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PRENUMERATA

Prenumerata w redakcji

Zamówienia przyjmujemy w dowol-

nym terminie na dowolny okres, przy 

czym prenumeratę automatycznie prze-

dłużamy.

Aby zamówić prenumeratę „Prze-

glądu”, wystarczy wpłacić odpowied-

nią kwotę na konto: TNOiK Redakcja 

„Przegląd Organizacji”, Bank Millen-

nium SA, IV O/Warszawa nr 85 1160 

2202 0000 0000 5515 9488.

Na przelewie prosimy o podanie do-

kładnego adresu zamawiającego, liczby 

zamawianych egzemplarzy oraz okresu, 

za jaki opłata jest wnoszona.

Fakturę na przelaną kwotę redakcja 

wyśle razem z najbliższym numerem. 

Fakturę na prenumeratę automatycz-

nie przedłużoną – osobnym listem pole-

conym.

Cena prenumeraty na 2007 r.:

 kwartalna – 57 zł,

 półroczna – 114 zł,

 całoroczna – 228 zł.

Opłata za prenumeratę ze zleceniem 

wysyłki za granicę jest o 100% wyższa.

Opłaty pocztowe wliczone są zarówno

w cenę prenumeraty krajowej, jak i za-

granicznej.

Prenumerata w RUCHU SA

Przez RUCH SA – wpłaty na prenu-

meratę przyjmują jednostki kolportażo-

we RUCH SA właściwe dla miejsca za-

mieszkania. Termin przyjmowania wpłat

na prenumeratę krajową do 5 każde-
go miesiąca poprzedzającego okres 
rozpoczęcia prenumeraty.

W internecie http://www.prenume-
rata.ruch.com.pl

CZY PAMIĘTAJĄ PAŃSTWO
O PRENUMERACIE
„PRZEGLĄDU ORGANIZACJI”

INFORMACJE DLA AUTORÓW

STAWKI REKLAM I PUBLIKACJI PROMOCYJNYCH

Redakcja „Przeglądu Organizacji” bar-

dzo uprzejmie prosi Szanownych Auto-

rów o:

 przesyłanie  artykułów nauko-
wych (wraz z bibliografią i przypi-

sami) do 8 stron znormalizowane-

go maszynopisu (30 wierszy po 60 

znaków na stronie). Do artykułów 

należy dołączyć streszczenie w ję-

zyku polskim i angielskim – obję-

tość wraz z tytułem – do 100 słów

 recenzji – objętość tekstu do

4 stron  sprawozdań z konfe-
rencji, sympozjów i seminariów
naukowych – objętość tekstu do

4 stron;

 przesyłanie materiałów (przygo-

towanych w standardzie Word 7.0,

czcionka Times New Roman,

12 pkt, odstęp między wierszami –

1,5 wiesza) pocztą elektroniczną

lub na dyskietkach (wyłącznie 3,5”) 

z dołączonym wydrukiem;

 dołączanie do pliku tekstowego 

zbiorów zawierających rysunki

i schematy, jeśli są wykonywane

w innych programach niż Word;

 podawanie tytułu (stopnia) nauko-

wego, miejsca pracy, adresu e-mai-

lowego, numeru telefonu oraz ad-

resu domowego (redakcja wysy-

ła egzemplarze autorskie) oraz 

oświadczenia, że praca nie była

publikowana.

Dziękujemy, łączymy wyrazy szacunku.

II i III STRONA OKŁADKI

 czarno-biała: 1 strona – 2000 zł

 kolorowa: 1 strona – 3000 zł

IV STRONA OKŁADKI

 tylko kolorowa – 3500 zł

Koszty opracowania graficznego

ponosi zleceniodawca. Zlecenia reklam

i ogłoszeń przyjmuje redakcja.

Dla stałych klientów redakcja prze-

widuje korzystne bonifikaty.

Redakcja bardzo przeprasza dr. Bartłomieja Moszoro, autora tekstu „Zdol-
ność przedsiębiorstw do uczenia się a innowacyjność – rola atmosfery pa-
nującej w przedsiębiorstwie” za błędną pisownię nazwiska w nr. 6/2007.

PO2007_09.indd   2PO2007_09.indd   2 2007-09-10   23:56:212007-09-10   23:56:21



organizacji 9/2007 3

,

Czy problemy strukturalne polskiej gospodar-
ki można przezwyciężyć bez zasadniczej zmia-
ny myślenia o stosunkach obywatel–państwo?

Nie można. 

Czego zatem obywatel ma prawo spodziewać 
się po państwie, a czego oczekiwać nie powi-
nien?

Obywatelowi należy się ochrona bezpieczeństwa 
– w sensie fizycznym. Chodzi nie tylko o to, żeby 
„szary człowiek” nie bał się spacerować wieczorem 
ulicami swojego miasta, ale – w równym stopniu 
– o to, żeby biznesmen, który w zeszłym roku zaro-
bił 40 mln zł i ma cztery córki, nie bał się puszczać 
ich na dyskotekę czy z wizytą do koleżanek. Jeśli 
dane państwo nie daje poczucia bezpieczeństwa obu 
tym kategoriom obywateli: pierwszej z nich – bo nie 
umie, a drugiej – bo z premedytacją „umywa ręce”, 
to znaczy, że nie spełnia swojej podstawowej funk-
cji. Nie ma więc szczególnych powodów, żeby wierzyć
w to, że funkcje mniej oczywiste i nie tak podstawo-
we państwo takie będzie spełniać lepiej. 

Po co obywatelom państwo, w szczególności 
– takie, a w teorii – jakiekolwiek?

Państwo, które nie spełnia swoich podstawowych 
funkcji, nie może liczyć na sympatię i lojalność swo-
ich obywateli. Ale państwo jest im potrzebne. Po 
pierwsze po to, żeby rozstrzygało spory, eliminując 
tym samym konieczność uciekania się do użycia siły 
fizycznej przez obywateli. Obywatele – ludzie my-
ślący, dla których rozum, a nie pięść czy karabin, 
stanowi podstawowy instrument radzenia sobie ze 
światem – mają prawo oczekiwać, że będą bezpieczni 
zarówno przed użyciem siły przez zewnętrznego czy 
wewnętrznego agresora, jak i że sami nie będą się 
musieli odwoływać do rozwiązań siłowych w ewen-
tualnym sporze z innymi. W praktyce oznacza to nie 
tylko skuteczność sądzenia, ale i egzekucji, żeby nie 
trzeba było dochodzić sprawiedliwości, urządzając 
zajazd na włości dłużnika. 

Takie jest teoretyczne uzasadnienie istnienia 
współczesnego państwa. W historii ludzkości jedno 
tylko państwo powołano do życia, opierając się na 
takich właśnie założeniach – USA. Gdzie indziej 
państwa nadal bardzo powoli i niekonsekwentnie 
oddalają się od modelu, w którym władca (uosabia-
jący państwo) był zarówno właścicielem ziemi, jak 
i „obywateli”. Ta transformacja dokonywała się
w różnych państwach w różny sposób. Zwykle jed-

Konsekwencje pewnych idei
Rozmowa z dr. ROBERTEM GWIAZDOWSKIM, prezydentem Centrum im. Adama Smitha, 
ekspertem ds. ubezpieczeń społecznych

nak bardziej troszczono się o to, żeby nie uchybić 
tradycji, niż myślano o punkcie dojścia. Rozmaite 
ruchy demokratyzacyjne i wolnościowe stosunko-
wo dobrze wiedziały, czego nie chcą (tego, co było), 
ale docelowy punkt dojścia wyobrażały sobie dość 
mgliście – stąd rzewna naiwność wszelkich utopii,
a z drugiej strony – konstytucyjne zapisy o służebnej 
roli państwa, które nie mają żadnego praktycznego
zastosowania. 

Cechą wspólną licznych projektów państwa – któ-
ra dodatkowo odróżnia je od praktycznej realizacji, 
w wykonaniu Ojców Założycieli – było założenie, 
że państwo ma zapewniać obywatelom liczne do-
bra czy też usługi, a najogólniej biorąc: spełnienie 
ich rozmaitych potrzeb. Błąd tkwi jednak w sa-
mym założeniu, które mówi, że im więcej państwo 
„da” obywatelom – tym lepiej. Samochód z dwiema 
palmami na dachu nie jest lepszy od samochodu
z jedną palmą, bo samochód to nie jest oaza. Tym-
czasem to, cośmy wydali na palmy, uniemożliwiło 
nam zamontowanie w samochodzie klimatyzacji
i latem można się w nim usmażyć. Weźmy przykład 
bardziej konkretny, zza okna. Państwo w konstytucji 
zobowiązało się do zapewnienia obywatelom opieki 
zdrowotnej. W tym celu dysponuje ubezpieczeniami, 
murami szpitalnymi, aparaturą, zarządza profilak-
tyką i zatrudnia lekarzy. Ta cała układanka nie chce 
działać. Natomiast poprawa poziomu zdrowotnego 
obywateli, która jest faktem, zachodzi dziś z dwóch 
powodów: wzrasta zamożność społeczeństwa (tylko

Fot. Michał Piórkowski
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z powodu działań państwa – wzrasta tak wolno)
i coraz większa część ludzi przenosi się do prywatnej 
służby zdrowia. 

No i jeszcze rozwija się medycyna.

Zgoda, ale to nie u nas następuje ten rozwój, my go 
tylko bardzo powoli absorbujemy. Ciekawie jest obser-
wować, jak poważny intelektualny problem stanowią 
dla wyznawców tego modelu państwa lekarze, którzy 
chcą się zwolnić z pracy. Wszyscy się przyzwyczaili, 
że lekarz jest takim samym „elementem wyposaże-
nia szpitala”, jak sala, łóżko i rentgen. Lekarze straj-
kujący o podwyżkę pensji doskonale wpisują się w ten 
schemat, ale ci, którzy grożą zwolnieniami – kwestio-
nują jego fundamenty. I to w dużo większym stopniu 
niż ci, którzy nic nikomu nie mówiąc czmychnęli za 
granicę. Stąd biorą się myśli o braniu medyków w ka-
masze – skoro nie chcą nam służyć dobrowolnie, to 
niech służą pod przymusem. Sam fakt, że o tym się 
mówi publicznie, jest bardzo znamienny.

Poważny problem tkwi w tym, że ewentualna re-
forma zostanie kiedyś wprowadzona w życie nie dla-
tego, że model „państwowej” służby zdrowia jest zły, 
tylko dlatego, że państwo nie potrafi sprawić, żeby 
ten model działał. I jak zwykle przy tej okazji zosta-
nie powiedziane dużo niemądrych rzeczy na temat 
chciwych i pozbawionych uczuć wyższych lekarzy 
oraz dobrej władzy, która chciała przychylić obywa-
telom nieba, ale złe moce udaremniły te wysiłki. 

Państwo powinno robić to – i tylko to – czego na 
wolnym rynku nie mogą zrobić sami obywatele. Jeśli 
więc tak by się zdarzyło, że pewnych procedur me-
dycznych nie dałoby się sfinansować w ramach pry-
watnego ubezpieczenia, to warto byłoby się zastano-
wić, czy nie jest to zadanie dla budżetu. 

A skąd wiadomo, że prywatny rynek nie pora-
dziłby sobie z jakimś zadaniem, skoro mu się 
to uniemożliwia? Bo że państwo sobie nie ra-
dzi – na to przykładów jest dość. 

Dziś w Polsce w ogóle nie wiadomo, co się opła-
ca, a co nie, bo wolny rynek w medycynie obejmuje 
niewielki ułamek wolumenu usług medycznych i siłą 
rzeczy jest to obszar najbardziej „smakowity”. Obję-
cie ogółu obywateli komercyjnymi ubezpieczeniami 
wymagałoby zdecydowanego wycofania się państwa 
na ściśle określone, minimalne pozycje. Wtedy do-
piero moglibyśmy się dowiedzieć, czy i co się „prywa-
ciarzom” nie opłaci.

Przypominam, że nawet Adam Smith, twórca 
pojęcia laissez faire, nie wykluczał aktywnej roli 
państwa w dziedzinach, w których żaden prywatny 
przedsiębiorca nie byłby zainteresowany urucho-
mieniem jakiejś potrzebnej inwestycji, np. drogi czy 
kanału. Ale interwencja państwa powinna być wy-
jątkiem od reguły i absolutną ostatecznością, a nie 
– jak obecnie – pierwszą myślą rządzących, rządzo-
nych i dziennikarzy, kiedy tylko pojawia się jakikol-
wiek problem. Dzisiaj problemy pojawiają się zresztą 
najczęściej w wyniku ingerencji państwa. 

Nie jestem jednak głuchy na argumenty, że np. 
oddziały intensywnej terapii mogą być ekonomicznie 

nieopłacalne dla prywatnych szpitali i ubezpieczy-
cieli – w takiej sytuacji być może należałoby finan-
sowanie tak kosztownych świadczeń zlecić państwu. 
Ale powtarzam: to jest odstępstwo od reguły.

Jak to jest możliwe, że stać nas na coś jako po-
datników, a jako klientów prywatnej ubezpie-
czalni – nagle by nas stać nie było?

Byłoby nas stać – pod warunkiem oczywiście, 
że nie płacilibyśmy za to samo dwa razy: raz jako 
podatnicy, drugi raz jako klienci prywatnej ubezpie-
czalni. Jednak filozofia państwowego interwencjoni-
zmu opiera się na przeświadczeniu, że podatki pła-
cimy, bo musimy, a gdybyśmy mieli się ubezpieczyć 
sami, to byśmy tego nie zrobili. Tak jak kierowcy, 
którzy nie wykupują obowiązkowego ubezpieczenia 
OC i dlatego trzeba do nich wysłać poborcę podat-
kowego. A przy okazji to państwo i jego urzędnicy
(a nie jakieś tam prywatne ubezpieczalnie) mają 
więcej pieniędzy do wydawania.

Inny przykład: ubezpieczenia emerytalne. Kiedy 
Bismarck wprowadzał je w XIX wieku, kierowało 
nim publicznie głoszone przeświadczenie, że pań-
stwo nie może pozwolić na to, żeby starzy ludzie, 
pozbawieni pracy, umierali na ulicy. Jednak jeszcze 
bardziej niż los biednych starych ludzi sen z powiek 
spędzały mu sondaże, które dawały spore szanse wy-
borcze socjaldemokratom. 

Jeśli przyjąć ten punkt widzenia (że los ludzi 
potrzebujących opieki powinien być przedmiotem 
troski państwa, a nie ich samych, zanim się posuną
w latach, oraz ich dzieci), to należałoby skonstru-
ować system prosty, tani i odporny na degenera-
cję. Dziś w Polsce mamy do czynienia z sytuacją,
w której państwo wydaje koszmarne pieniądze po-
bierane z kieszeni Kowalskiego tylko po to, żeby 
Wiśniewski dostawał kilkadziesiąt zł emerytury 
więcej od Malinowskiego. Same koszty różnicowania 
wysokości emerytur zgodnie z nieprawdopodobnie 
skomplikowanym algorytmem wynoszą ok. 4 mld 
zł rocznie. Nic się nie da poradzić na to, że Kowal-
ski musi też zarobić na emeryturę Wiśniewskiego
i Malinowskiego, choć wydaje mu się, że odkłada pie-
niądze wyłącznie na swoją własną emeryturę. Pa-
nowie W. i M. nie zostawili po sobie żadnej gotówki 
w skarbcu ani na kontach ZUS, natomiast majątek 
narodowy, który powstał za czasów ich aktywności 
zawodowej, został sprzedany, a pieniądze – przepi-
te, tzn. wpływami z prywatyzacji załatano dziury
w bieżącej konsumpcji. Skoro więc mamy emerytów 
i musimy im płacić emerytury, to przynajmniej nie 
udawajmy, że ma to jakikolwiek związek z dawniej 
przez tych emerytów wykonywaną pracą. Bo samo 
to udawanie bardzo drogo nas kosztuje. 

A czy przeświadczenie emeryta Wiśniewskie-
go, że mu się należy wyższa emerytura niż Ma-
linowskiemu, skoro więcej od Malinowskiego 
zarabiał – nie jest rodzajem prawa nabytego?

Kiedy pracujemy i zarabiamy, zróżnicowanie 
naszych wynagrodzeń jest uzasadnione zróżnico-
waniem wartości naszej pracy. Ale gdy pobieramy 
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świadczenie, to dlaczego państwo ma się troszczyć 
o to, żebyśmy mieli je wyższe niż ci, którzy mniej 
zarabiali, bo wartość ich pracy rynek wycenił niżej? 
Skoro Wiśniewski zarabiał więcej od Malinowskie-
go, to (przynajmniej w teorii) dlatego, że był lepszy.
A skoro był lepszy, to powinien wiedzieć, że nie nale-
ży liczyć na państwo, tylko się ubezpieczyć samemu. 
Skoro tego nie zrobił, to może wcale nie był lepszy. 
A więc może jego wyższe wynagrodzenie było nie-
uzasadnione rynkowo, a dostawał je tylko wskutek, 
używając wielce popularnego dziś słowa – „układu”? 
A mówiąc poważnie, takie roszczenie Wiśniewskiego 
o wyższą emeryturę może wynikać z przekonania, 
że składki, które płacił, były przeznaczone na jego 
emeryturę. Wystarczy uzmysłowić sobie, że to nie-
prawda. Składki Wiśniewskiego, podobnie jak Mali-
nowskiego, były de facto podatkiem i przeznaczone 
zostały na emerytury ich rodziców i dziadków. 

Najuczciwsze, najprostsze i najtańsze byłoby ta-
kie rozwiązanie, żeby obywatel, który osiągnął wiek 
emerytalny (taki, jaki wynika z oszacowań demo-
graficznych oraz decyzji politycznych), przyszedł do 
odpowiedniego urzędu w gminie i otrzymał tam za-
siłek, jeśli nie ma z czego żyć. Bo skoro to państwo 
ma być odpowiedzialne za to, co czeka człowieka na 
starość, to niech nikomu się nie wydaje, że coś od 
niego zależy – nic nie zależy, bo o ostatecznej wy-
sokości emerytury decydują Sejm, premier, minister 
finansów i parę innych osób, a także aktualna sytu-
acja budżetowa i demograficzna. 

Dziś, na przykład, wiemy już co nieco na temat 
przyszłej wysokości tzw. emerytur małżeńskich.
W przypadku osób zarabiających średnią krajową 
taka emerytura wyniesie 600–700 zł. To jest pro-
gnozowana wysokość świadczenia emerytalnego 
przypadającego na małżeństwo, przy założeniu, że 
po śmierci męża żona będzie je otrzymywać po kres 
swoich dni. Na tyle nas stać. Po co więc utrzymywać 
tę niezwykle kosztowną fikcję „oszczędzania na spo-
kojną i dostatnią starość”?

Ale to chyba nie jest wada samej reformy eme-
rytalnej, tylko realnych procesów demogra-
ficznych oraz wielkości PKB?

Ostatecznym celem tej reformy nie było stworze-
nie samowystarczalnego systemu emerytalnego, tyl-
ko takie obniżenie poziomu świadczeń, żeby ochro-
nić finanse publiczne przed krachem. Lata 1991–97 
to był okres podnoszenia składki emerytalnej. Kiedy 
okazało się, że wyżej już się jej podnieść nie da (bo 
to nie powoduje wzrostu strumienia dochodu, m.in. 
dlatego, że podnoszenie składek oznaczało wzrost 
bezrobocia), zdecydowano się na obniżenie świad-
czeń i to zadanie miała ostatecznie zrealizować „re-
forma”. Centrum Adama Smitha ostrzegało już rząd 
Jana Krzysztofa Bieleckiego, że podnoszenie kosz-
tów pracy to jest zły kierunek. Ani ten rząd, ani na-
stępne nas nie słuchały. Aż doszliśmy do bezrobocia 
na poziomie 20%. 

Niepohamowany wzrost składki uzasadniano 
tym, że praca w Polsce jest tania i że mimo tych 
podwyżek tania pozostanie. To była i jest prawda, 
ale tylko w odniesieniu do kapitału zagranicznego. 

Tymczasem większość miejsc pracy tworzy w Polsce 
(i wszędzie na świecie) kapitał krajowy. Przekona-
nie, że własnymi siłami nic nie damy rady stworzyć, 
ma głębokie korzenie: stąd wzięły się przedsiębior-
stwa polonijne w schyłkowej fazie PRL, potem spółki 
z udziałem kapitału zagranicznego i rozmaite inne 
ułatwienia dla zagranicznych inwestorów – kosztem 
inwestora krajowego i krajowego pracownika, który 
coraz częściej nie mógł znaleźć pracy odpowiadającej 
jego kwalifikacjom, bo nowoczesne zakłady budowa-
ne za dziesiątki milionów dolarów wymagały wyso-
ko i wąsko wyspecjalizowanych – nielicznych! – choć 
nieźle opłacanych pracowników. 

Dla każdego ekonomisty i nieekonomisty oczy-
wiste jest, że jeśli polskim inwestorom opłacałoby 
się zakładać nowe przedsiębiorstwa (w wyniku tego 
procesu powstają miejsca pracy – a nie odwrotnie!), 
to inwestorom zagranicznym opłacałoby się to tym 
bardziej. Tylko politycy udają, że tego nie wiedzą,
a media chętnie im wtórują. W końcu przyjemniej 
jest pokazywać w telewizji otwarcie fabryki telewi-
zorów zatrudniającej 200 osób niż 1500 jednoosobo-
wych firm rozrzuconych po całej Polsce, zwłaszcza 
że nie wszystkie z nich mogą się pochwalić warunka-
mi sanitarnymi na miarę XXI wieku. Ale ani kolejne 
rządy, ani żadna poważna siła polityczna w Polsce 
nigdy nie przejmowały się tym, co n i e  p o w s t a j e, 
żeby mogły powstać „ultranowoczesne zagraniczne 
inwestycje” hojnie subsydiowane zwolnieniami po-
datkowymi. 

Czy możliwe jest uzmysłowienie obywatelom, 
że adresatem ich żądań nie jest abstrakcyjny 
rząd czy budżet, tylko konkretni – inni – oby-
watele, którzy muszą „zrzucić się” na to, żeby 
rząd miał w budżecie pieniądze?

To jest konieczne, ale chyba niewykonalne. Oby-
watele nie lubią, jak im się mówi rzeczy nieprzyjem-
ne, więc władza, kiedy chce coś od obywateli (dostać 
ich głos, żeby potem pozbawić ich pieniędzy oraz 
ograniczyć ich wolność), nie jest skłonna do szcze-
rych wyznań. Zresztą istnieje bardzo poważne ryzy-
ko, że partia, która przed wyborami powiedziałaby 
obywatelom, jakie są perspektywy gospodarcze i co 
ich w związku z tym czeka – sromotnie przegrałaby 
wybory i nie mogłaby realizować swojego, być może 
słusznego i zbawiennego programu. 

I tutaj wrócę do mojego ulubionego systemu 
emerytalnego. Są kraje, w których skutecznie wmó-
wiono obywatelom, że ich przyszłość leży w rękach 
państwa. W tych krajach jest niski współczynnik 
dzietności. Ludzie uwierzyli, że ich emerytura zale-
ży od tego, czy zrobią „właściwy użytek z karty do 
głosowania”. Politycy w dzisiejszym świecie potrze-
bują władzy, żeby zdobywać pieniądze potrzebne 
im do wygrywania kolejnych wyborów albo trwania
w opozycji do czasu, kiedy ich przeciwnikom politycz-
nym powinie się noga. Emerytury, miejsca pracy, in-
flacja czy inne realne zjawiska gospodarcze w kalku-
lacjach politycznych zasadniczo nie występują. Ale
w programach – jak najbardziej. Jeśli więc mamy do 
czynienia z sytuacją, w której dużo się mówi, a nic 
się nie robi, to skutek może być tylko jeden: coraz 
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wyższe oczekiwania i coraz niższy poziom ich zaspo-
kojenia. 

Realnie – emerytura, czyli strumień pieniędzy 
otrzymywany w okresie, kiedy z uwagi na podeszły 
wiek człowiek nie jest w stanie pracować, może po-
chodzić z dwóch źródeł: z odłożonego (nieskonsumo-
wanego) kapitału albo z wpłat przyszłych pokoleń. 
Ten drugi model może działać tylko w warunkach 
wzrostu demograficznego. W innych nie działa, cze-
go jesteśmy świadkami w całej Europie. A w Amery-
ce niedawno przyszedł na świat 400-milionowy oby-
watel. I co się dzieje? Cały socliberalny świat ujada 
na Amerykę, że tam panuje nieludzki system, bo nie 
ma obowiązkowych ubezpieczeń. 

A czy odpowiedzialne jest posiadanie w Polsce 
trójki dzieci, kiedy ktoś zarabia średnią krajo-
wą, a bezrobocie wynosi powyżej 10%?

To zależy, co rozumiemy przez średnią krajową. 
Jeśli płacę netto – to trójka dzieci byłaby skrajną 
nieodpowiedzialnością. Ale jeśli wzięlibyśmy pod 
uwagę wszystkie pieniądze, które pracodawca płaci 
za pracownika zarabiającego tę średnią – to już nie 
jest tak źle. 2000 zł „do ręki”, to jest dla pracodaw-
cy wydatek powyżej 3600. To oznacza, że praca jest 
opodatkowana na poziomie 80%, jak wódka. Wódka 
jest tak wysoko opodatkowana (teoretycznie) po to, 
żeby ludzie mniej pili. Benzyna – żeby mniej jeździ-
li samochodami. Dochody kapitałowe – żeby mniej 
zarabiali w banku i na giełdzie, a praca – niby nie 
po to, żeby mniej pracowali, ale skutek jest (bo musi 
być) właśnie taki. Wysokie podatki = mniej pracy = 
wyższe bezrobocie = wyższe wydatki socjalne i niż-
sze dochody budżetu = konieczność podwyższania 
podatków. 

W praktyce wysokie podatki potrzebne są demo-
kratycznym, w równej mierze lewicowym, jak i pra-
wicowym politykom, żeby mieli fundusz dyspozycyj-
ny, za który kupują głosy wyborców. Dopóki wyborcy 
się godzą na taki model – nikt im nie powie prawdy. 

Czy możliwe jest powstanie partii, która mia-
łaby w programie odwrócenie tej tendencji?

W dzisiejszym systemie politycznym w Polsce nie 
jest to możliwe. Kraj jest biedny i rozwija się powo-
li. To oznacza, że jest mało bogatych ludzi i szybko 
ich nie przybędzie. Czyli nie ma szansy na to, żeby 
obywatele założyli nową partię polityczną za własne 
pieniądze, nie licząc na dotacje z budżetu. A partie 
istniejące – odpowiedzialne za ten stan rzeczy – mają 
ogromne dotacje, które sobie legalnie załatwiły
w parlamencie. Kiedy prezydent Kwaśniewski pod-
pisywał ustawę o finansowaniu partii politycznych, 
powiedział otwartym tekstem, że to o g r a n i c z y 
korupcję. Nie zapobiegnie jej ani jej nie wyeliminuje, 
tylko ją trochę zmniejszy. O ile – nie wiadomo, bo jak 
dotąd poza sprawą Rywina żadnej afery z finanso-
waniem partii politycznej w tle nie udało się ujawnić
i opisać, a przecież Rywin tylko się domagał pienię-
dzy, ale ich ostatecznie nie dostał. Czyli albo tej ko-
rupcji nie ma i nie było, albo ona jest i była, tylko my 
nic o tym nie wiemy. 

Przekładając to na zwykły, ludzki język – partie 
polityczne załatwiły sobie w majestacie prawa cał-
kiem spore pieniądze, z takim oto uzasadnieniem: 
„będziemy trochę mniej kraść”. Jest to postawa mało 
elegancka, nawet cyniczna, ale jakoś tam zrozumia-
ła. Gdyby zwykli bandyci mogli np. dostać przyzwoi-
tą rentę, to też może mniej by napadali na bogoboj-
nych obywateli. Ale niestety oprócz tego, że może 
budzić wątpliwości natury etycznej, takie rozwią-
zanie ma też określone konsekwencje praktyczne: 
kiedy istniejące partie polityczne mają zagwaran-
towane finansowanie, powstanie nowej partii jest
w zasadzie niemożliwe. A jeśli jednocześnie dotych-
czasowa polityka partii istniejących prowadzi do co-
raz większego uzależnienia obywateli od państwa 
(temu służą transfery socjalne) – powstanie nowej 
partii jest wykluczone również praktycznie, bo lu-
dzie czerpiący dochody z renty, emerytury, zasiłku, 
dotacji, zapomogi i innych tego typu „tytułów” – nie 
założą partii, a już zwłaszcza takiej, która zlikwido-
wałaby te transfery. 

Zaprawdę surowa to ocena, ale czy bez finan-
sowania partii politycznych z budżetu byłoby 
lepiej?

Byłoby uczciwiej i z sensem, a teraz jest nieuczci-
wie i bez z sensu. Cóż znaczy „lepiej” w tym kon-
tekście?

W polityce, podobnie jak na wolnym rynku, do 
prawidłowego działania systemu potrzebne są trzy 
elementy: producent, konsument oraz potencjalny 
producent. Tylko wtedy rynek dobrze działa, kiedy 
producentowi nad głową wisi widmo nowego kon-
kurenta. Ze starymi zawsze się jakoś dogada, czego 
przejawem jest zjawisko rent-seeking. A najłatwiej
i najszybciej producent dogada się z władzą. Doga-
da się z nią po to, żeby załatwić sobie immunitet od 
nowej, potencjalnej konkurencji. Władza chętnie 
rozmawia z (istniejącymi) przedsiębiorcami, bo ma
w tym oczywisty interes: ponieważ pieniędzy otrzy-
manych za darmo zawsze jest za mało, więc biznes 
jest potencjalnym źródłem dodatkowej kasy. Jeśli 
prawo tego nie zabrania lub zabrania, ale nie egze-
kwuje – za to wszystko płaci klient. Zarówno klient 
komercyjny, jak i polityczny, czyli po prostu obywa-
tel. Scena polityczna jest podzielona pomiędzy insi-
derów, a outsiderzy nie mają na nią wstępu. Rynek – 
tak samo. A to oznacza coraz wyższe ceny – wszędzie 
tam, gdzie uda się jednocześnie położyć tamę kon-
kurencji zagranicznej (vide „patriotyzm gospodar-
czy”) – i coraz wyższe podatki. W ten sposób obywa-
tele za własne pieniądze hodują sobie coraz większe 
państwo, które ma nad nimi coraz większą władzę 
i pozbawia ich coraz więcej pieniędzy, żeby w żaden 
sposób nie mogli się przeciwko niemu zbuntować. 

Wysokie podatki zabijają wolny rynek, bo poten-
cjalny producent może się zmaterializować tylko 
tam, gdzie istniejący producenci osiągają wysoką 
marżę. Jeśli jednak większa część zysku jest przej-
mowana przez państwo, to de facto marża jest niska. 
W takich warunkach nie opłaca się otwierać nowego 
przedsiębiorstwa i ponosić związanego z tym ryzy-
ka. Kiedy nie ma nowych przedsiębiorstw, to ry-
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nek się degeneruje, a poza tym – rośnie bezrobocie. 
Także z tego powodu, że pracujący-insiderzy, czyli
w praktyce związki zawodowe, tak samo jak istnieją-
cy przedsiębiorcy, łatwo dogadują się z władzą, kosz-
tem pracowników potencjalnych, przyszłych, czyli 
outsiderów. Bo dla władzy związki zawodowe ozna-
czają konkretne głosy, a ludzie, którzy wskutek złej 
polityki nie mają pracy – takich głosów nie oferują,
a zwłaszcza nikt tego nie robi w ich imieniu. 

Jak pisał Richard Weaver – idee mają konsekwen-
cje. Jeżeli od lat konsekwentnie głoszone są idee od-
powiedzialności państwa za los obywateli oraz ko-
nieczności pomagania tym, którzy są w potrzebie, 
to w efekcie dostajemy społeczeństwo składające się
z ludzi wyciągających rękę do innych via budżet
państwa. 

I nie ma żadnej nadziei?

Prof. Zybertowicz lubi opowiadać o układzie, któ-
rego podstawą jest słynny „czworokąt”, a ja w układ 
nie wierzę i dla odmiany opowiem o pewnym trójką-
cie. W jego skład wchodzą wielkie, międzynarodowe 
korporacje, media i politycy. Ich wspólnym intere-
sem jest, żeby ludzie mało myśleli i żeby kierowali 
się emocjami. Koncernom umożliwia to maksymali-
zację sprzedaży tanim kosztem (im bardziej reklama 
odwołuje się do emocji, tym jest bardziej skuteczna), 
media oszczędzają na wierszówce i mają zapewnione 
wpływy z reklam, a politycy mogą łatwo wykręcić 

się sianem, kiedy kolejny raz ich „znakomite” pro-
gramy nie chcą działać zgodnie z obietnicami. Po-
litycy, tak samo jak wielkie koncerny – apelują do 
emocji. Dodajmy – do coraz niższych emocji. A media 
nie mogą i nie chcą apelować do intelektu odbiorców, 
bo odbiorca inteligentny i myślący nie jest dobrym 
konsumentem tego, co mu podsuwa reklama prosz-
ku do prania i spoty partii politycznych. Ponieważ te 
trzy kategorie podmiotów wzajemnie się wspierają, 
dysponują praktycznie nieograniczonymi środkami 
finansowymi i skutecznie zabezpieczyły się przed 
konkurencją – trudno wyobrazić sobie, gdzie i jakim 
sposobem miałaby nagle powstać siła, która rzuciła-
by im wyzwanie. A gdyby nawet powstała i rzuciła 
wyzwanie – jak długo dałaby radę odpierać „wściek-
łe ataki”? – żeby znowu posłużyć się cytatem. An-
tyintelektualne i jednocześnie prosocjalne zmiany
w mentalności obywateli (nie tylko Polski, ale niemal 
całego cywilizowanego świata) są już tak zaawan-
sowane, że na ich odwrócenie trzeba dziesiątek lat
i setek miliardów dolarów. Skoro jednak większość 
pieniędzy zbierają z rynku państwa, koncerny oraz 
media, oferując w zamian obywatelom coraz więk-
szą opiekę, coraz tańsze produkty i coraz bardziej 
przetrawioną informację – to ja nie widzę szansy na 
odwrócenie tego trendu. 

Dziękuję Panu za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Teresiński

Bob de Wit, Ron Meyer

Synteza strategii
PWE, Warszawa 2007

 Czy w myśleniu strategicznym powinno się
kłaść nacisk na logiczne rozumowanie, czy raczej 
na kreatywność?

 Czy strategia powinna być rozmyślnie konstru-
owana, czy wyłaniać się samorzutnie wraz z roz-
wojem wydarzeń?

 Czy skuteczna zmiana strategiczna wymaga re-
wolucyjnego przewrotu, czy ewolucyjnej ciągłości?

 Czy strategia powinna być podporządkowana
wymaganiom rynku, czy koncentrować się na naj-
cenniejszych zasobach przedsiębiorstwa?

 Czy jednostki organizacyjne powinny działać
niezależnie, by z refleksem reagować na wymaga-
nia obsługiwanych rynków, czy współpracować, by 
wykorzystać efekt synergii?

 Czy przedsiębiorstwa powinny działać w pojedyn-
kę, nastawiając się na rywalizację ze wszystkimi 
organizacjami, czy zawierać z nimi porozumienia
o współpracy?

 Czy przedsiębiorstwa mają wolny wybór w kwe-
stii kształtowania branżowych reguł gry, czy muszą 
się podporządkować branżowej dynamice?

 Czy przywódcy sprawują kontrolę nad procesa-
mi strategicznymi zachodzącymi w organizacji, czy 

powinni akceptować i podtrzymywać stan twórczego 
chaosu?

 Czy strategie powinny być coraz bardziej ujedno-
licone i zintegrowane w skali globalnej, czy powin-
no się w nich kłaść nacisk na regionalizację?

 Czy podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa 
jest zwiększenie zyskowności dla jego właścicieli, 
czy też musi się ono wykazywać odpowiedzialno-
ścią wobec innych interesariuszy?

Specjaliści od zarządzania proponują wiele zu-
pełnie różnych, a czasami wręcz sprzecznych sposo-
bów rozstrzygania tych paradoksów strategicznych. 
Niejeden menedżer jest w związku z tym zdezorien-
towany i sceptycznie podchodzi do oferowanych roz-
wiązań, oczekując aż wyłoni się jeden powszechnie 
akceptowany standard. Nie ma jednak „jednej słusz-
nej metody” – sztuka polega na właściwym połącze-
niu elementów poszczególnych podejść.

W Syntezie strategii przybliżono najważniejsze
zagadnienia sporne związane z powyższymi para-
doksami oraz zestawiono dwa skrajne punkty widze-
nia, dopingując menedżerów do stworzenia własnej 
syntezy mającej zalety obu przeciwstawnych po-
dejść.
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Wprowadzenie

świetle rozwijającej się ostatnio dyskusji 
nad jakościowym podejściem do zjawisk or-
ganizacyjnych (Bogacz-Wojtanowska, 2006; 

Czakon, 2006) postanowiłem podzielić się kilkoma 
przemyśleniami, które są wynikiem doświadczeń na-
bytych w czasie kilkuletnich prac nad przedsiębior-
czym uczeniem się w warunkach transformowanej 
gospodarki (Bratnicki, Austen i Gabryś, 2005; Brat-
nicki, Austen i Zbierowski, 2007). Wykorzystane
w nich analizy przypadków pozwoliły na moje lepsze 
zrozumienie podstawowych zasad stosowania tego 
podejścia jakościowego w badaniach przedsiębior-
czości, poza nielicznymi wyjątkami (Konecki, 2000; 
Kostera 2003; Miles i Huberman, 2000), poznanych 
w polskojęzycznej literaturze przedmiotu.

Celem każdego autora jest napisanie opracowa-
nia, które jest przekonujące dla czytelników. Co daje 
analizie przypadku siłę wyrazu? Nie jest to zapewne 
reprezentatywność. Studia przypadków jako swoiste 
badania jakościowe w dziedzinie przedsiębiorczości 
wprawdzie nie są przydatne do ustalania związków 
przyczynowo-skutkowych, ale są wielce użyteczne do 
znajdowania wartych wzięcia pod uwagę zmiennych 
wyjaśniających oraz zasugerowania mechanizmów, 
dzięki którym zmienne te wpływają na rezultat, czy 
też sformułowania pytań badawczych godnych dal-
szych analiz (Davidsson, 2007). Badaną organizację 
należy świadomie dobrać, kierując się jej szczególno-
ścią umożliwiającą uzyskanie wglądu, którego nie 
dają inne organizacje. W innej sytuacji uzyskane 
wyniki nie będą zbyt interesujące.

Stosowanie studium przypadku jest jedną z wielu 
propozycji w całej gamie metod stosowanych przez 
badaczy przedsiębiorczości. Ma ono swoje miejsce 
pośród formalnego modelowania, ilościowego spraw-
dzania teorii, symulacji czy też eksperymentów la-
boratoryjnych.

Zasada użyteczności

ożna wskazać na trzy użyteczne zastoso-
wania studium przypadków (Siggelkow, 
2007). Pierwsze – wynika z motywacji do 

dalszej bardziej wypracowanej konceptualizacji zja-
wiska leżącego w polu uwagi jako rezultatu wykaza-
nia ważnych mankamentów dotychczasowej teorii. 
Jednakże nowa struktura nośna, mimo uszczegóło-
wienia, nie może być zbyt złożona, idiosynkratycz-
ność nie służy bowiem przydatności praktycznej. 

Drugie – odnosi się do inspiracji dzięki nowym 
ideom, czyli wiąże się z indukcyjnym generowaniem 
teorii. Sprawdza się to wtedy, gdy wiedza istniejąca
o danym zjawisku jest ograniczona. Studium przy-
padków może dobrze przysłużyć się doprecyzowa-
niu istniejącej teorii za pomocą wskazania wystę-
pujących w niej luk i rozpoczęcia ich wypełniania. 
Potrzebny jest tutaj otwarty umysł, ale nie pusty, 
ponieważ warto przyjąć na wstępie jakąś strukturę 
nośną jako punkt odniesienia (Suddaby, 2006). 

Zastosowanie trzecie, to przypadek jako ilustra-
cja. Danie praktycznych przykładów w odniesieniu 
do konstruktów teoretycznych, albo przedstawie-
nie mechanizmów leżących u podłoża związków 
przyczynowo-skutkowych, zmniejsza dystans teorii 
wobec realiów działania, co jest niewątpliwą korzy-
ścią badawczą. Wspomniana korzyść potęguje się 
w badaniach podłużnych, które z natury rzeczy są 
zorientowane na detale dynamiki zjawiska (np. Le-
onard-Barton, 1990).

Tak czy inaczej, studium przypadku nie daje 
podstaw do generalizacji i może jedynie stanowić 
uzupełnienie dostarczania dowodów na rzecz danej 
teorii, która musi „stać na własnych nogach”. Na-
tomiast powinno dawać przykład nowego wejrzenia 
rzucający nieco odmienne światło na rzeczywistość. 
W końcu siła argumentacji rośnie wraz z poświęca-
niem uwagi badawczej na alternatywne wyjaśnianie 
i podkreślanie, dlaczego te inne sposoby wyjaśniania 
interesującego nas zjawiska są mało wiarygodne.

Zasada iteracyjnego budowania teorii

świadomości uczonych studium przypadku 
(zwłaszcza wielokrotnego) najczęściej jest 
kojarzone z budowaniem teorii, z badania-

mi jakościowymi (Gephart, 2004), ugruntowaną teo-
rią (Suddaby, 2006), naturalistycznym dociekaniem 
(Denzin i Lincoln, 1994) wraz bogactwem danych 

Rozważania o stosowaniu 
studium przypadków
w badaniach przedsiębiorczości
Mariusz Bratnicki
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empirycznych w tle (Weick, 2007). Strategia badaw-
cza polega na tworzeniu teoretycznych konstruktów, 
twierdzeń, teorii średniego zasięgu na podstawie ma-
teriału empirycznego pochodzącego z różnych źródeł 
(Eisenhardt i Graebner, 2007). Teoria wyłania się in-
dukcyjnie w tym sensie, że są rozpoznawane wzorce 
relacji zachodzących pomiędzy konstruktami i jest 
odnajdywana logika leżąca u ich podłoża. Przypad-
ki są traktowane jako jednostki analityczne, które 
stanowią powtórzenia, kontrasty oraz rozszerzenia 
wyłaniającej się teorii. Następujące po sobie iteracje 
obejmują dane empiryczne, wyłaniającą się teorię
i dotychczasowy dorobek naukowy. Wbrew potoczne-
mu mniemaniu, zarysowany tok postępowania ma 
charakter obiektywny dzięki ścisłemu trzymaniu się 
danych empirycznych, co w swej naturze przypomi-
na zdyscyplinowanie charakterystyczne dla formal-
nego modelowania analitycznego.

Użyteczność budowania teorii oparta na przy-
padkach wynika z tego, że proces ten stanowi chyba 
najlepszy pomost pomiędzy różnorodnością dowo-
dów empirycznych a zasadniczym nurtem badań 
dedukcyjnych. Uzasadnienie tego indukcyjnego po-
dejścia uwidacznia się w postaci ważnego pytania 
badawczego, które dotychczas nie znalazło zadowa-
lającej odpowiedzi w literaturze przedmiotu (Lee, 
Mitchell i Sabylinski, 1999). Pytanie badawcze może 
być sformułowane wąsko w kontekście istniejącej 
już teorii, którą zamierza się poszerzyć, wykorzystu-
jąc dane dotyczące złożonych procesów społecznych 
(Longley, 1999). Może ono być również postawione
w szerokim zakresie, w okolicznościach, gdy ważne 
zjawisko nie jest opisane przez rzetelną teorię. Krót-
ko mówiąc, budowanie teorii na fundamencie przy-
padków sprzyja znalezieniu odpowiedzi na pytania: 
jak i dlaczego w słabo rozpoznanych obszarach ba-
dawczych. Natomiast znacznie gorzej jest wyposażo-
ne w instrumentarium sprzyjające udzieleniu odpo-
wiedzi na pytania: jak często oraz jak wiele. 

Zasada selekcji pod kątem przyczyniania 
się do rozwoju teorii

harakterystycznym wyróżnikiem użycia 
analizy przypadków do budowania teorii 
jest specyfika selekcji przypadków. Otóż 

dobór nie jest reprezentatywny, ponieważ nie chodzi 
o sprawdzenie teorii. Przeciwnie, przypadki nale-
ży wybierać z punktu widzenia głębi teoretycznego 
wglądu w badane zjawisko, czyli przydatności do 
objaśnienia oraz rozszerzenia relacji i logiki zacho-
dzącej pomiędzy konstruktami. Dobór teoretyczny 
jest doborem bezpośrednim, biorącym pod uwagę 
takie kryteria, jak: replikowanie wyników, dopraco-
wanie wyłaniającej się teorii, odwrotne replikowanie
dające przeciwne wyniki, wyeliminowanie konkuren-
cyjnych wyjaśnień (Yin, 1994). Pojedynczy przypa-
dek jest cenny naukowo wtedy, gdy jest nadzwyczaj-
ną rewelacją, krańcowym przykładem czy też daje 
możliwość niezwykłego dostępu do badań (Weick,
2007). 

Naturalnie budowana teoria ma mocniejsze pod-
waliny, gdy przypadków jest kilka. Konstrukty oraz 
relacje są bardziej precyzyjnie zakreślane i łatwiej 
o określenie dokładnych definicji oraz właściwego 
poziomu abstrakcji konstruktów. W szczególności 
studium wielokrotnego przypadku sprzyja owocne-
mu definiowaniu pojęć, co – jak argumentuje Merton 
(1957) – umożliwia rozwój takich teorii, których im-
plikacje poddają się sprawdzeniu.

Teoretyczny dobór próby jest ukierunkowany 
bardziej przez przyczynianie się do rozwoju teorii
w obrębie danego zbioru przypadków niż przez ich 
unikalność. Zazwyczaj bierze się do analizy przy-
padki z dwóch przeciwnych biegunów po to, aby łat-
wiej zauważyć przeciwstawne wzorce występujące
w materiale empirycznym. 

Zasada różnorodności narzędzi 
badawczych

adania przypadków obejmują całą gamę 
źródeł danych empirycznych: wywiady, 
dane archiwalne, książki historyczne, 

dane pozyskiwane z sondaży, opisy etnograficzne
i obserwacje (Hargadon i Sutton, 1997). Wywiady są 
efektywnym narzędziem, szczególnie w odniesieniu 
do zjawisk epizodycznych. Jednakże rzetelność ma-
teriału empirycznego pozyskanego w rezultacie ich 
przeprowadzenia jest narażona na negatywne skutki 
retrospektywnego nadawania sensu. W celu ograni-
czenia tego mankamentu wykorzystuje się w roli re-
spondentów licznych i dobrze poinformowanych in-
teresariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, którzy 
widzą z różnych punktów widzenia zjawisko znajdu-
jące się w centrum zainteresowań badawczych (np. 
osoby z różnych szczebli hierarchicznych, uczestnicy 
innych organizacji). Podobną funkcję spełnia kom-
binowanie analiz retrospektywnych i dokonywanych 
w czasie rzeczywistym (zazwyczaj w ramach badań 
podłużnych).

Jedną z istotnych trudności w przeprowadzaniu 
studium przypadku jest zaprezentowanie dowodów 
empirycznych tak, aby nie zgubić z pola widzenia za-
równo wyłaniającej się teorii, jak i obfitości detali 
jakościowych. Dobrze służy temu przeplatanie nar-
racji cytowaniem wypowiedzeń kluczowych infor-
matorów i przedstawieniem argumentów empirycz-
nych z teorią. Stopień skomplikowania prezentacji 
rośnie w badaniach wykorzystujących wiele przy-
padków. Sprostaniu temu wyzwaniu sprzyja stoso-
wanie osobnych tabel podsumowujących materiał 
empiryczny dotyczący kolejnych konstruktów teore-
tycznych (np. Mauer i Ebers, 2006). Duże korzyści 
przynosi również przedstawianie materiału empi-
rycznego według odrębnych stwierdzeń, które są 
przez ten materiał uzasadniane. Warto też pamiętać 
o tym, że teoria ma stanowić nadrzędną strukturę, 
według której jest uporządkowany cały tok wywodu, 
przy czym proces generowania teorii powinien być 
przejrzyście opisany. ,
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Podsumowanie

rzedsiębiorczość stała się we współczesnym 
świecie religią gospodarki. Kadry mene-
dżerskie traktują ją jako klucz do podwyż-

szania zysku i wzrostu udziałów w rynku. Jednak-
że jest wielkie materii pomieszanie, gdy przychodzi 
do ożywienia całego procesu. Przezwyciężenie tego 
mankamentu wymaga rozszerzenia zakresu narzę-
dzi metodologicznych tak, aby – jak pisze Bjerke 
(2007) – zarówno wyjaśnić przedsiębiorcze zdarze-
nia (opisać rzeczywistość przedsiębiorczości tak, aby 
przewidzieć tok zdarzeń na podstawie ustalonych 
związków przyczynowo-skutkowych i zbudowanych 
modeli), jak i zrozumieć przedsiębiorcze działania, 
uwzględniając interpretacje oraz różne rodzaje do-
świadczeń (sporządzić obraz szerszego kontekstu,
w którym przedsiębiorczość jest ulokowana, oraz
dotrzeć do szczegółów i subiektywnych opinii).

Podejście jakościowe jest w stanie uwzględnić 
szeroką gamę czynników, które mogą mieć istotne 
znaczenie. W szczególności pozwala uzyskać głębszy 
ogląd przedsiębiorczej dynamiki znaczeń, kultury, 
wartości w organizacjach, zwłaszcza w warunkach 
określonych przez Gepharta jako „rywalizujące 
definicje rzeczywistości” (2004: 457). Jednakże 
uwzględnianie takiego bogactwa zmiennych wcale 
nie pomaga w generalizowaniu uzyskanego wglądu 
na pozostałe części populacji badawczej. Jego wyróż-
nikiem jest między innymi to, że daje ono względ-
nie proste odpowiedzi, które jednakże trudno jest 
ponownie uzyskać. Tutaj właśnie jest wdzięczne 
pole do ujęcia jakościowego jako cennego dopełnie-
nia jakościowej eksploracji, którego wartość rośnie 
wskutek wprowadzenia w życie badawczej strategii 
redukcji różnorodności. Oczywiście w tle pozostają: 
historyczne studium przypadku, etnografia, teoria 
ugruntowana, analiza konwersji, nadawanie sensu, 
narracje, semiotyka, analiza treści i tym podobne 
metodyki w zasadzie poznane przez polskich bada-
czy przedsiębiorczości.

prof. dr hab. Mariusz Bratnicki
Katedra Przedsiębiorczości

Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
w Katowicach

BIBLIOGRAFIA
[1] BJERKE B., 2007, Understanding Entrepreneurship, 
Cheltenham/Horthampton: Edward Elgar.
[2] BOGACZ-WOJTANOWSKA E., 2006(4), Podejście ja-
kościowe w badaniach organizacji obywatelskich, „Współ-
czesne Zarządzanie”, s. 111–121.
[3] BRATNICKI M., AUSTEN A., GABRYŚ B.J., 2005, 
How to Become a Serial Entrepreneur: Learning by Failure 
and Real Option Reasoning as Drivers of Entrepreneurial 
Success, referat przedstawiony na konferencji XIX RENT 
Conference, Neapol.
[4] BRATNICKI M., AUSTEN A., ZBIEROWSKI P., 2007, 
Learning by Failure and Real Option Reasoning in the En-
trepreneurial Context, referat przedstawiony na konferen-
cji Frontiers of Entrepreneurship Research, Madrid.

[5] CZAKON W., 2006(9), Łabędzie Poppera – case studies 
w badaniach nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, 
s. 9–13.
[6] DAVIDSSON P., 2007, Strategies for Dealing with Het-
erogeneity in Entrepreneurship Research, referat przed-
stawiony na corocznej konferencji the Academy of Manage-
ment, Philadelphia.
[7] DENZIN N.K., LINCOLN Y.S., 1994, Introduction: 
Entering the Field of Qualitative Research, [w:] N.K. DEN-
ZIN, Y.S. LINCOLN (red.), Handbook of Qualitative Re-
search: 1–17, Thousand Oaks: Sage.
[8] EISENHARDT K.M., GRAEBNER M.E., 2007, The-
ory Building from Cases: Opportunities and Challenges, 
„Academy of Management Journal”, 50: 25–32.
[9] GEPHART R.P., 2004, Qualitative Research and the 
Academy of Management Journal, „Academy of Manage-
ment Journal”, 47: 454–462.
[10] HARGADON A.B., SUTTON R.I., 1997, Technology 
Brokering and Innovation in a Product Development Firm, 
„Administrative Science Quarterly”, 42: 716: 749.
[11] KONECKI K., 2000, Studia z metodologii badań ja-
kościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa.
[12] KOSTERA M., 2003, Antropologia organizacji: Meto-
dologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa.
[13] LANGLEY A., 1999, Strategies for Theorizing from 
Process Data, „Academy of Management Review”, 24: 
691–710.
[14] LEE T.L., MITCHELL T.R., SABYLINSKI C.J., 1999, 
Qualitative Research in Organizational and Vocational 
Psychology: 1979–1999, „Journal of Vocational Behavior”, 
55: 161–187.
[15] LEONARD-BARTON D., 1990, A Dual Methodology 
for Case Studies: Synergistic Use of a Longitudinal Single 
Site with Replicated Multiple Sites, „Organization Scien-
ce”, 1: 1–19. 
[16] MAURER I., EBERS M., 2006, Dynamics of Social 
Capital and Their Performance Implications: Lessons from 
Biotechnology Start-ups, „Administrative Science Quar-
terly”, 51: 262–292.
[17] MERTON R.K., 1957, Social Theory and Social Struc-
ture, The Free Press, New York.
[18] MILES M.B., HUBERMAN A.M., 2000, Analiza da-
nych jakościowych, Trans Humane, Białystok.
[19] SIGGELKOW N., 2007, Persuasion with Case Studies, 
„Academy of Management Journal”, 50: 20–24.
[20] SUDDABY R., 2006, What Grounded Theory is Not, 
„Academy of Management Journal”, 50: 25–32.
[21] WEICK K.E., 2007, The Generative Properties of Rich-
ness, „Academy of Management Journal”, 50: 14–19.
[22] YIN R.K., 1994, Case Study Research: Design and 
Methods, (2nd ed.), Newbury Park: Sage.

Summary
This paper investigates the problems hindering efforts to 
answer the questions emerging in the scientific entrepre-
neurship domain. I describe when and how to use quali-
tative methods in theory development. Drawing on the 
quality research perspective and personal experiences,
I propose four key principles of conducting the case stud-
ies: (1) theoretical usefulness, (2) iterative theory building, 
(3) theoretical sampling, (4) multiplicity of methodological 
tools. My results provide an avenue for studying entrepre-
neurship in more comprehensive way.

PO2007_09.indd   10PO2007_09.indd   10 2007-09-10   23:56:262007-09-10   23:56:26



organizacji 9/2007 11

Wprowadzenie

odpowiedzi na wzrost burzliwości otocze-
nia w teorii nauk o zarządzaniu powstały 
i rozwinęły się liczne koncepcje i modele 

nowoczesnych, wysoce organicznych struktur orga-
nizacyjnych, takich jak struktury zadaniowe, pro-
jektowe, zespołów zadaniowych, doraźne, sieciowe, 
hipertekstowe, holarchiczne czy orbitalne. Rozwią-
zania te cechuje między innymi zmienny skład ele-
mentów, tymczasowy charakter relacji, nietrwały 
podział pracy, dominacja więzi poziomych, heterar-
chia oraz niski stopień standaryzacji i formalizacji. 
Mimo znacznego rozwoju przywołanych koncepcji na 
gruncie teoretycznym oraz faktu, że rozwiązania te 
mają liczne zalety, szczególnie istotne w zmiennym 
i złożonym otoczeniu, ich występowanie w praktyce 
gospodarczej jest dotychczas bardzo ograniczone*).

Rodzi się zatem pytanie o bariery i ograniczenia 
rozwoju i upowszechniania się nowoczesnych struk-
tur organizacyjnych w praktyce gospodarczej. Istnie-
je z pewnością wiele czynników o takim charakterze 
i mają one zróżnicowany charakter – jedne związane 
są z ludźmi, inne z organizacją, a jeszcze inne z eko-
nomiką. Celem niniejszego opracowania jest próba 
identyfikacji społeczno-kulturowych barier rozwoju 
i upowszechniania się nowoczesnych struktur orga-
nizacyjnych. Cel ten jest o tyle istotny, gdyż poszcze-
gólni przedstawiciele przeważnie koncentrują się na 
prezentacji istoty i zalet nowoczesnych rozwiązań 
strukturalnych, a problem możliwości i uwarunko-
wań ich praktycznego zastosowania podejmowany 
jest w literaturze dość rzadko.

  
Istota nowoczesnych struktur 
organizacyjnych 

literaturze opisywanych jest wiele koncep-
cji i modeli nowoczesnych struktur organi-
zacyjnych. Są to między innymi struktury 

zadaniowe [Bieniok, Rokita 1984, s. 104], struktury 
zespołowe [Robbins, DeCenzo 2002, s. 248; Chro-
ścicki 2001, s. 40], struktury zespołów zadaniowych 
[Bielski 2002, s. 148], struktury projektowe [Strate-
gor 1997, s. 367], struktury doraźne [Webber 1990, 
s. 383], struktury procesowe [Banaszyk 2002, s. 16], 

struktury hipertekstowe [Nonaka, Takeuchi 2000,
s. 200], sieciowe [Strategor 1997, s. 390 ], a także 
struktury holarchiczne czy orbitalne [Hopej 2004b,
s. 18]. Mimo mnogości i różnorodności nazw i cha-
rakterystyk, większość z tych koncepcji ma pewne 
wspólne elementy i własności. Są nimi, między inny-
mi, występowanie powoływanych ad hoc zespołów za-
daniowych (projektowych), zmienność składu uczest-
ników, nietrwałość podziału i całościowy charakter 
zadań, tymczasowy charakter relacji, wielość i prze-
chodniość ośrodków władzy (tzw. heterarchia) oraz 
niski stopień standaryzacji i formalizacji działań. 

Jedną z cech nowoczesnych rozwiązań struktu-
ralnych jest szybkie i płynne dostosowywanie się 
do zmiennych warunków otoczenia. Jest to możliwe 
dzięki odejściu od klasycznych zasad budowania orga-
nizacji (np. zasad jednoosobowego kierownictwa, jed-
nolitości kierowania itd.), zniesieniu trwałego układu 
hierarchicznego, tworzeniu tymczasowych konfigu-
racji w czasie realizacji konkretnych zadań, zmien-
ności ról organizacyjnych i zniesieniu ścisłych granic 
podziału kompetencji. W nowoczesnych strukturach 
organizacyjnych występują odmienne mechanizmy, 
a proces zarządzania, podobnie jak w strukturach 
macierzowych, przebiega bardziej w płaszczyźnie po-
ziomej niż pionowej [Bogdanienko 2002, s. 98]. Jak 
wykazały badania prowadzone przez przedstawicie-
li podejścia sytuacyjnego, między innymi T. Burnsa
i G.M. Stalkera oraz P.R. Lawrence’a i J.W. Lorscha, 
w bardziej złożonym i zmiennym otoczeniu, rozwią-
zania zbliżone do modelu organicznego wykazują 
większą sprawność niż struktury mechanistyczne, 
zbliżone do modelu Weberowskiego [zob. Burns, Stal-
ker 1961, s. 121; Robbins 1990, s. 217]. 

Społeczno-kulturowe bariery rozwoju 
i upowszechniania się nowoczesnych 
struktur organizacyjnych 

imo licznych zalet, jakie mają nowoczesne 
struktury organizacyjne, takich jak zmien-
ność, elastyczność czy niższe koszty utrzy-

mania, ich powszechność w praktyce zarządzania 
jest, jak już sygnalizowano, mocno ograniczona. 
Powodem takiego stanu rzeczy jest występowanie 
licznych i różnorodnych barier upowszechniania się 

Społeczno-kulturowe bariery 
rozwoju i upowszechniania się
nowoczesnych struktur 
organizacyjnych
Janusz Marek Lichtarski

,
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tego typu rozwiązań, wśród których bardzo istotne 
znaczenie mają bariery związane z ludźmi. Człowiek 
w organizacji jest inicjatorem i podmiotem przepro-
wadzającym zmiany. Jednocześnie stanowi jednak 
główne źródło oporów przeciwko zmianom i barier 
rozwoju nowoczesnych rozwiązań. Do grupy społecz-
nych i kulturowych czynników hamujących rozwój
i upowszechnianie się nowoczesnych struktur orga-
nizacyjnych w praktyce gospodarczej zaliczyć może-
my, między innymi, takie czynniki, jak: niski poziom 
zaspokajania potrzeb bezpieczeństwa pracowników 
przez te rozwiązania, silne przyzwyczajenie jedno-
stek do jednowładztwa, niechęć kierownictwa wyż-
szych szczebli do delegowania uprawnień, niski po-
ziom tolerancji odmienności, trudności w wymianie 
wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami, brak 
kwalifikacji w zakresie kierowania zespołami zada-
niowymi i funkcjonowania w nich, a także trudności 
w opisaniu i zrozumieniu nowoczesnych rozwiązań.

Niski poziom zaspokajania potrzeb 
bezpieczeństwa 

Potrzeby bezpieczeństwa i poczucia pewności
należą do grupy potrzeb podstawowych, które nie-
zwykle silnie oddziałują na postawy i zachowania 
ludzi. W organizacjach bazujących na organicz-
nych strukturach organizacyjnych potrzeby bezpie-
czeństwa i pewności pracowników są zapewnione
w mniejszym stopniu niż w organizacjach z trady-
cyjną strukturą organizacyjną (stabilną, przejrzy-
stą itd.). Na przykład, w przedsiębiorstwie mającym 
strukturę projektową pracownicy nie mają pewności 
uczestnictwa w kolejnych projektach, nie wiedzą, 
jaką ewentualnie rolę będą pełnić w realizacji tych 
projektów, kto będzie kierować poszczególnymi ze-
społami, kim będą ich członkowie itd. Poziom nie-
pewności jest w takich warunkach wysoki. Brak 
pewności zatrudnienia, uzyskiwania środków do ży-
cia i brak poczucia stabilności warunków działania 
wywoływać mogą poczucie zagrożenia, zmniejszoną 
motywację do pracy, stres i zniechęcenie. 

Omawiany brak zapewnienia określonego pozio-
mu potrzeb bezpieczeństwa pracowników, związany 
z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań struk-
turalnych, może w istotny sposób wpływać na ha-
mowanie rozwoju i rozpowszechniania się tego ro-
dzaju struktur. H. Leavitt podkreśla, że odczuwanie 
potrzeb bezpieczeństwa przez jednostki to główny 
powód, dla którego nadal istnieją i są powszechnie 
stosowane rozbudowane hierarchie organizacyjne, 
mimo ich licznych wad i mniejszej adekwatności do 
zmiennych warunków zewnętrznych [Leavitt 2003, 
s. 100]. M. Bielski również podkreśla, że z uwagi na 
ograniczone możliwości zaspokajania potrzeb bez-
pieczeństwa pracowników bardziej prawdopodobne 
wydaje się rozpowszechnianie struktur pośrednich 
[Bielski 2002, s. 149]. Odmiennego zdania są auto-
rzy Strategora. Według nich, organizacja z wysoce 
organiczną i elastyczną strukturą organizacyjną, po-
przez możliwości dostosowywania się do zmiennych 
warunków otoczenia, ma większe szanse przetrwa-
nia na rynku, przez co stwarza poczucie pewniejsze-
go jutra i daje poczucie bezpieczeństwa uczestnikom 

organizacji w zmiennym otoczeniu. Poczucie bez-
pieczeństwa i stabilności oferowane w takich wa-
runkach przez tradycyjne struktury ma, zdaniem 
przywołanych autorów, charakter krótkowzroczny
i złudny [Strategor 1997, s. 379–385]. Nie ma bowiem 
pewności, że owa stabilna (wewnętrznie) organiza-
cja będzie/jest w stanie przetrwać w dynamicznym 
otoczeniu. Przedstawiona teza zdaje się przemawiać 
pod warunkiem przyjęcia, chyba mało realnego, za-
łożenia o zrozumieniu przez pracowników zależno-
ści pomiędzy elastycznością struktury organizacyj-
nej a zdolnościami przetrwania i rozwoju organizacji
w burzliwym otoczeniu. 

Silne przyzwyczajenie do jednowładztwa 

Ludzie od początków rozwoju cywilizacji dążyli 
do jednowładztwa i tworzenia przejrzystych ukła-
dów hierarchicznych (piramid organizacyjnych).
W plemionach i państwach zazwyczaj występował 
jeden władca (wódz, król, cesarz itp.), w religii jeden 
Bóg (w starożytnych religiach czczono wielu bogów 
i bogiń, lecz również wśród nich był ten najważniej-
szy). Wrodzone dążenie człowieka do jednowładz-
twa i jasności podporządkowania było przez tysiące 
lat wzmacniane na gruncie społeczno-kulturowym
i religijnym. M. Hopej trafnie nazywa nasz gatunek 
mianem „homo hierarchicus”, wskazując istotne 
znaczenie władzy w życiu człowieka, w jego syste-
mie emocjonalnym i motywacji do działania [Hopej 
2004, s. 170]. 

Występujące w nowoczesnych strukturach orga-
nizacyjnych elementy, takie jak jednoczesne wystę-
powanie wielu centrów decyzyjnych (wielowładztwo) 
oraz heterarchia, rozumiana jako zmienność i prze-
chodniość ośrodków władzy, są trudne do zaakcepto-
wania przez ludzi, gdyż nie są oni do tego przyzwy-
czajeni. Jak wskazują badania, wiele osób nie potrafi 
funkcjonować w takich „wielowładczych” układach
i nie akceptuje ich [zob. np. Kerzner 2005, s. 89]. 
Bariera ta może być trudna do pokonania, gdyż wy-
maga gruntownej zmiany podejścia i postaw, kształ-
towanych i wzmacnianych przez tysiące lat. Bada-
nia przeprowadzone przez autora wskazują, że mimo 
powszechności zespołów zadaniowych (ich występo-
wanie w badaniach ankietowych zadeklarowało po-
nad 92% ogółu badanych przedsiębiorstw), zjawiska 
wielowładztwa i przechodniości władzy występowa-
ły stosunkowo rzadko (ok. 27%). Powodem takiego 
stanu rzeczy był fakt, że w większości przypadków 
kierowanie zespołami zadaniowymi powierzano kie-
rownikom trwale wyodrębnionych komórek organi-
zacyjnych.

 
Niechęć kierownictwa do delegowania 
uprawnień 

Jedną z cech nowoczesnych struktur organizacyj-
nych jest niski stopień centralizacji i przechodniość 
uprawnień decyzyjnych. Zgodnie z założeniami teo-
retycznymi, są one w trakcie realizacji zadań prze-
kazywane uczestnikom najbardziej kompetentnym 
w danym momencie, zajmującym różną pozycję w or-
ganizacji. Uprawnienia decyzyjne „wędrują” zatem 
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pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację 
określonych zadań, powodując występowanie zmien-
ności ról organizacyjnych i przechodniość ośrodków 
władzy. Takie są założenia teoretyczne, a jak wyglą-
da praktyka zarządzania? Widoczną barierą imple-
mentacji i upowszechniania tych założeń w rzeczy-
wistości gospodarczej jest niechęć kierownictwa do 
delegowania uprawnień decyzyjnych. Zajęcie przez 
człowieka określonego miejsca w hierarchii organi-
zacyjnej i towarzyszące temu posiadanie określonego 
zestawu uprawnień decyzyjnych wynika najczęściej 
z określonej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. 
Zwykle jest również okupione ciężką pracą i liczny-
mi wyrzeczeniami. Ludzie zatem niechętnie dzielą 
się zdobytym „łupem” w postaci kompetencji de-
cyzyjnych, w obawie przed utratą władzy i pozycji 
[Fukuyama 2000, s. 209]. Problem ten występuje
w tradycyjnych strukturach organizacyjnych, gdy 
chodzi o przekazywanie uprawnień decyzyjnych w dół 
hierarchii organizacyjnej i usamodzielnianie jedno-
stek biznesowych. W nowoczesnych strukturach wy-
daje się on przybierać na sile, między innymi z uwagi 
na takie elementy, jak zmienność ośrodków władzy.
Łatwiej jest bowiem delegować uprawnienia decy-
zyjne jednej, konkretnej osobie, którą się zna i ma 
do niej zaufanie, niż wprowadzić ogólną zasadę, że 
uprawnienia są przekazywane różnym osobom (na-
wet jeśli faktycznie są to osoby najbardziej kompe-
tentne na danym etapie realizacji zadania). Dodat-
kowy problem stanowi w takim przypadku kwestia 
podziału odpowiedzialności. 

Niski poziom tolerancji odmienności 

Wymagany od pracowników poziom tolerancji 
odmienności jest w nowoczesnych strukturach orga-
nizacyjnych zdecydowanie wyższy niż w rozwiąza-
niach tradycyjnych. Wynika to z faktu, że w zespo-
łach zadaniowych spotykają się i współpracują ludzie 
z różnych dziedzin i organizacji, reprezentujący inne, 
często sprzeczne ze sobą punkty widzenia i poglądy. 
Jednoczesne uczestnictwo w wielu konfiguracjach
i częste zmiany składu zespołu dodatkowo utrud-
niają kształtowanie wspólnych wzorców zachowań, 
norm i wartości. Niewystarczający poziom toleran-
cji utrudnia sprawną komunikację i stanowi istot-
ne źródło potencjalnych konfliktów. Problem ten 
bardzo często wskazywany był przez respondentów
w przywołanych wcześniej badaniach. Jako istotne 
problemy funkcjonowania i rozwoju zespołów za-
daniowych odmienność poglądów i stanowisk oraz 
trudności w komunikacji wskazało odpowiednio ok. 
40% i 20% respondentów. 

Trudności w wymianie wiedzy
i doświadczeń

Wielu przedstawicieli nauki o zarządzaniu jest 
zdania, że obecnie jedynie organizacje wykorzystu-
jące wiedzę i uczące się są w stanie sprostać global-
nej konkurencji, przetrwać na rynku i odnosić suk-
cesy – zob. np. P. Senge, C.K. Prahalad i G. Hamel, 
G. Morgan, M. Crozier, Ch. Handy i inni. Znaczenia 
nabierają zatem strategie i systemy pozyskiwania, 

gromadzenia i przekazywania wiedzy i informacji 
oraz zdobywania i wymiany doświadczeń. Organicz-
ne struktury organizacyjne nie sprzyjają procesom 
tworzenia wiedzy i dzielenia się nią. Zmienność skła-
du uczestników i nietrwałość konfiguracji znacznie 
utrudniają przekazywanie wiedzy i wymianę do-
świadczeń, co może stanowić kolejną istotną barierę 
upowszechniania się tego typu rozwiązań. I. Nona-
ka wskazuje na potrzebę stworzenia pewnej stałej 
struktury (wykorzystania jej stałych elementów), 
umożliwiającej przepływy informacyjne, wymia-
nę doświadczeń i stworzenie odpowiedniej kultury 
organizacyjnej [Nonaka 1994, s 33]. Sygnalizowa-
na bariera występuje w znacznie mniejszej skali
w strukturach pośrednich i łączonych, których isto-
ta polega na współwystępowaniu elementów stabi-
lizujących organizację, tj. trwałych układów hierar-
chicznych i biurokracji, z elementami nadającymi 
jej większej elastyczności, takimi jak tymczasowe 
zespoły zadaniowe. Trwały układ hierarchiczny
i formalne reguły działania stwarzają płaszczyznę do 
wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjali-
stami z danej dziedziny, którzy w przypadku czystej 
struktury zadaniowej w ogóle mogliby być pozbawie-
ni możliwości kontaktu. Przykładem rozwiązania,
w którym występuje połączenie elementów trwałych 
i zmiennych, jest struktura hipertekstowa I. Nonaki 
i H. Takeuchiego. 

Brak kwalifikacji w zakresie kierowania 
tymczasowymi zespołami zadaniowymi
i funkcjonowania w nich

Nowoczesne formy organizacyjne wymagają od 
zarządzających i wykonawców określonego zestawu 
kompetencji. Jak podkreślają D. Lock oraz H. Kerz-
ner, chodzi tu o wiedzę i umiejętności dotyczące pra-
cy w tymczasowym zespole zadaniowym o zróżnico-
wanym (interdyscyplinarnym) i zmiennym składzie, 
umiejętności budowania takich zespołów, tworzenia 
sieci skutecznej komunikacji pomiędzy ich członka-
mi, motywowania ich do pracy, nadzorowania i oce-
niania, rozwiązywania konfliktów itd. Konieczna 
jest znajomość metod organizacji pracy zespołu za-
daniowego, harmonogramowania i kosztorysowania 
działań itd. Nie tylko kierowanie zespołem zadanio-
wym może stanowić problem. Również funkcjono-
wanie w roli wykonawcy w kilku zespołach jedno-
cześnie, gdy skład uczestników jest zmienny, role 
organizacyjne są płynne i nie ma trwałego podziału 
pracy, wymaga odpowiedniej wiedzy, umiejętności
i reprezentowania określonych postaw. Bardzo istot-
ną rolę odgrywa w takim przypadku samodzielność 
w działaniu, całościowe postrzeganie problemów
i kolektywizm. J.R. Meredith i S.J. Mantel podkreś-
lają, że obok większej wiedzy i umiejętności spe-
cjalistycznych, od członków zespołów projektowych 
wymaga się między innymi poprawności politycznej, 
zorientowania na rozwiązywanie problemów, na-
stawienia na rezultaty (a nie działanie jako takie) 
i akceptacji możliwości popełniania błędów [Trocki, 
Grucza, Ogonek 2003, s. 97]. Uczestnictwo w zespo-
łach zadaniowych i kierowanie nimi wymaga więc 
dodatkowej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. ,
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Niedostatki w tych obszarach mogą w istotny sposób 
ograniczać możliwości wykorzystania nowoczesnych 
struktur organizacyjnych i ich elementów w prakty-
ce gospodarczej.

 
Trudności w opisaniu i zrozumieniu 
nowoczesnych rozwiązań 

Organiczny charakter nowoczesnych struktur 
organizacyjnych i związane z tym niedogodności
w ich przedstawieniu i opisie znacznie utrudniają 
zrozumienie istoty tych rozwiązań i czynią je pozor-
nie skomplikowanymi [Burns, Stalker 1961, s. 122]. 
Nie można na przykład naszkicować tradycyjnego 
schematu organizacyjnego, który w zwięzłej i przej-
rzystej formie przedstawia występujące zależności 
hierarchiczne i budowę organizacji. Powoduje to opo-
ry przy wdrażaniu w życie omawianych rozwiązań 
i ich elementów. To co nie jest znane i przejrzyste, 
z reguły jawi się bowiem menedżerom i pracowni-
kom jako nadmiernie złożone i skomplikowane, aby 
mogło „zadziałać” w praktyce. Sygnalizowane opory 
wzmacniane są mnogością i obcym brzmieniem sto-
sowanych pojęć, takich jak chociażby „heterarchia”, 
„intrasieć”, „struktura hipertekstowa” czy „holar-
chiczna”. Różnorodność i nowość tych terminów
z jednej strony wzbudza zainteresowanie wśród me-
nedżerów i przyciąga nowatorskim i innowacyjnym 
charakterem, jednak z drugiej strony rodzi wiele 
wątpliwości i odstrasza. 

Podsumowanie

urzliwe otoczenie stanowi obecnie istotny 
czynnik strukturotwórczy. Pojawiające się 
i rozwijane na gruncie teoretycznym kon-

cepcje i modele nowoczesnych, wysoce organicznych 
struktur organizacyjnych w niewielkim stopniu 
przyjmują się i upowszechniają w praktyce zarzą-
dzania. Powodem takiego stanu są liczne bariery
i ograniczenia ich upowszechniania się. W niniej-
szym opracowaniu starano się wskazać kilka pod-
stawowych barier związanych z czynnikami społecz-
no-kulturowymi. Artykuł nie wyczerpuje omawianej 
problematyki i nie pretenduje do miana pełnego 
przeglądu czynników hamujących upowszechnianie 
i rozwój nowoczesnych struktur. Intencją autora jest 
jedynie zasygnalizowanie problemu i zainspirowanie 
do wymiany poglądów i dyskusji na ten temat. Pro-
blem ten jest bowiem dość rzadko poruszany w lite-
raturze przedmiotu, a z punktu widzenia rozwijania 
i wprowadzania w życie nowoczesnych form struktu-
ralnych wydaje się podstawowy. 

dr Janusz Marek Lichtarski
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

*) Na przykład A. Toffler w Szoku przyszłości prognozo-
wał, że do 2000 roku w Stanach Zjednoczonych ok. 65% 
ludzi zatrudnionych będzie w organizacjach posiadających 
struktury typu sieciowego [Toffler 1974, s. 171]. Podobne 
scenariusze dynamicznego rozwoju nowoczesnych struk-
tur organizacyjnych przedstawiali również T. Burns i G.M. 
Stalker, H. Mintzberg, C. Handy, M. Crozier, F. Fukuyama 
czy I. Nonaka.
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Summary 
The high level of environment’s variation rises up the vari-
ous conceptions of modern organization structures such 
as for example task structures, project structures, and 
hypertext structures. These solutions have the high level 
of organic and flexibility which causes that in changeable 
conditions they reveal bigger efficiency than the tradition-
al organizational structures. Despites many virtues the 
development and spread of modern solutions seems to be 
very limited.
In the article in question the attempt to identify socio-cul-
tural barriers in development and spread of modern or-
ganizational structures has been made. Such elements as 
low level of satisfying the employees safety needs, strong 
unit habit of mono-domination, low level of dissimilarity 
tolerance, the management’s aversion towards authority 
delegation, difficulties in exchange of knowledge and expe-
rience’s between specialists, difficulties in understanding 
the issue of modern solutions as well as the lack of quali-
fication of management team and employees in the scope 
of creating the project teams and being in charge of them, 
have been underlined.
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Wstęp

nnowacje stanowią kamień węgielny Strate-
gii Lizbońskiej, której celem jest uczynienie 
Unii Europejskiej (UE) bardziej dynamicz-

ną gospodarką opartą na wiedzy. Pobudzenie dzia-
łalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej stało 
się głównym środkiem prowadzącym do realizacji 
tego strategicznego celu. Za główną przyczynę słabe-
go wzrostu produktywności gospodarki UE Komisja 
Europejska uznała bowiem mało satysfakcjonujący 
poziom działalności innowacyjnej1).

Przedsiębiorstwa powinny więc poszukiwać in-
nowacji, zwłaszcza innowacji strategicznych, które 
– zdaniem amerykańskiego profesora zarządzania 
Gary’ego Hamela – umożliwiają osiągnięcie znacz-
nych przyrostów obrotów2). Tymczasem zachowanie 
przedsiębiorstw przemysłowych cechuje dążenie do 
zwiększenia obrotów, podniesienia cen – jeśli jest to 
możliwe, ograniczenia kosztów, oferowanie klientom 
tradycyjnych wyrobów lub usług, myślenie w katego-
riach przeszłych sukcesów. W praktyce współczesne-
go rynku zwiększanie sprzedaży poprzez oferowanie 
dotychczasowym klientom dotychczasowych wyro-
bów przy wykorzystaniu dotychczasowych kanałów 
zbytu staje się coraz trudniejsze. Tego rodzaju kon-
cepcja zarządzania wynika z myślenia i postępowa-
nia w kategoriach przeszłych sukcesów, które dzisiaj 
mają coraz mniejsze znaczenie. To, co dawniej było 
skuteczne, jutro może prowadzić do kryzysu.

W codziennym zarządzaniu przedsiębiorstwem 
większość decyzji podejmowana jest pod wpływem 
doraźnych potrzeb i wysokiej skuteczności działa-
nia. Przeciwnie jest z zarządzaniem innowacjami, 
które wymagają dłuższego czasu3). Pozornie w krót-
kim okresie innowacje są marnotrawstwem zaso-
bów, efekty pojawiają się bowiem znacznie później, 
i to z niewielu pomysłów. Powszechnie uważa się, że 
do powstania innowacji potrzeba około 1000 zwario-
wanych pomysłów. Z tej liczby można wybrać około 
100 takich, które zasługują na dalsze próby przy ak-
ceptacji pewnych kosztów. W kolejnym etapie selek-
cji wybiera się około 10 pomysłów zasługujących na 
dalsze uszczegółowienie z nadzieją na jedno lub dwa 
udane strategiczne przedsięwzięcia4).

Mimo ogromnej złożoności i ryzyka, systemo-
wa działalność innowacyjna prowadzi do rozwoju 
przedsiębiorstw we wszystkich płaszczyznach: tech-
nicznej, technologicznej, organizacyjnej, społecznej, 

Czy polskie przedsiębiorstwa 
są innowacyjne?
Jerzy Baruk

ekonomicznej i rynkowej. Tezę tę potwierdza udział 
obrotów wygenerowanych przez przedsiębiorstwa 
UE, prowadzące działalność innowacyjną. W takich 
przedsiębiorstwach obroty te wzrosły przeciętnie
o 9% na rok, natomiast w przedsiębiorstwach nie-
prowadzących działalności innowacyjnej tylko o 3% 
w ciągu roku. W przedsiębiorstwach przemysłowych 
UE prowadzących działalność innowacyjną przecięt-
ne roczne tempo wzrostu obrotów w latach 1998–
2000 wynosiło 9%, a w przedsiębiorstwach bez takiej 
działalności – tylko 5%5). Z tego chociażby powodu 
warto prowadzić działalność innowacyjną w sposób 
systemowy. Czy tak dzieje się w polskich przedsię-
biorstwach? Próbę odpowiedzi na to pytanie stanowi 
cel niniejszej publikacji.

Poziom innowacyjności przedsiębiorstw 
przemysłowych w latach 1994–2005

o charakterystyki poziomu innowacyjności 
przedsiębiorstw przemysłowych wykorzy-
stano podstawowy wskaźnik, jakim jest 

liczba przedsiębiorstw, które w trzyletnim okresie 
wprowadziły przynajmniej jedną innowację. Przed-
siębiorstwo spełniające ten warunek zaliczane jest do 
przedsiębiorstw innowacyjnych. Jak wynika z tabe-
li 1, tak mierzona aktywność innowacyjna zmienia-
ła się w rozważanych okresach. W latach 1994–1996 
blisko 38% badanych przedsiębiorstw przemysło-
wych w Polsce było innowacyjnych, tj. wprowadziło 
przynajmniej jedną innowację technologiczną (nowy 
lub istotnie udoskonalony wyrób lub proces). W ko-
lejnym trzyletnim okresie nastąpił spadek liczby 
przedsiębiorstw spełniających cechy przedsiębior-
stwa innowacyjnego poniżej 17%. Był to najgorszy 
okres dla polskich przedsiębiorstw. Zapoczątkował 
on pewną tendencję wzrostową, choć nie we wszyst-
kich przekrojach analizy. W latach 2003–2005 blisko 
42% przedsiębiorstw przemysłowych wprowadziło 
przynajmniej jedną innowację technologiczną. Tra-
dycyjnie najmniej innowacyjne okazały się przedsię-
biorstwa małe w każdym z rozważanych okresów,
a także należące do sektora prywatnego. Największy 
odsetek firm innowacyjnych, przekraczający 50%, 
zanotowano wśród firm dużych.

Wyniki charakteryzujące polskie przedsiębior-
stwa nabierają większego znaczenia po porówna-
niu ich z wynikami osiąganymi przez przedsiębior-
stwa UE. Z dostępnych danych wynika, że w latach ,
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1998–2000 w państwach Unii Europejskiej 47% 
przedsiębiorstw w przemyśle prowadziło działalność 
innowacyjną, a 44% ogólnej liczby przedsiębiorstw 
przemysłowych odpowiadało definicji przedsię-
biorstwa innowacyjnego, tzn. w trzyletnim okresie 
wprowadziło przynajmniej jedną innowację techno-
logiczną6). W tym samym przedziale czasu w Polsce 
firm innowacyjnych było niecałe 17%, a więc mniej 
o 27 pp. niż w UE. Do poziomu zanotowanego w UE 
w latach 1998–2000 przedsiębiorstwa przemysłowe
w Polsce zbliżyły się dopiero w latach 2003–2005, 
kiedy to firm innowacyjnych było ponad 41%, tj.
o 2,5 pp. mniej niż w UE w latach 1998–2000.

Interesujący jest udział przedsiębiorstw prowa-
dzących działalność innowacyjną i innowacyjnych 
w ogólnej liczbie przedsiębiorstw rozpatrywanych ze 
względu na ich wielkość. W latach 1998–2000 w UE 
działalność innowacyjną prowadziło7):

 40% przedsiębiorstw przemysłowych małych,
 63% przedsiębiorstw przemysłowych średnich,
 80% przedsiębiorstw przemysłowych dużych.

Natomiast kryterium firm innowacyjnych speł-
niało:

 36% przedsiębiorstw małych,
 56% przedsiębiorstw średnich,
 74% przedsiębiorstw dużych.

Zanotowane udziały procentowe firm prowa-
dzących działalność innowacyjną i innowacyjnych 
potwierdzają zjawisko cechujące polskie przedsię-
biorstwa. Generalnie, innowacyjność firm unijnych 
wzrastała wraz z wielkością przedsiębiorstw, przy 

czym odsetek firm innowacyjnych każdej wielkości 
był znacznie wyższy niż w Polsce.

Na innowacje technologiczne składają się inno-
wacje produktowe i procesowe. Czy cieszyły się one 
jednakowym zainteresowaniem kadry kierowniczej? 
W małych przedsiębiorstwach przetwórstwa przemy-
słowego, zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 
w trzyletnim okresie, innowacje produktowe wdro-
żyło 11,5% ogółu badanych przedsiębiorstw, przy 
czym dla 7,8% przedsiębiorstw były to wyroby nowe 
dla rynku (patrz tabela 2). Ponad 14% tego rodza-
ju firm zdecydowało się na wprowadzenie innowacji 
procesowych w postaci nowych lub ulepszonych pro-
cesów obejmujących:

 metody wytwarzania wyrobów (10,4% badanych),
 metody z zakresu logistyki i/lub metody dostar-

czania i dystrybucji (3,8% badanych),
 metody wspierające procesy (6,4% badanych) obej-

mujące systemy utrzymania (konserwacji) lub syste-
my operacyjne dotyczące zakupów, rachunkowości, 
systemy obliczeniowe.

Znacznie większą aktywnością cechowały się 
średnie i duże przedsiębiorstwa przemysłowe, za-
trudniające powyżej 49 pracowników. W latach 
2002–2004 ponad 45% badanych tej kategorii wpro-
wadziło innowacje technologiczne. Prawie jedna 
trzecia (32,3%) zdecydowała się na wdrażanie inno-
wacji produktowych w postaci nowych lub ulepszo-
nych wyrobów. W przypadku 21,8% badanych za-
stosowane innowacje produktowe stanowiły nowość 
dla rynku, co jest zjawiskiem pozytywnym. Nieco 

Tab. 1. Przedsiębiorstwa innowacyjne w przemyśle

Wyszczególnienie

Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje
w latach:

1994–1996 1998–2000 2002–2004 2003–2005

w % badanych przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa przemysłowe ogółem 37,6 16,9 25,9 41,5

 Sektor publiczny 35,3 50,8* 48,9

 Sektor prywatny 15,7 24,9* 40,6

Przedsiębiorstwa małe (10–49 pracujących) 16,0 10,7 17,7* –

 Sektor publiczny 10,6 20,7* –

 Sektor prywatny 10,7 17,7* –

Przedsiębiorstwa średnie (50–249 pracujących) 23,2 40,6 36,2

 Sektor publiczny 28,9 53,8* 39,7

 Sektor prywatny 22,3 40,6* 35,8

Przedsiębiorstwo duże (powyżej 249 pracujących) 54,2 67,2 63,2

 Sektor publiczny 53,8 76,4* 71,8

 Sektor prywatny 54,4 66,2* 61,6

* Dane dotyczą tylko przedsiębiorstw sekcji „Przetwórstwo Przemysłowe”
Źródło: opracowano na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998–2000, GUS, 
Warszawa 2002, tab. 2.1, s. 41; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002–2004, GUS, War-
szawa 2006, tab. 2.3, s. 34; Nauka i technika w 2005 roku, GUS, Warszawa 2006, tab. 2.1, s. 155.
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większy odsetek tej grupy firm (37,1%) wprowadziło 
innowacje procesowe w postaci nowych lub ulepszo-
nych procesów. Obejmowały one: 

 metody wytwarzania wyrobów – 27,3% ogółu 
przedsiębiorstw,

 metody z zakresu logistyki i/lub metody dostar-
czania i dystrybucji – 12,2% ogółu przedsiębiorstw,

 metody wspierające procesy – 21,8% ogółu przed-
siębiorstw.

W obu grupach przedsiębiorstw nieco większym 
powodzeniem, potwierdzonym liczniejszym udziałem 
firm wdrażających tę kategorię innowacji, cieszyły 
się innowacje procesowe. Wśród przedsiębiorstw ma-
łych przetwórstwa przemysłowego różnica ta wyno-
siła 2,7%, a wśród przedsiębiorstw średnich i dużych 
w przemyśle – 4,8%. Warto zauważyć, że innowacje 
procesowe dotyczące metod wytwarzania wyrobów 
uzyskały pewien priorytet nad pozostałymi posta-
ciami innowacji procesowych.

Firmy aktywne innowacyjnie

ziałalność innowacyjna nie zawsze kończy 
się zastosowaniem powstałego rozwiązania. 
W wielu przypadkach prace nad projektami 

innowacyjnymi kończą się ich przerwaniem bez wy-
kreowania innowacji nadającej się do materializacji. 
Są też przypadki nieukończenia podjętych prac do 
końca badanego okresu. W takich sytuacjach moż-
na mówić o prowadzeniu działalności innowacyjnej, 
o aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, ale bez 
uzyskania wyników nadających się do zastosowania. 
Jak wynika z tabeli 3, w latach 2002–2004 aktyw-
nych innowacyjnie przedsiębiorstw przetwórstwa 
przemysłowego było 26,2% ogółu badanych. Zde-
cydowanie większą aktywność wykazywały przed-
siębiorstwa sektora publicznego. W sektorze tym 
aktywnością innowacyjną cechowało się blisko 53% 
firm, podczas gdy w sektorze prywatnym tylko co 

Tab. 2. Przedsiębiorstwa, które w latach 2002–2004 wprowadziły innowacje technologiczne

Wyszczególnienie

Rodzaj innowacji technologicznej

ogółem

nowe
lub

ulepszone
wyroby

w tym 
nowe
dla 

rynku

nowe
lub

ulepszone 
procesy

z tego

metody
wytwa-
rzania

wyrobów

metody
z zakresu
logistyki

i/lub metody
dostarczania
i dystrybucji

metody 
wspierające 

procesy

w % ogółu przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa przetwór-
stwa przemysłowego
(10–49 pracujących)

17,7 11,5 7,8 14,2 10,4 3,8 6,4

Przedsiębiorstwa przemysło-
we (powyżej 49 pracujących) 45,6 32,3 21,8 37,1 27,3 12,2 21,8

Źródło: opracowano na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002–2004, GUS, 
Warszawa 2006, tab. 2.6, s. 37.

Tab. 3. Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie w sekcji przetwórstwo przemysłowe, zatrud-
niające powyżej 9 pracowników w latach 2002–2004

Wyszczególnienie

Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie w latach 2002–2004

ogółem innowacyjne

realizowały przynajmniej 
jeden projekt innowacyjny, 

który został przerwany
lub nie został ukończony 

do 2004 roku

Prowadziły prace B+R 
w sposób

ciągły dorywczy

w % ogółu przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa przetwór-
stwa przemysłowego ogółem 26,2 25,6 6,2 2,1 7,0

Sektor:

 publiczny 52,9 50,8 20,8 11,1 15,9

 prywatny 25,5 24,9 5,8 1,9 6,8

Źródło: opracowano na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002–2004, GUS, 
Warszawa 2006, tab. 2.7, s. 38. ,
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czwarte przedsiębiorstwo posiadało taką cechę. Do 
sektora publicznego należało także 51% firm inno-
wacyjnych, czyli takich, które w trzyletnim okresie 
wprowadziły przynajmniej jedną innowację techno-
logiczną. W sektorze prywatnym do firm innowacyj-
nych należała co czwarta firma.

Aktywność innowacyjna nie zawsze kończy się 
zastosowaniem innowacji. Świadczy o tym fakt, że 
nieco ponad 20% badanych przedsiębiorstw sekto-
ra publicznego znalazło się w sytuacji wymagającej 
przerwania prac nad projektami innowacyjnymi lub 
prace te nie zostały ukończone do końca rozpatry-
wanego okresu. W sektorze prywatnym takich firm 
było 5,8%, tj. o 15% mniej niż w sektorze publicz-
nym. Należy jednak pamiętać, że w sektorze publicz-
nym firm aktywnych innowacyjnie było ponad dwa 
razy więcej.

Omawiana grupa przedsiębiorstw charaktery-
zowała się bardzo małym odsetkiem takich, które 
prowadziły prace badawczo-rozwojowe (zwłaszcza
w sposób ciągły), stanowiące źródło wiedzy dla dzia-
łalności innowacyjnej. Wśród przedsiębiorstw sekcji 
przetwórstwo przemysłowe firm takich było zaled-
wie 2,1%. Nieco korzystniejsza sytuacja występowała
w firmach sektora publicznego, z których 11,1% pro-
wadziło prace badawczo-rozwojowe (B+R) w sposób 
ciągły, tj. o 9,2% więcej niż w sektorze prywatnym. 
Więcej przedsiębiorstw zdecydowało się na realizację 
prac B+R w sposób dorywczy. W tym przekroju ana-
lizy również przeważały firmy sektora publicznego. 
Stanowiły one 15,9% ogółu badanych, czyli o 9,1 pp. 
więcej niż w sektorze prywatnym.

Przedsiębiorstwa innowacyjne cechuje określo-
na struktura wprowadzanych innowacji. Strukturę 
tę przedstawiono w tabeli 4, jako odsetek przedsię-
biorstw innowacyjnych wprowadzających trzy kate-
gorie innowacji:

 produktowe i procesowe,
 tylko produktowe,
 tylko procesowe.

Blisko połowa firm innowacyjnych wprowadza-
ła zarówno innowacje produktowe, jak i procesowe. 
Jednak po rozdzieleniu innowacji na poszczególne 
kategorie ujawnia się wyraźna dominacja przedsię-
biorstw ukierunkowanych na innowacje procesowe. 
Wprowadziło je 32,0% firm innowacyjnych. Nato-
miast na innowacje produktowe zdecydowało się nie-
co ponad 19% przedsiębiorstw8). Podobne tendencje 
utrzymywały się zarówno w sektorze publicznym, 
jak i w sektorze prywatnym, przy czym na innowacje 
procesowe częściej decydowały się przedsiębiorstwa 
sektora publicznego. Wprowadziło je ponad 45% firm 
innowacyjnych tego sektora, przy niespełna 31% –
w przypadku firm prywatnych. Względna równo-
waga panowała, jeżeli chodzi w wprowadzone inno-
wacje produktowe. Zastosowało je niecałe 20% firm 
innowacyjnych w każdym sektorze, przy minimalnej 
przewadze firm sektora prywatnego (1 pp.).

Ujawnione tendencje w strukturze wprowadza-
nych innowacji utrzymują się po uwzględnieniu
w analizie wielkości przedsiębiorstw mierzonej licz-
bą zatrudnionych. Aktywność innowacyjna wzra-
stała wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstw. 
Najczęściej koncentrowały swoją uwagę na wpro-
wadzaniu innowacji produktowych i procesowych. 
Tak uczyniło 45,4% firm małych (tylko należących 
do sekcji przetwórstwo przemysłowe), 49% średnich 
i prawie 60% dużych. Innowacje procesowe wprowa-
dziło 35% firm małych, 30,1% średnich i 27,1% du-
żych. W przypadku innowacji produktowych relacje 
te układały się następująco: 19,7% firm małych, 20,9 
– średnich i 12,9% – dużych.

W przypadku przedsiębiorstw unijnych, w latach 
1998–20009):

 10% innowacyjnych przedsiębiorstw przemysło-
wych wprowadziło tylko innowacje produktowe;

 8% innowacyjnych przedsiębiorstw przemysło-
wych wprowadziło tylko innowacje procesowe;

 25% innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych 
wprowadziło innowacje produktowe i procesowe.

Tab. 4. Przedsiębiorstwa innowacyjne w przemyśle według rodzaju wprowadzanych innowacji

Wyszczególnienie

Przedsiębiorstwa, które w latach 2002–2004
wprowadziły innowacje technologiczne

ogółem produktowe
i procesowe

tylko
produktowe

tylko
procesowe

jako odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych

Przedsiębiorstwa przemysłowe ogółem 100,0 48,8 19,2 32,0

 sektor publiczny 100,0 36,5 18,2 45,4

 sektor prywatny 100,0 49,9 19,2 30,9

Przedsiębiorstwa małe (10–49 pracowników)* 100,0 45,4 19,7 35,0

Przedsiębiorstwa średnie (50–249 pracowników) 100,0 49,0 20,9 30,1

Przedsiębiorstwa duże (powyżej 249 pracowników) 100,0 59,9 12,9 27,1

* Tylko przedsiębiorstwa sekcji przetwórstwa przemysłowego
Źródło: opracowano na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002–2004, GUS, 
Warszawa 2006, tab. 2.9, s. 41.
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Po uwzględnieniu wielkości przedsiębiorstw, 
struktura firm innowacyjnych kształtowała się na-
stępująco10):

 Przedsiębiorstwa małe:
 53% firm tej kategorii wprowadziło innowacje 

produktowe i procesowe;
 24% tylko produktowe;
 23% tylko procesowe.
 Przedsiębiorstwa średnie:
 67% firm tej kategorii wprowadziło innowacje 

produktowe i procesowe;
 20% tylko produktowe;
 13% tylko procesowe.
 Przedsiębiorstwa duże:
 77% firm tej kategorii wprowadziło innowacje 

produktowe i procesowe;
 14% tylko produktowe;
 9% tylko procesowe.

Przedstawione liczby potwierdzają większe 
zainteresowanie obiema kategoriami innowacji 
w każdej grupie przedsiębiorstw. Innowacyjne 
przedsiębiorstwa dawnej 15UE częściej decydowały 
się na wdrażanie innowacji produktowych, rzadziej 
innowacji procesowych. Nieco inaczej rozkładano 
priorytety w polskich przedsiębiorstwach w latach 
2002–2004, gdzie innowacje procesowe wdrażało 
więcej innowacyjnych przedsiębiorstw w porówna-
niu z innowacjami produktowymi.

Zakończenie

rtykuł stanowi próbę odpowiedzi na py-
tanie, czy polskie przedsiębiorstwa prze-
mysłowe są innowacyjne? Do oceny inno-

wacyjności wykorzystano powszechnie stosowany 
miernik, jakim jest liczba przedsiębiorstw, które 
w ciągu trzyletniego okresu zastosowały przynaj-
mniej jedną innowację technologiczną (nowy lub 
udoskonalony produkt, nowy lub udoskonalony pro-
ces). Poziom tego miernika zmieniał się z upływem 
czasu. Najkorzystniejszy okres to lata 2003–2005, 
kiedy to ponad 41% przedsiębiorstw przemysłowych 
odpowiadało kryteriom przedsiębiorstwa innowacyj-
nego, tzn. że wprowadziło przynajmniej jedną inno-
wację technologiczną. Wynik ten jest o 2,5 pp. mniej-
szy od poziomu zanotowanego w latach 1998–2000
w przedsiębiorstwach dawnej 15UE.

Prezentowane wyniki pozwalają stwierdzić, że:
 Przedsiębiorstwa przemysłowe sektora publicz-

nego wykazywały większą innowacyjność w porów-
naniu z przedsiębiorstwami sektora prywatnego.
W miarę upływu czasu różnice te zmniejszały się.

 Udział przedsiębiorstw innowacyjnych zwiększał 
się wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstw. 
Najmniejszy odsetek firm innowacyjnych zano-
towano w grupie firm małych, największy w gru-
pie firm dużych. Podobne tendencje zanotowano
w 15UE.

 Przedsiębiorstwa przemysłowe nieco częściej de-
cydowały się na wprowadzanie nowych lub ulep-
szonych procesów, zwłaszcza metod wytwarzania 
wyrobów, w porównaniu z nowymi lub ulepszonymi 
wyrobami. Te ostatnie względnie częściej charakte-
ryzowały się nowością dla rynku.

 Działalność innowacyjną cechowała ograniczona 
skuteczność, nie wszystkie projekty innowacyjne 
kończyły się bowiem wdrożeniem.

 Przedsiębiorstwa nie przywiązywały wagi do 
prowadzenia działalności B+R, stanowiącej źródło 
wiedzy dla procesów innowacyjnych, na co wskazu-
je względnie niski udział firm prowadzących takie 
prace.

 Przedsiębiorstwa częściej ukierunkowywały się 
na równoczesne tworzenie innowacji produktowych 
i procesowych. Przy nastawieniu tylko na jeden ro-
dzaj innowacji, częściej decydowano się na innowacje 
procesowe, przeciwnie niż w 15UE.

Generalnie, przedsiębiorstwa funkcjonujące
w Polsce wykazywały zróżnicowaną innowacyjność 
w poszczególnych okresach. Biorąc pod uwagę lata 
2003–2005, można stwierdzić, że ponad 68% przed-
siębiorstw przemysłowych nie wdrożyło przynaj-
mniej jednej innowacji technologicznej.
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Summary
In this article the author carries out estimation of the in-
novativeness level of the industrial enterprises, using the 
measure which is a number of enterprises that introduced 
at least one technological innovation in three-year period. 
Discussed results are compared with results of enterprises 
performing in 15EU. Fundamental features of the innova-
tiveness of the Polish industrial enterprises are identified 
too.

PO2007_09.indd   19PO2007_09.indd   19 2007-09-10   23:56:282007-09-10   23:56:28



20 przegląd

Problem badawczy

od pojęciem metod wyceny kapitału ludzkie-
go należy rozumieć sposoby postępowania 
prowadzące do przypisywania poszczegól-

nym pracownikom i/lub zespołom i/lub całej załodze 
liczb wyrażonych w miernikach pieniężnych. Od-
zwierciedlają one zatem procesy dokonywania po-
miaru wartości. Kapitał ludzki, ze względu na swą 
podmiotowość, jest szczególnym obiektem tego po-
miaru. Mimo jego cech stał się on jednak stosunko-
wo wcześnie jego przedmiotem. Pierwszy system Hu-
man Resource Accounting wprowadzono mianowicie 
w założonej w 1947 r. korporacji R.G. Barry w 1968 r. 
celem generowania informacji stanowiących podsta-
wę decyzji o inwestycjach w kapitał ludzki oraz ocen 
dotyczących utrzymania i wykorzystania zasobów 
ludzkich [4, s. 38]. Rozwój metod był jednak niejed-
nakowo intensywny w kolejnych latach, przy czym 
do niektórych z metod wcześniej opracowywanych 
nawiązywano po upływie znacznego okresu (czego 
przykładem jest metoda zdyskontowanych strumie-
ni przepływów E. Flamholtza). W ostatnich latach 
znowu można mówić o intensywniejszym rozwoju ze 
względu na liczbę powstających propozycji. Jest tych 
metod już na tyle dużo, że podejmowane są próby 
wyróżniania kryteriów ich różnicowania dla celów 
typologicznych. Ze względu na ich przynależność do 
metod wyceny kapitału intelektualnego dzielone są 
one przykładowo na [19, s. 187–191]:

 kosztowe,
 rynkowe,
 dochodowe,
 oparte na opcjach realnych.

Porównanie metod starszej i nowszej genera-
cji pozwala na wyróżnienie następujących trendów
w ich rozwoju [9]:

 od wyceny sumarycznej do wyceny analitycznej,
 od metod kosztowych do metod zorientowanych 

na strategiczne nośniki wartości,
 od metod uniwersalnych do metod uwzględniają-

cych różnorodne mnożniki,
 od wyceny uwzględniającej odejścia z przyczyn 

naturalnych do wyceny uwzględniającej zróżnicowa-
ne przyczyny odejść,

 od ujęć jednowymiarowych do ujęć zintegro-
wanych,

 od metod niewspomaganych komputerowo do me-
tod zaopatrzonych w odpowiednie oprogramowanie,

 od wyceny na potrzeby ustalenia wartości przed-
siębiorstwa do wyceny na potrzeby controllingu per-
sonalnego,

 od traktowania wyceny jako autonomicznego celu 
do ścisłego wiązania efektywności zarządzania kapi-
tałem ludzkim z wynikami wyceny.

Metody wyceny są coraz częściej traktowane jako 
instrumentarium diagnostyczne w ramach strate-
gicznego zarządzania kapitałem ludzkim. Nawiązują 
one w szczególności do nowszych typologii strategii 
personalnych w tabeli 1. Niektóre z metod wyceny 
uwzględniają takie trendy, jak wzrost stopnia róż-
norodności zasobów ludzkich czy rozpowszechnie-
nie atypowych form zatrudnienia. Część z nich ma 
charakter uniwersalny (mogą być stosowane nieza-
leżnie od branży i wielkości zatrudnienia), inne są 
„szyte na miarę”.

Mimo wielości metod (nacisk na ich rozwój wy-
nika zarówno ze zgłaszanych przez rachunkowość 
potrzeb raportowania, jak i z potrzeb związanych
z controllingiem personalnym) nie spełniają one jed-
nak, jak się wydaje, wszystkich stawianych im wy-
mogów, do których należą [13, s. 54–55]:

 obiektywizm;
 rzetelność;
 uniwersalność;
 uwzględnienie uwarunkowań kontekstowych

(w tym: strategicznych, kulturowych, struktu-
ralnych);

 efektywność (nadwyżka efektów do nakładów 
związanych ze stosowaniem, spośród których szcze-
gólną rangę mają nakłady na pozyskiwanie danych);

 powiązanie z podejmowanymi działaniami perso-
nalnymi.

Czy tak jest rzeczywiście i w jakim stopniu now-
sze metody wyceny kapitału ludzkiego (jako najważ-
niejszego składnika kapitału intelektualnego) te 
wymogi spełniają? Szukając odpowiedzi na ten pro-
blem badawczy, dokonano analizy dwóch wybranych 
metod.

Formuła z Saarbrücken

a metoda wyceny [1, 3, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 
18, 20] została opracowana przez następu-
jących naukowców związanych z Uniwer-

sytetem w Saarbrücken: Ch. Scholz, V. Stein, R. 
Bechtel. Odchodzi się w niej od paradygmatu kosz-
towego („według którego wycena wartości kapitału 

Nowsze metody wyceny 
kapitału ludzkiego
Anna Lipka

PO2007_09.indd   20PO2007_09.indd   20 2007-09-10   23:56:292007-09-10   23:56:29



organizacji 9/2007 21

,

ludzkiego następuje na bazie bezpośrednich i po-
średnich kosztów pracy, a zasoby pracy redukowane 
są do czynnika kosztów”) na rzecz paradygmatu po-
tencjału dochodów. Formuła ma następującą ogólną 
postać:

Wartość kapitału ludzkiego = (wartość bazowa ×
× straty na wartości + kompensacja wartości) ×

× zmiana wartości,

która to w rozwinięciu przedstawia się następująco:

HC = ∑ [(FTEi × li × (wi : bi) + PEi) × Mi] 

A zatem według niej wartość kapitału ludzkiego 
(HC) dla kategorii zatrudnienia (i–g) jest zdetermi-
nowana:

 liczbą pracowników (w przeliczeniu na FTE: Full-
Time-Equivalents),

 wysokością przeciętnej rynkowej płacy li,
 stopniem aktualności wiedzy (mierzonej ilorazem 

okresu aktualności wiedzy wi oraz zakładowego sta-
żu pracy bi,

 intensywnością zorientowanych na pracowników 
przedsięwzięć rozwojowych (PE),

 stopniem zaangażowania organizacyjnego (Mi), 
który obejmuje: uwarunkowania kontekstowe, mo-
tywację i retencję w organizacji.

Z opisów przykładów implementacji można wy-
wnioskować, że formułę cechuje zobiektywizowa-
ny sposób postępowania, gdyż dla wyodrębnionych
w niej komponentów dokonano standaryzacji proce-
su wyceny (np. dla motywacji – sposób ankietowania 
pracowników). Jednak autorom stawiany jest zarzut 
nieuwzględnienia wyników badań psychologicznych 
precyzujących związki pomiędzy zmiennymi rzutu-

Tab. 1. Starsze i nowsze typologie strategii personalnych

Typologie strategii Nazwy strategii

 strategie personalne ze względu
na relacje do rynku

 strategia ofensywna (czerpiąca z zewnętrznego rynku pracy),
 strategia defensywna (koncentrująca się na rynku wewnątrzzakładowym)

 strategie personalne ze względu
na sposoby uzyskiwania pożądanego 
stanu personalnego

 strategia ilościowa (nacisk na liczbowe dostosowanie załogi do potrzeb 
organizacji),

 strategia jakościowa (nacisk na kwalitologiczne dostosowanie załogi do 
potrzeb organizacji)

 strategie personalne ze względu
na podejście do retencji pracowników

 strategia zorientowana na „wejście” (uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej 
poprzez zwiększanie liczebności załogi),

 strategia rozwoju i aktywizowania (preferowanie zwiększania zaangażowa-
nia organizacyjnego jako czynnika konkurencyjności),

 strategia zorientowana na „wyjście” (niezatrzymywanie pracowników
w organizacji)

 strategie personalne ze względu na 
model polityki personalnej (sita lub 
kapitału ludzkiego) oraz podejście do 
możliwości aktywnego kształtowania 
personelu przez podmioty zarządzania 
kapitałem ludzkim (podejście kon-
struktywistyczne lub antykonstrukty-
wistyczne)

 strategia autoselekcji (częstej wymiany personelu),
 strategia transakcji (kija i marchewki),
 strategia autonomizacji (samorozwoju),
 strategia transformacji (socjalizacji pracowników)

 strategie personalne ze względu
na stopień wykorzystania różnorodno-
ści zasobów ludzkich

 strategia zorientowana na zwiększanie stopnia różnorodności (celem posze-
rzenia sieci kontaktów wnoszonych przez każdego pracownika),

 strategia zorientowana na zmniejszanie stopnia różnorodności (celem unik-
nięcia zwiększonych nakładów na kierowanie personelem),

 strategia dopasowania stopnia różnorodności załogi do struktury klientów 
(stosownie do postulatu, by wnętrze organizacji odzwierciedlało rodzaj i sto-
pień złożoności otoczenia)

 strategie personalne ze względu
na kształtowanie wartości kapitału 
ludzkiego

 strategia obniżająca wartość kapitału ludzkiego 
(niestosowanie szkoleń ani motywowania),

 strategia optymalizująca erozję wiedzy (zarządzanie wiedzą celem uniknię-
cia rozbudowanej polityki szkoleniowej),

 strategia kompensująca utratę wiedzy (dezaktualizacja wiedzy niwelowana 
w 100% dzięki motywowaniu i szkoleniom),

 strategia maksymalizująca wartość kapitału ludzkiego (intensywne szko-
lenia i motywowanie przeciwdziałające nie tylko w pełni starzeniu się wiedzy 
pracowników, ale prowadzące do nabycia nowej wiedzy)

Źródło: opracowano na podstawie: T. LISTWAN, Strategie personalne, [w:] Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Meto-
dy, red. R. KRUPSKI, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 262–263; P. KÖPPEL, 
2007, Diversität als Ressource nutzen, „Personal”, nr 1, s. 13; CH. SCHOLZ, V. STEIN, Humankapitalstrategien bei DAX
30-Unternehmen, „Personalwirtschaft” 2007, nr 1, s. 32.
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jącymi na wielkość Mi, co rzutuje negatywnie na oce-
nę rzetelności w znaczeniu dokładności do danych 
prawdziwych. Dyskusyjne może być także założenie, 
że wartość Mi mieści się w przedziale [0,2]. Ponadto 
formuła nie uwzględnia wszystkich rodzajów ryzyka 
personalnego (np. ryzyka innowacyjnego zarządza-
nia zasobami ludzkimi). Formuła spełnia natomiast 
niewątpliwie wymóg uniwersalności w znaczeniu 
liczby zatrudnionych i specyfiki branży. Brak dostę-
pu do jej pełnego opisu wyklucza niestety możliwość 
bezpośredniej oceny uwzględnienia przez nią tzw. 
uwarunkowań kontekstowych. Wiadomo jedynie, że 
formuła daje możliwość określania postępu w reali-
zacji strategii. Jednak autorzy stwierdzają, że wyce-
na za jej pomocą uwzględnia specyfikę organizacji. 
Wydaje się mimo wszystko, że formuła jest mało 
przydatna dla przedsiębiorstw stosujących strategie 
defensywne lub zachowania rynkowego status quo. 
Za najdłużej trwające czynności, wpływające na czas 
realizacji procedury będącej jej podstawą, należy 
uznać:

 prognozę okresu aktualizacji wiedzy,
 uwzględnienie stopnia umotywowania pracow-

ników.
Jednak, według autorów, opracowane specjalnie 

oprogramowanie skraca znacznie ten czas, nie rzutu-
jąc negatywnie na efektywność stosowania metody. 
Oceniając efektywność formuły, trzeba też zwrócić 
uwagę na liczbę wycenianych parametrów. Nie jest 
ona zbyt wysoka, a jednocześnie ujmuje większość 
składników uznawanych obecnie za najważniejsze 
na potrzeby wyceny. Trzeba także dodać, że choć for-
muła integruje w sobie ujęcie rynkowe, rachunkowo-
ściowe i wskaźnikowe, nie jest aż tak bardzo skom-
plikowana w stosowaniu. Efektywność jej zwiększa 
także możliwość wykorzystania do celów wewnętrz-
nego i zewnętrznego benchmarkingu (chodzi o przed-
siębiorstwa o podobnej wielkości i strukturze). Usta-
lona za pomocą formuły wartość HC określana jest 
ponadto – dla celów efektywnościowych – w relacji 
do zysku, co umożliwia z czasem eliminację działań 
personalnych, w których perspektywa rozwoju nie 
przekłada się na perspektywę finansową.

Jeśli chodzi o ostatni z wymogów, to stwierdzić 
należy, że „dane wyjściowe unaoczniają (...) takie 
komponenty kapitału ludzkiego dla kategorii za-
trudnienia, jak: wartość wyjściowa, erozja wiedzy, 
przyrost wiedzy i motywacja. Na ich podstawie mogą 
być formułowane odpowiednie działania personal-
ne” [12]. Formuła umożliwia zatem (podobnie zresz-

tą jak Balanced Scorecard i HR Scorecard) pewną 
transparentność wpływu poszczególnych działań 
personalnych (np. redukcji personelu – por. tabela 2) 
na zmiany wartości poszczególnych komponentów
i całkowitą wartość kapitału ludzkiego, choć z pew-
nością efekty niektórych z nich (np. efekty szkoleń 
– biorąc pod uwagę poziomy modelu D. Kirckpatri-
ka) czy efekty zarządzania wiedzą – nie są możliwe 
do szybkiego określenia. W formule słusznie przyję-
to, że podwyższanie wartości kapitału ludzkiego or-
ganizacji musi być ściśle związane z inwestowaniem 
w pracowników. Nie wiadomo jednak, jakie rodzaje 
inwestycji (czy tylko szkoleniowe) uwzględniają au-
torzy (czy np. również inwestycje w zaufanie?).

Metoda: ryzyko – wartość

etoda ta [7], opracowana przez autorkę ni-
niejszego artykułu po analizie kilkudziesię-
ciu prezentowanych w literaturze przedmio-

tu metod wyceny, opiera się na założeniu istnienia 
następującego związku:

Obniżanie ryzyka personalnego → Wzrost wartości 
kapitału ludzkiego

Podwyższanie ryzyka personalnego → Obniżanie 
się wartości kapitału ludzkiego

Ryzyko personalne rozumiane jest w niej jako ry-
zyko całościowe, obejmujące [6]:

 ryzyko funkcyjne, czyli związane z realizacją po-
szczególnych funkcji personalnych, jak np. ryzyko 
niedostosowania popytu i podaży pracy;

 ryzyko niespecyficzne, występujące przy różnych 
funkcjach personalnych, jak np. ryzyko niekohe-
rencji;

 ryzyko utraty wizerunku na (wewnętrznym/ze-
wnętrznym) rynku pracy;

 ryzyko innowacyjnego zarządzania zasobami ludz-
kimi (np. stosowania outsourcingu personalnego).

Metoda uwzględnia zatem związek pomiędzy za-
rządzaniem ryzykiem (ściślej: efektywnością tego 
zarządzania) a wartością kapitału ludzkiego. Z uwa-
gi na wielowymiarowość ryzyka personalnego (czego 
egzemplifikacją jest chociażby jego typologia) trud-
no jednak jest dokładnie określić, które działania
personalne jakie skutki powodują, tym bardziej że 
nie są one zazwyczaj stosowane pojedynczo.

Metoda ma charakter uniwersalny. Może być 
stosowana dla różnych (wielkościowo, branżowo) 

Tab. 2. Przykład ilustrujący możliwość kwantyfikacji efektów przedsięwzięć personalnych – 
formuła z Saarbrücken

Przedsięwzięcie Konsekwencja (w euro) w %

Zmniejszenie zatrudnienia –10%

Podwyżka płac +3%

Wydłużenie czasu pracy +7%

Zmniejszenie okresu aktualności wiedzy –15%

Rozbudowa szkoleń +10%

Wzrost zaangażowania organizacyjnego +5%

Źródło: CH. SCHOLZ, R. BECHTEL, Zehn Nutzen der Saarbrücker Formel, „Personalwirtschaft” 2005, nr 11, s. 36.
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organizacji i dla różnych strategii. Uwzględnia zde-
cydowanie uwarunkowania strategiczne, gdyż jej 
pierwszym etapem implementacyjnym jest identyfi-
kacja strategii. Stanowiąca etap drugi specyfikacja 
rodzajów ryzyka umożliwia uwzględnienie pozosta-
łych warunków kontekstowych (kultura i strategia 
organizacyjna, uwarunkowania związane ze stoso-
waniem pozostałych strategii funkcjonalnych, po-
wiązanych ze strategią personalną). Ze względu na 
to, że metoda uwzględnia subiektywne prawdopodo-
bieństwo (określane przez ekspertów prawdopodo-
bieństwo wystąpienia i poziom skutków), wydawać 
by się mogło, że procedury metody nie można uznać 
za zobiektywizowaną. Trzeba jednak zwrócić uwagę 
na to, że poszczególne jej etapy (w tym sposób wyzna-
czania wartości ryzyka – ilustruje to przykładowo 
dla strategii zidentyfikowanej jako strategia autose-
lekcji tabela 3) są ściśle określone, co daje podstawę 
do stwierdzenia, że stopień zobiektywizowania jest 
podobny jak w przypadku formuły z Saarbrücken. 
Wyznaczona wielkość ryzyka (ryzyko niższe niż 5,0 
uznawane jest za niskie), odpowiednio przelicza-
na, byłaby traktowana jako mnożnik. Podstawową 
zmienną stanowiłby natomiast przeliczony na jed-
nostki pieniężne wynik sumy punktów (określony 
za pomocą wybranej analityczno-punktowej metody 
wartościowania pracy) wszystkich prac (poza tzw. 

pracami dla każdego), jakie na rynku wewnątrz-
zakładowym albo też na rynku zewnętrznym jest
w stanie wykonywać pracownik przy uwzględnieniu 
tych kryteriów wartościowania, które wiążą się ze 
złożonością i odpowiedzialnością pracy oraz współ-
pracą (dla metody UMEWAP – 2000 byłyby to kryte-
ria: A.1 – A.4, B.1 – B.5, C.1 – C.3). Biorąc pod uwagę 
możliwości wszechstronnego wykorzystywania za-
równo wyników określania ryzyka, jak i wartościo-
wania pracy, trzeba uznać tę metodę za opłacalną, 
jeśli chodzi o relację efektów i nakładów.

Wnioski

rzedstawione nowsze metody wyceny nie 
spełniają wprawdzie w pełni wszystkich 
wyspecyfikowanych na wstępie wymogów, 

ale są bliższe ich spełnienia niż metody starszej ge-
neracji. Dlatego wydaje się, że nie powinno się dążyć 
tylko do opracowywania wciąż nowych metod, lecz 
też do prowadzenia badań empirycznych pogłębiają-
cych wiedzę o naturze składników kapitału ludzkie-
go i ryzyku personalnym, co pozwoli na doskonale-
nie metod już opracowanych.

prof. dr hab. Anna Lipka
Katedra Zarządzania Organizacjami

Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Tab. 4. Macierz prawdopodobieństw i skutków ryzyka

Prawdopodobieństwo / skutki Minimalny 1 Niewielki 2 Średni 3 Duży 4 Ekstremalny 5

bardzo wysokie (80–100%) (2,0) (3,5) (7,0) (8,0) (9,0)

wysokie (60–80%) (1,5) (2,0) (5,0) (7,0) (8,0)

średnie (40–60%) (1,2) (1,8) (4,0) (5,0) (7,0)

małe (20–40%) (1,0) (1,5) (3,0) (4,0) (5,0)

bardzo małe (0–20%) (0,5) (1,0) (1,5) (3,0) (4,0)

Źródło: por. tabela 2.

Tab. 3. Przykładowa mapa ryzyka personalnego dla strategii autoselekcji

Rodzaje ryzyka Prawdopodobieństwo 
wystąpienia

Poziom
skutków

Wartość 
ryzyka*

 nasilenie rywalizacji bardzo wysokie duży 8,0

 poziom kosztów w związku z ciągłą wymianą pracowników wysokie ekstremalny 8,0

 sabotaż ze strony pracowników względem pracodawcy wysokie duży 7,0

 możliwość stosowania koncepcji TQM wysokie duży 7,0

 poziom przeszkolenia pracowników średnie średni 4,0

 wpływ na wizerunek pracodawcy średnie niewielki 1,8

 zróżnicowanie standardów obsługi klientów przez różnych
pracowników wysokie ekstremalny 8,0

 dobór pracowników na stanowiska zgodny z ich cechami średnie średni 4,0

 zaspokojenie potrzeb pracowników bardzo wysokie ekstremalny 9,0

 rozwój dzięki pracownikom sieci kontaktów potrzebnych firmie małe średni 3,0

 stopień zaspokojenia zgłaszanego popytu na pracowników średnie duży 5,0

 możliwości konkurowania jakością kapitału ludzkiego średnie średni 4,0

Źródło: Opracowanie własne.
* Wyznaczana wg tabeli (por. tabela 4) prezentowanej [w:] J.E. MARTIN, P.-F. HEAULME, Risk Management: Techniques 
for Managing Project Risk. Field Guide to Project Management, Van Nostrand Reinhold, New York 1998, na podstawie 
wzoru: iloraz sum iloczynu wartości ryzyka i liczby ich rodzajów przez tę liczbę.

,
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Wprowadzenie

dentyfikacja ryzyka to jedna z fundamen-
talnych idei współczesnej gospodarki. Jed-
nocześnie to historia odchodzenia od okre-

su przepowiedni i parapsychologii oraz dochodzenie 
do specjalistycznych narzędzi, technik i modeli za-
rządzania ryzykiem. Zastosowanie współczesnych 
metod oceny i ograniczania ryzyka eliminuje słabość 
i minimalizuje irracjonalne działania wobec dyna-
micznej i złożonej przyszłości na rzecz optymalnych 
wyborów i decyzji inwestorów1). Ryzyko jest niero-
zerwalnie związane z działalnością innowacyjną
i stanowi jednocześnie pewną barierę procesów in-
nowacyjnych. Niezmiernie ważne jest więc wykorzy-
stanie wszystkich czynników, zarówno makro-, jak 
i mikroekonomicznych, w celu łagodzenia negatyw-
nych skutków ryzyka. Funkcjonowanie w danej go-
spodarce instrumentów ograniczających ryzyko in-
nowacyjne korzystnie wpływa na wzrost chłonności 
innowacyjnej przedsiębiorstw.

Jeszcze blisko sto lat temu uważano, że ryzyko 
zaczyna i kończy się głównie na parkietach giełd. 
Jednak rozległość problematyki ryzyka przekroczy-
ła wszelkie granice. Ryzyko wiąże się bowiem z naj-
bardziej fundamentalnymi aspektami psychologii, 
matematyki, statystyki i historii. 

Celem artykułu jest przedstawienie teoretycz-
nych aspektów procesu zarządzania ryzykiem
w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa oraz 
prezentacja instrumentów jego redukcji.

Ryzyko to potencjalna zmienność zdarzeń. Jest 
ono obecne prawie we wszystkim, czego dokonują 
ludzie. Gdy tak jest, skutek działań nie może być 
precyzyjnie przewidziany,  odczuwamy bowiem nie-
pewność. Narażenie się na ryzyko powstaje wszędzie 
tam, gdzie aktywność powoduje powstawanie poten-
cjalnych korzyści lub strat, których nie można prze-
widzieć, a więc i w zarządzaniu działalnością inno-
wacyjną w przedsiębiorstwie. Ryzyko jest pojęciem 
obiektywnym i wobec tego może być mierzone2). 

Warto wspomnieć, że niektórzy uczeni przyjęli 
odmienne podejścia w szukaniu związków między 
ryzykiem, niechęcią do niego i niepewnością. Do-
strzegają oni w ryzyku zarówno obiektywne, jak
i subiektywne elementy. Ryzyko obiektywne można 
zmierzyć, podczas gdy ryzyko subiektywne odzwier-
ciedla czyjąś reakcję na ryzyko (stosunek do ryzy-
ka). W tym podejściu niepewność staje się aspektem 
ryzyka subiektywnego3).

Ryzyko wynika z faktu podejmowania decyzji 
dotyczących przyszłości. Podmioty gospodarcze po-
dejmujące zdywersyfikowane działania nie są pewne 
przyszłych wyników. Działanie w warunkach ryzyka 
z uwagi na nieznaną przyszłość oznacza podejmowa-
nie decyzji w sytuacji braku kompletnych informacji. 
Osiągnięcie wyznaczonego celu jest możliwe, ale nie 
jest pewne4). 

Niekiedy ryzyko ma zastosowanie do sytuacji lub 
problemów, dla których trudno jest znaleźć dokład-
ne określenie. We wszystkich takich wypowiedziach
i opisach ma się na uwadze nowe zjawiska, które będą 
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Summary
The article presents the new methods to estimation of the 
value of human capital. The authoress shows the criteria 
to evaluation of their. One of there is the connection be-
tween results of estimation and effectiveness of human-
capitalmanagement.

PO2007_09.indd   24PO2007_09.indd   24 2007-09-10   23:56:292007-09-10   23:56:29



organizacji 9/2007 25

miały w przyszłości znaczenie dla ludzkości. Są to 
dwa różne, ale ściśle ze sobą związane znaczenia5):

 ryzyko obejmujące procesy dokonujące się poza 
człowiekiem w jego otoczeniu, ale wskutek jego 
udziału wywołujące ryzyko,

 ryzyko jako niebezpieczne przedsięwzięcie podjęte 
przez człowieka i charakteryzujące jego odwagę.

Te objaśnienia są próbą zinterpretowania zasad-
niczych zmian ekonomicznych, politycznych i spo-
łecznych, które dokonały się w przeszłości. Człowiek 
zawsze żyje w warunkach ryzyka, które jest od nie-
go niezależne lub zostaje przez niego samego spowo-
dowane.

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele 
różnych klasyfikacji ryzyka. Najbardziej ogólnym 
podziałem ryzyka jest podział, który prowadzi do 
wyróżnienia6):

 ryzyka właściwego, które związane jest z działa-
niem prawa wielkich liczb i odnoszącego się do zja-
wisk o charakterze katastroficznym, jak powodzie, 
trzęsienia ziemi itp.;

 ryzyka subiektywnego, które jest związane z nie-
doskonałością człowieka; subiektywnie ocenia on 
prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych zjawisk 
w przyszłości;

 ryzyka obiektywnego, które jest formą absolutnej 
niepewności, związanej z niemożliwością przewidze-
nia rozwoju niektórych zjawisk.

Ryzyko innowacyjne

literaturze przedmiotu spotyka się wielo-
warstwowe, wieloaspektowe spojrzenie na 
ryzyko, podejmujące jako przedmiot ba-

dań jego związek z zarządzaniem7). Nurt związany 
właśnie z teorią zarządzania eksponuje w działa-
niu skutki ryzyka i ujmuje ryzyko jako możliwość 
nieosiągnięcia celu. Przykładem tego ujęcia jest 
definicja sformułowana przez M. Hallera, zgodnie 
z którą „ryzyko to możliwość, że pozytywne ocze-
kiwania się nie spełnią”. Natomiast badacze ry-
zyka w kontekście procesów rozwoju naukowego
i technologicznego traktują ryzyko jako hazard, któ-
ry odzwierciedla naukową niepewność i efekt opóź-
nienia. Ich zdaniem główną kwestią jest to, jak ryzy-

ku można zapobiegać oraz jak można je ograniczać. 
Rozwiązanie tej kwestii wymaga „czujników nauki” 
– teorii, doświadczeń, narzędzi pomiaru.

Motywacja przedsiębiorstw i firm do zajmowania 
się ryzykiem jest niezwykle ważka i istotna, szcze-
gólnie w podejmowaniu przedsięwzięć o charakterze 
innowacyjnym. Ta motywacja musi dać mocny im-
puls do zarządzania ryzykiem.

Ryzyko, które związane jest z działalnością inno-
wacyjną przedsiębiorstw, możemy podzielić na:

 ryzyko finansowania przedsięwzięcia innowacyj-
nego – jest związane z trudnością pozyskania środ-
ków finansowych na realizację projektu;

 ryzyko projektu – jest związane z technicznymi 
warunkami realizacji projektu (np. czy uda się zain-
stalować i uruchomić nową linię produkcyjną);

 ryzyko właścicieli – wynika z braku zaintereso-
wania właścicieli różnicowaniem kierunków rozwo-
ju przedsiębiorstwa, które prowadzi do zminimalizo-
wania ryzyka działalności gospodarczej.

Z projektami, produktami bądź usługami, które 
mają charakter innowacyjny, zawsze związane bę-
dzie ryzyko, ponieważ jest ono nieuniknione w każ-
dej działalności gospodarczej. Ryzyko innowacyj-
ne uważane jest za jedno z istotniejszych rodzajów 
ryzyka, które występuje w działalności przedsiębior-
stwa. Dlatego też podejmuje się wiele różnorodnych 
działań mających na celu zarówno rozpoznanie tego 
ryzyka, jak i jego minimalizację oraz ograniczenie 
negatywnych skutków jego wystąpienia dla przed-
się-biorstwa. 

Ryzyko działalności innowacyjnej (ryzyko inno-
wacyjne) związane jest przede wszystkim z finan-
sowaniem procesów i przedsięwzięć innowacyjnych. 
Jednym z priorytetów służących rozwojowi polskiej 
gospodarki powinno być zwiększenie liczby nowo 
powstałych przedsiębiorstw innowacyjnych. Z tym 
związany jest problem zwiększenia dostępności do 
zewnętrznych źródeł finansowania tego typu przed-
sięwzięć. To oczywiście wiąże się z występowaniem 
ryzyka, które może stanowić barierę dla tego typu 
procesów w gospodarce.

Ryzyko innowacyjne definiujemy jako możliwość 
poniesienia strat finansowych i rzeczowych wynika-
jących z realizacji określonego projektu innowacyj-

Proces zarządzania ryzykiem 
w przedsięwzięciach 
innowacyjnych
Krzysztof Janasz

,
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nego. Ryzyko to odnosi się również do fiaska całe-
go zamierzonego przedsięwzięcia, które z różnych 
względów nie powiodło się.

 Wyżej wymienione straty mogą być spowodowa-
ne przede wszystkim:

 brakiem odpowiedniej ilości zainwestowanego ka-
pitału,

 błędną oceną zapotrzebowania rynku na nowe 
usługi czy produkty, 

 nieprawidłową kalkulacją finansową samego 
przedsięwzięcia.

Do kryteriów klasyfikacji ryzyka działalności in-
nowacyjnej możemy zaliczyć:

 geograficzną dywersyfikację kapitału,
 zasięg występowania,
 skutki decyzji o wprowadzeniu innowacji w skali 

mikro,
 źródła finansowania innowacji.

Etapy zarządzania ryzykiem w działalności 
innowacyjnej

ojęcie zarządzania ryzykiem obejmu-
je prowadzenie polityki związanej z ryzy-
kiem w przedsiębiorstwie i obejmuje ono 

nie tylko ubezpieczalne ryzyko, pojmowane jako 
niebezpieczeństwo utraty czegoś, ale również jako 
szansę osiągnięcia zysku z działalności przedsię-
biorstwa8).

Zasadniczym celem zarządzania ryzykiem w dzia-
łalności innowacyjnej jest zarówno poprawa wyników 
finansowych przedsiębiorstwa, jak i zapewnienie 
takich warunków, aby instytucja nie ponosiła strat 
większych niż założone9).

Zarządzanie ryzykiem można także zdefiniować 
jako logicznie uporządkowany zbiór reguł i zasad,
w sposób jednolity i stały stosowanych w odniesie-
niu do działalności całego przedsiębiorstwa10). Mimo 
że obecne praktyki zarządzania ryzykiem różnią się 
prawdopodobnie w zależności od organizacji, to pew-
ne elementy pozostają niezmienne. Składają się one 
na funkcję zarządzania ryzykiem, a mianowicie11):

 określenie zadań,
 szacowanie ryzyka i niepewności,
 kontrolę ryzyka,
 finansowanie ryzyka,
 administrowanie programem.

Proces zarządzania ryzykiem jest usystematyzo-
waną próbą analizy ryzyka i przeciwdziałania jego 
wystąpieniu. Sam proces możemy podzielić na na-
stępujące etapy12):

 identyfikacja ryzyka,
 ocena ryzyka,
 dobór metod zarządzania ryzykiem,
 realizacja,
 rewizja.

Identyfikacja ryzyka polega na określeniu, na 
jakie najpoważniejsze ryzyko jest narażone anali-
zowane przedsiębiorstwo. Skuteczna identyfikacja 
ryzyka wymaga zbadania analizowanego podmiotu 
jako całości i rozważenia wszystkich dotyczących jej 
rodzajów niepewności.

Ocena ryzyka polega na obliczeniu kosztów zwią-
zanych z ryzykiem, które zostało zidentyfikowane
w pierwszym etapie procesu zarządzania nim.

Do metod redukcji ryzyka możemy zaliczyć:
 unikanie ryzyka,
 zapobieganie stratom i ich kontrola,
 absorpcję ryzyka,
 transfer ryzyka.

Szczególnie istotna jest tu metoda polegająca na 
absorpcji ryzyka, czyli jego przyjmowaniu. Następuje 
tutaj zatrzymanie ryzyka i pokrycie strat z własnych 
środków. Takim prozaicznym przykładem mogą też 
być oszczędności gromadzone przez gospodarstwa 
domowe. Właśnie one pomagają w przyjęciu ryzyka.

Istotną rolę w procesie zarządzania innowacjami 
stanowią czynniki, które wpływają na poziom reduk-
cji ryzyka innowacji. Do nich zaliczyć możemy13):

 pozytywne podejście do innowacji w przedsię-
biorstwie;

 zdecydowane wspieranie danego projektu innowa-
cyjnego przez zarząd firmy;

 cele przedsięwzięcia, które są jasno zdefiniowane 
i zarazem osiągalne;

 zmotywowany zespół projektowy, którego obo-
wiązki jego członków zostały szczegółowo rozpisane;

 zapewnioną odpowiednią komunikację w zespole;
 potrzeby czasowe i finansowe, ustalone na rozsąd-

nym poziomie.
Zarządzanie ryzykiem jest procesem dynamicz-

nym o efekcie sprzężenia zwrotnego – wszystkie 
decyzje są okresowo rewidowane i modyfikowane. 
Z upływem czasu zmieniają się okoliczności, może 
więc powstać nowe ryzyko, może zwiększyć się do-
stępność informacji na temat prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka i jego rozmiaru. Możliwe jest 
także obniżenie kosztów związanych z poszczegól-
nymi metodami zarządzania14).

Ryzykiem, jak już wiadomo, można zarządzać. 
Możemy więc mówić o zarządzaniu ryzykiem projek-
tu innowacyjnego. Na ten proces składają się cztery 
fazy15): 

 identyfikacja ryzyka – określenie tych oczekiwa-
nych rodzajów ryzyka, które będą oddziaływały na 
przedsięwzięcie, oraz cech każdego z nich;

 kwantyfikacja ryzyka – ewaluacja poszczególnych 
rodzajów ryzyka oraz wzajemnego ich oddziaływa-
nia w celu oszacowania poziomu ryzyka;

 określenie sposobów reagowania na ryzyko – zde-
finiowanie możliwości oraz sposobów reagowania na 
występujące zagrożenia;

 kontrola reakcji na ryzyko – dopasowanie reakcji 
na ryzyko odpowiednio do zmian, jakie występują
w ekonomicznym okresie życia projektu innowa-
cyjnego.

W literaturze przedmiotu występują również 
zbliżone, ale bardziej rozbudowane podejścia do za-
rządzania ryzykiem, wśród których możemy wyróż-
nić model zaproponowany przez R. Kliema i L.S. Lu-
dina. Wyróżniają go także cztery fazy zarządzania 
ryzykiem, a mianowicie16):

 identyfikacja ryzyka,
 analiza ryzyka,
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 kontrola ryzyka,
 monitorowanie poziomu ryzyka.

Należy pamiętać, że wysoki stopień ryzyka jest 
cechą charakterystyczną procesów innowacyjnych. 
Zarządzanie działalnością innowacyjną jest proce-
sem ciągłego podejmowania decyzji, a te podejmowa-
ne są prawie zawsze w warunkach niepewności. Na 
wysoki stopień ryzyka przedsięwzięć innowacyjnych 
ma wpływ konieczność ponoszenia znaczących kosz-
tów i wysoki odsetek niepowodzeń przy wdrożeniach 
nowych rozwiązań. 

O ryzyku innowacyjnym mówimy wówczas, gdy 
jest ono związane z finansowaniem tego typu projek-
tów. Z jednej strony, mamy do czynienia z ryzykiem, 
jak przy każdym przedsięwzięciu gospodarczym,
z drugiej zaś strony występuje niepewność co do 
skutku i rezultatu zastosowania innowacji. Oznacza 
to, że przedsięwzięcie innowacyjne zwróci koszty na-
kładów finansowych tylko wtedy, gdy nowa techni-
ka, technologia czy produkt odniesie sukces.

Do podstawowych instrumentów ograniczających 
ryzyko innowacyjne możemy zaliczyć:

 instrumenty ekonomiczno-finansowe,
 instrumenty prawne oraz
 instrumenty informacyjne.

 Niewątpliwie do najważniejszych należą instru-
menty z grupy ekonomiczno-finansowych, które two-
rzą jednak niejednorodną grupę, wśród nich możemy 
bowiem wyróżnić jeszcze instrumenty bankowo-kre-
dytowe oraz instrumenty budżetowo-podatkowe17).

Do pierwszej grupy zaliczyć możemy:
 zróżnicowaną dostępność do kredytów jako źródła 

finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, 
 stosowanie kredytów nisko oprocentowanych –

oczywiście pod warunkiem spełnienia przez kredy-
tobiorcę określonych wymogów, 

 zasady refinansowania kredytów, 
 udzielanie gwarancji kredytowych przez państwo 

i samorządy.
W drugiej grupie instrumentów wyróżniamy:

 ulgi podatkowe,
 zróżnicowanie stóp opodatkowania,
 przyspieszenie amortyzacji poniesionych nakła-

dów inwestycyjnych18).

Zakończenie

irmy i przedsiębiorstwa, które prowadzą 
działalność gospodarczą, w znacznej mierze 
decydują o rozwoju gospodarczym danego 

kraju. Do tego potrzebny jest dynamiczny rozwój 
przedsiębiorstw, który wymaga często ryzykow-
nych decyzji odnośnie do podjęcia działalności inno-
wacyjnej. 

Ryzyko jest niezwykle ważną i istotną kategorią, 
która ograniczać może w zasadniczy sposób wzrost po-
ziomu innowacyjności w przedsiębiorstwie. Aby je sku-
tecznie eliminować, każde przedsiębiorstwo powinno 
dysponować odpowiednim systemem zarządzania ry-
zykiem innowacyjnym. Wprowadzenie mechanizmów 
redukujących to ryzyko pozwala bowiem firmie na 
bezpieczne wprowadzenie projektów innowacyjnych, 

które są podstawą konkurencyjności przedsiębiorstw 
na rynkach krajowym i zagranicznym.

dr Krzysztof Janasz
Katedra Makroekonomii

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego
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Summary
Risk management and especially innovation risk manage-
ment have been presented in the article. The innovation 
risk has a special place in the economic-financial system 
and it is considered as one of greatest challenges in the 
enterprise. Innovation processes differ in many respects 
according to the economic sector, field of knowledge, type 
of innovation, historical period and country concerned. We 
must remember that there are no investments and innova-
tion without a risk. Investors seldom agree on how much 
risk an individual investment carries. The each investor 
must try to predict the future and forget about the past. 
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28 przegląd

Klaster oraz polityka rozwoju oparta na kla-
strach jest koncepcją, która nabrała w ostatnich 
latach szczególnego znaczenia1). Idea klastrów nie 
jest nowa. Jej pierwszą definicję zaproponował M.E. 
Porter2). Jego zdaniem klaster to „[...] geograficz-
ne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspe-
cjalizowanych dostawców, jednostek świadczących 
usługi, firm działających w pokrewnych sektorach 
i związanych z nimi instytucji, w poszczególnych 
dziedzinach konkurujących między sobą, ale rów-
nież współpracujących”.

Obok tej klasycznej już definicji – funkcjonuje 
wiele innych. Więk szość z nich za główne wyznacz-
niki klastra uznaje trzy podstawowe czynniki: kon-
centrację na określonym obszarze współzależnych 
przedsiębiorstw działających w tym samym bądź 
pokrewnych sekto rach przemysłu lub usług (Mytel-
ka, Farinelli 2000; Enright 2001; OECD 2000; Ro-
senfeld 1997), inte rakcje i funkcjonalne powiązania 
pomiędzy firma mi (Doeringer, Terkla 1995) oraz po-
nadsektorowy wymiar klastra obejmującego swym 
zasięgiem za równo horyzontalne, jak i wertykal-
ne powiązania (Doeringer, Terkla 1995; Rosenfeld 
1997). Niektó rzy autorzy zwracają uwagę na duże 
znaczenie czyn ników społecznych i kulturowych dla 
sprawnego przepływu informacji w klastrze (Ro-
senfeld 1997; Jacobs, de Man 1996; Sexenian 1994). 
Definicje te jednak w sposób bardzo zróżnicowany 
akcentują poszczególne elementy determinujące bu-
dowę klastra: charakter innowacji, kierunek i siłę 
powią zań w ramach łańcuchów produkcyjnych, prze-
pływ wiedzy i technologii, bliskość geograficzną (Ja-
cobs, de Man 1996), specjalistyczną infrastrukturę, 
wy kwalifikowaną siłę roboczą czy usługi wspierające 
(Rosenfeld 1997). Uwzględniając powyższe czynni ki, 
klaster może być rozumiany jako przestrzennie skon-
centrowane skupisko przedsiębiorstw jednocześnie 
konkurujących i kooperujących ze sobą w pewnych 
aspektach działalności oraz instytucji i organizacji, 
powiązanych wzajemnymi relacjami o formalnym
i nieformalnym charakterze, opartymi na specyficz-
nej tzw. trajektorii rozwoju, na przykład technologii, 
rynkach zbytu itd. (Brodzicki, Szultka 2002)3).

W polskiej literaturze coraz częściej spotykamy 
również próby definiowania klastrów. Najczęściej 
polscy autorzy modyfikują zaproponowaną definicję 
Portera.
 Grono to geograficzne skupisko firm działających 

w pokrewnych sekto rach, ich dostawców oraz innych 

organizacji (stowarzyszenia branżowe, ośrodki wie-
dzy, takie jak uczelnie wyższe oraz centra nauko-
wo-badawcze) współ pracujących ze sobą w procesie 
produkcyjnym i w łańcuchu tworzenia war tości, 
pomiędzy którymi istnieją powiązania sieciowe i dla 
których członko stwo w gronie może być ważnym 
czynnikiem wpływającym na ich indywidualną kon-
kurencyjność4).
 Klaster to przestrzenna koncentracja przedsię-

biorstw, instytucji i organizacji wzajemnie powiąza-
nych rozbudowaną siecią relacji zarówno o formal-
nym, jak i nieformalnym charakterze, opartych na 
wspólnej trajektorii rozwoju (np. technologicznej, 
wspólnych rynkach docelowych itd.), jednocześnie 
konkurujących i kooperujących w pewnych aspek-
tach działania (Instytutu Badań nad Gospodarką 
Rynkową)5).
 Klastry innowacyjne to systemy, w których zasad-

niczą rolę odgrywają powiązania przedsiębiorstw ze 
sferą naukowo-badawczą. Takie klastry definiowa-
ne są jako lokalne systemy innowacyjne. Jednocześ-
nie należy podkreślić, że nie każdy lokalny sys tem 
produkcyjny – klaster – można jednocześnie uznać 
za system innowacyjny. Spraw ność regionalnych
i narodowych systemów innowacyjnych jest wypad-
kową liczby i siły lokalnych klastrów innowacyjnych, 
które tym samym mogą stanowić swoiste „motory” 
rozwoju gospodarczego kraju6).
 Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie po-

wiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, 
jednostek świadczących usługi, firm działających
w pokrewnych sektorach i związanych z nimi insty-
tucji (na przykład uniwersytetów, jednostek norma-
lizacyjnych i stowarzyszeń branżowych w poszcze-
gólnych dziedzinach konkurujących między sobą, 
ale także współpracujących). W klastrze powinien 
występować lider odpowiedzialny za inicjowanie
i koordynowanie współpracy wewnątrz i na zewnątrz 
zgrupowania7).
 Klaster to lokalne (regionalne) – ale niekoniecz-

nie – zgrupowanie organizacji – przedsiębiorstw, 
które do zrealizowania określonej wizji (idei, pomy-
słu biznesowego) organizuje proces tworzenia i roz-
woju kapitału społecznego tego zgrupowania przed-
siębiorstw8).

W ostatnich kilku latach w większości krajów 
zachodnich prowadzono prace nad analizą zjawi-
ska klastrów, określeniem miejsc ich występowania 
oraz czynników stymulujących i hamujących ich 

Możliwości rozwoju
klastrów rolniczych
w województwie lubelskim
Wiktor Bojar
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,

rozwój. W Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano 
wy stępowanie prawie 380 klastrów działających 
we wszystkich układach sektorowych. W Europie za-
interesowanie klastrami jest szczególnie intensywne 
w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Francji. Na pod-
stawie bogatego materiału analitycznego wiele miast 
i regionów opracowało swoje własne polityki rozwoju 
skierowane na wspieranie i promowanie klastrów. 
Dużą aktywność w propagowaniu koncepcji kla-
strów przejawiają Komisja Europejska oraz Organi-
zacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego9).

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej w Polsce 
wzrosło zainteresowanie polityką rozwoju regio-
nalnego, a w szczególności zagadnieniem klastrów. 
Rozpoczęto badania w celu identyfikacji klastrów
i zmierzenia drzemiącego w nich potencjału. Na te-
renie województwa lubelskiego klastry są dopiero 
na etapie budowy. W latach 2007–2013 inicjatywy 
te dostaną ogromne wsparcie w ramach funduszy 
strukturalnych, pozwalających na podjęcie konkret-
nych działań przez przedsiębiorców działających
w ramach klastra. 

Województwo lubelskie jest regionem słabo uprze-
mysłowionym, sieć miast w województwie należy do 
najrzadszych w Polsce. Gałęziami przemysłu stano-
wiącymi w pewnym stopniu specjalizację wojewódz-
twa są: produkcja odzieży i futrzarstwa, maszyn
i urządzeń, pojazdów mechanicznych, chemikaliów
i wyrobów chemicznych oraz mebli10). 

W województwie lubelskim swoje zakłady pro-
dukcyjne usytuowało kilka liczących się w swoich 
branżach podmiotów, ale duża rozpiętość w prowa-
dzonej działalności oraz brak współpracy pomiędzy 
tymi podmiotami nie tworzy dobrej podstawy do po-
wstania klastrów przemysłowych.

Słabe uprzemysłowienie, korzystne warunki kli-
matyczno-glebowe oraz ukształtowanie powierzchni 
stwarzają szansę dla województwa na stanie się waż-
nym regionem produkcji żywności, w tym żywności 
ekologicznej oraz funkcjonalnej. 

Jedną z gałęzi przemysłu wykorzystującą warun-
ki rolnicze regionu jest przetwórstwo rolno-spożyw-
cze11). Rozwój przemysłu rolno-spożywczego wynika 
z bliskości produktów rolnych oraz ich wysokiej ja-
kości. O potencjale produkcyjnym rolnictwa w wo-
jewództwie lubelskim decyduje duży udział gleb do-
brych i bardzo dobrych12). 

Czołową formą własności użytków rolnych w wo-
jewództwie lubelskim jest własność prywatna. Pry-
watni właściciele dysponują 98,2% użytków rolnych, 
natomiast tylko 1,8% należy do sektora publicznego. 
Niewielki areał gospodarstw13), nadmiar osób pra-
cujących w rolnictwie (w Polsce udział aktywnych 
zawodowo w rolnictwie wynosi prawie 11% wobec 
1,9% w UE) oraz nadprodukcja rolnicza w UE są 
czynnikami utrudniającymi współpracę pomiędzy 
rolnikami a przedstawicielami zakładów przemysłu 
rolno-spożywczego. W celu polepszenia swojej pozy-
cji na rynku rolnicy indywidualni powinni zrzeszać 
się, tworząc grupy producentów.

W Polsce organizacje i grupy producentów dzia-
łają na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r.
o grupach producentów rolnych i ich związkach 
oraz o zmianie innych ustaw (DzU z 2000 r. nr 88,
poz. 983) oraz ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o or-

ganizacji rynku przetworów owoców i warzyw (DzU 
z 2004 r. nr 62, poz. 572). Ich wprowadzenie miało
na celu polepszenie pozycji rolników na rynku, 
zwiększenie ich dochodów poprzez redukcję kosztów, 
poprawę jakości produkcji na rynku w wyniku stoso-
wania wspólnych technologii produkcji oraz wspól-
nego przygotowywania produktu na rynek, koncen-
trację dostaw oraz lepsze planowanie i dostosowanie 
produkcji do potrzeb rynku.

Do 5 września 2006 do rejestru grup produ-
centów rolnych prowadzonych przez marszałka 
województwa lubelskiego wpisanych było 12 grup 
producentów rolnych, 11 wstępnie uznanych grup 
producentów owoców i warzyw oraz 2 grupy uzna-
nych organizacji producentów owoców i warzyw. 
Najwięcej grup powoływanych jest wśród producen-
tów owoców i warzyw oraz tytoniu i chmielu. 

Pod względem powierzchni upraw chmielu Pol-
ska zajmuje 5. miejsce na świecie: większość z 1100 
gospodarstw rolnych uprawiających chmiel znajdu-
je się w województwie lubelskim, bo aż 90% (około
1,8 tys. ha upraw chmielu). W branży piwowarskiej 
aż 80% rynku piwa przejęły trzy koncerny browar-
nicze. W tej sytuacji zorganizowanie się plantatorów 
stało się nieuchronne, aby móc się przeciwstawić 
dyktatowi cenowemu. Jedną z grup jest Lubelska 
Spółdzielcza Grupa Producentów Chmielu „Chmie-
larz” z Nałęczowa. W skład powstającego klastra 
wchodzą: Nadwiślańskie Zrzeszenie Plantatorów 
Chmielu, firmy zajmujące się skupem i przetwór-
stwem chmielu, firmy handlujące wyrobami na ba-
zie chmielu, przedstawiciele instytucji naukowych, 
np. Katedra Roślin Specjalnych Instytutu Uprawy, 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, producen-
ci nawozów, środków ochrony, Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego oraz przedstawiciele jednostek samorzą-
du terytorialnego zaangażowanych w budowanie 
współpracy pomiędzy firmami w regionie. Powstały 
Lubelski Klaster Chmielu, którego opiekunem jest 
Lubelski Klub Biznesu, jest przykładem na klaster 
formalny14).

Innym klastrem, którego powstanie mogłoby być 
sfinalizowane również w miarę szybko, jest klaster 
owocowy i warzywny. Województwo lubelskie jest 
potentatem w produkcji owoców miękkich (76% kra-
jowych zbiorów malin, 14% – truskawek, 37% – po-
rzeczek i 15% – wiśni)15). Przeprowadzone badania 
na terenie województwa lubelskiego wykazały, że 
powstały klaster owoców miękkich nie ma charakte-
ru formalnego, zaś w jego skład wchodzą producenci, 
chłodnie, przedsiębiorstwa zajmujące się przetwór-
stwem, uczelnie wyższe oraz stowarzyszenia umożli-
wiające wymianę informacji i wiedzy, m.in. Związek 
Sadowników Polskich, Polski Związek Ogrodniczy, 
Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Lubelskie 
Stowarzyszenie Producentów Wiśni, Izba Rolnicza16).

Kluczowymi uczestnikami klastrów są grupy 
producentów. To one mogą zapewnić przemysłowi 
przetwórstwa spożywczego niezbędną jednorodność 
produktów oraz ciągłość dostaw. Jedną z prężniej 
działających jest grupa producentów rolnych „Stryj-
no Sad”17) zrzeszająca plantatorów jabłek i czarnej 
porzeczki. Grupa producentów „Stryjno Sad”, aby 
sprostać wymaganiom rynku oraz eksportować 
swoje produkty do krajów Unii Europejskiej, podję-
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ła decyzję o inwestycji w linię do sortownia owoców.
W okresie od 2003 do 2006 roku nastąpił wzrost licz-
by członków grupy „Stryjno Sad” z 27 do 66.

Inną grupą producentów owoców i warzyw jest 
zrzeszenie „UNIA” działające w gminie Wąwolnica. 
W tej gminie jest wiele firm działających w jednej 
branży. Można je podzielić ze względu na charak-
ter prowadzonej działalności na przedsiębiorstwa 
produkcyjne, handlowe i przetwórcze. Do przedsię-
biorstw produkcyjnych zalicza się wszystkie gospo-
darstwa rolne funkcjonujące w gminie Wąwolnica, 
produkujące owoce miękkie. Do przedsiębiorstw 
handlowych należą pośrednicy, zajmujący się sku-
pem owoców bezpośrednio od producentów i ich 
dalszą sprzedażą do przedsiębiorstw przetwórczych. 
Wśród przedsiębiorstw zajmujących się przetwór-
stwem owoców najważniejszą rolę w gminie Wąwol-
nica odgrywa Materne Polska. Istnienie w gminie 
Wąwolnica 675 gospodarstw, z których większość to 
producenci owoców, powoduje, że są oni zmuszeni 
do konkurowania ze sobą pod względem jakości ofe-
rowanych produktów, a z kolei osiągana przez nich 
duża wielkość produkcji wpływa na obniżenie cen 
owoców przy ich sprzedaży. Duży potencjał produk-
cji owoców miękkich w tej gminie nie jest w pełni 
wykorzystywany. Dla przedsiębiorstwa przetwórcze-
go bardziej uzasadniony ekonomicznie jest import 
owoców z Chin (samolotem) niż zakup owoców od 
położonych w tej samej gminie gospodarstw. Nawet 
grupa producencka, która jest w stanie dostarczać 
każdą ilość świeżych produktów wysokiej jakości, 
nie jest w stanie konkurować cenowo z importowa-
nymi owocami. Materne mogłoby się stać liderem
w klastrze skupiającym w swoim najbliższym otocze-
niu 2500 producentów miękkich owoców, z którymi 
podpisał umowy kontraktacyjne.

W 2003 r. utworzona została we Włodawie gru-
pa producentów i hodowców bydła mięsnego „Łąki 
Nadbużańskie”18). W roku 2004 członkowie grupy 
mieli stado bydła liczące 2 tys. sztuk19). Grupa, aby 
skutecznie działać w branży, w której odczuwalny 
był spadek koniunktury wywołany przypadkami 
BSE, musiała zaproponować produkt niszowy. Kon-
kurowała z innymi hodowcami bydła mięsnego nie 
poprzez obniżanie ceny, ale jakością produkcji. Ho-
dowane były rasy bydła mięsnego Hereford i Angus, 
które nie potrzebują obór, a ich mięso, w odróżnie-
niu od bydła hodowanego obecnie w Europie, jest po-
przerastane cienkimi warstwami tłuszczu, przez co 
o wiele smaczniejsze. Ponadto, wspólnie z Zakłada-
mi Mięsnymi „Gramar” zdecydowano się na produk-
cję wołowiny najwyższej jakości, a w przetwórstwie 
na dawne naturalne receptury, uzyskując mięso 
kulinarne ekologiczne – wolne od barwników i kon-
serwantów. Grupa nie tylko ściśle współpracowała
z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Departamen-
tem Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego, Katedrą 
Hodowli Bydła Akademii Rolniczej w Lublinie, ale 
także aktywnie promowała swoje produkty m.in. 
na Targach AgroFarm 2003, HORTI EXPO 2005 
oraz Dożynkach Prezydenckich Spała 2005 r. „Łąki 
Nadbużańskie” znalazły również doświadczonego 
dystrybutora mięsa i wyrobów gotowych – firmę 
Elkopol z Płońska – znanego na rynku krajowym 
importera i dystrybutora najlepszej klasy wołowi-

ny do największych i najbardziej uznanych hoteli
i restauracji.

Globalizacja, nadprodukcja, wzrost kosztów pracy 
są czynnikami, które powodują, że producentom rol-
nym jest coraz trudniej konkurować cenowo. Innym 
sposobem walki o klienta jest oferowanie produktów 
wyjątkowych, a takim jest żywność ekologiczna.
W Polsce istnieje ogromny potencjał rozwoju ekoryn-
ku. Województwo lubelskie jest regionem szczególnie 
odpowiednim do produkcji ekologicznej na szeroką 
skalę. Ma ono wybitnie rolniczy charakter. Duża 
liczba lasów, parków krajobrazowych, rezerwa-
tów przyrody oraz naturalnych akwenów wodnych
w sąsiedztwie sprawia, że obszar województwa lubel-
skiego daje możliwości produkcji zdrowych, natural-
nie nieskażonych produktów rolnych. W rolnictwie 
ekologicznym nie stosuje się sztucznych środków 
chemicznych (jak np. nawozów czy środków ochrony 
roślin), co oznacza, że nie wprowadza się do środowi-
ska substancji zanieczyszczających. Najnowsza idea 
klastra w regionie lubelskim to Dolina Ekologicznej 
Żywności20).

Klaster ten w zamierzeniu inicjatorów ma stać 
się klastrem klastrów. Powołanie klastra EDŻ to 
idea do szerszego rozpropagowania wśród producen-
tów rolnych, warzyw, owoców, chmielu oraz hodow-
ców. Można już dzisiaj prognozować, że wojewódz-
two lubelskie o relatywnie czystych glebach, wodzie 
i powietrzu powinno skoncentrować się na produkcji 
ekologicznie czystej żywności. Pomoc w realizacji tej 
idei powinna napłynąć od władz lokalnych i regio-
nalnych, a nawet unijnych. To uczelnie wyższe dzia-
łające na terenie województwa lubelskiego, ośrodki 
doradztwa, a przede wszystkim odbiorcy zdrowej 
żywności (szpitale, sanatoria, szkoły i indywidualni 
nabywcy) mogą stać się głównymi propagatorami 
Doliny Ekologicznej Żywności.

Idea klastrów ma dużą szansę urzeczywistnienia 
się w Lubelskiem i tym samym wpłynięcia na jego 
rozwój. Województwo ma tradycyjnie rolniczy cha-
rakter. Podjęto w województwie lubelskim liczne ini-
cjatywy grup producenckich, które mogą stanowić 
ważne ogniwa w rozwoju klastrów. Klastry: owoców 
i warzyw, chmielowy, kalafiorowo-brokułowy i gry-
czany powinny dążyć (ze względu na walory ekolo-
giczne województwa) do produkcji ekologicznej żyw-
ności i przyłączenia się do klastra klastrów, którym 
ma się stać Dolina Ekologicznej Żywności.

dr Wiktor Bojar
Akademia Rolnicza w Lublinie
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Summary
In Poland after accession to the European Union has 
growth the interest to the regional development policy 
especially cluster-based policy. The idea of clusters has
a great chance to became real in Lublin region. Lublin dis-
trict is a region poorly industrialized but has advantageous 
soil climatic conditions and landscape for food production. 
Initiatives taken by producers groups are important clues 
for cluster development. The initiative „Ecological Food 
Valley” and such clusters as: fruit-vegetable, hops, cauli-
flower-broccoli, buckwheat can influence on development 
of voivodship. ,

Model wyceny
aktywów
kapitałowych –
problemy
stosowania
w praktyce
Rynkowa premia
za ryzyko

Wiktor Cwynar, Andrzej Cwynar

Wprowadzenie

zy jesteśmy w stanie oszacować, czy choć-
by zaledwie przybliżyć wiarygodny poziom 
kosztu kapitału własnego, opierając się 

na danych z polskiego rynku kapitałowego? Rynek 
ten jest coraz bardziej rozwinięty, dojrzały, głęboki, 
płynny i zdywersyfikowany. Wszystko to decyduje 
o jakości danych wejściowych wykorzystywanych 
w szacunku wymaganej przez akcjonariuszy stopy 
zwrotu. Czy jednak zmiany te uprawniają do bezkry-
tycznego podejścia do aplikacji na rodzimym rynku 
modeli szeroko stosowanych na rynkach uznawanych 
dziś za rozwinięte? Czy powinniśmy może, jak uzna-
ją niektórzy, opierać się na danych przeniesionych 
na rynek lokalny wprost z rynku amerykańskiego? 
Pytanie to jest szczególnie aktualne w odniesieniu 
do najbardziej popularnej z metod szacunku kosztu 
kapitału własnego – modelu wyceny aktywów kapi-
tałowych (CAPM – capital asset pricing model).

Jak pokazują badania przeprowadzone tak na 
rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych, 
to właśnie on jest najczęściej wykorzystywany
w przybliżeniach wymaganej stopy zwrotu z kapita-
łu własnego1). Abstrahując od teoretycznych, często 
mało realistycznych założeń stanowiących podwali-
ny koncepcji2), odnieśmy się do pytania o praktyczną 
użyteczność tego modelu, zwłaszcza na takim ryn-
ku, jak polski, który wciąż uznaje się za rynek rozwi-
jający się. W tej części skoncentrujemy się na jednym 
z trzech kluczowych elementów formuły wymaganej 
przez akcjonariuszy stopy zwrotu stanowiącej oś 
koncepcji CAPM – na rynkowej premii za ryzyko.
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Założenia modelu CAPM

godnie z założeniami koncepcji CAPM, in-
westor lokujący swe wolne środki w papie-
rach udziałowych określonej spółki wymaga 

minimalnego zwrotu wyznaczonego przez zarobek, 
jaki mógłby uzyskać na inwestycji, w walor uznawa-
ny z definicji za bezpieczny. Ponieważ jednak inwe-
stycja dokonywana w udziały przedsiębiorstwa jest 
obciążona ryzykiem, inwestor oczekuje premii (re-
kompensaty) z tytułu dodatkowego ryzyka, na które 
wyeksponował swoje fundusze. Ujmując to w odpo-
wiednią formułę, możemy zapisać, że koszt kapitału 
własnego, rozumiany jako minimalna wymagana
z niego stopa zwrotu, może zostać przedstawiony
w postaci następującej sumy:

CE = RRF + P,

gdzie:
CE – koszt kapitału własnego, czyli wymagana przez 
akcjonariusza stopa zwrotu (cost of equity),
RRF – stopa zwrotu wolna od ryzyka (risk free rate),
P – premia za ryzyko inwestowania w akcje (pre-
mium).

Premia za ryzyko inwestowania w akcje jest po-
chodną właściwej dla określonego rynku średniej 
premii za ryzyko udostępnienia kapitału własnego 
oraz indeksu ryzyka specyficznego, szacowanego in-
dywidualnie dla określonego podmiotu (ów indeks 
ryzyka nazywa się w żargonie finansowym indek-
sem beta):

P = β × MRP,

gdzie:
β – indeks ryzyka specyficznego firmy,
MRP – rynkowa premia za ryzyko (market risk pre-
mium).

Rynkowa premia za ryzyko (nazywana też pre-
mią za udostępnienie kapitału własnego – ERP, 
equity risk premium) jest zaś wyznaczana dla okreś-
lonego rynku najczęściej na podstawie danych histo-
rycznych (to poważna słabość modelu) jako różnica 
pomiędzy średnią rynkową stopą zwrotu z akcji
a średnią stopą zwrotu z instrumentu pozbawionego 
ryzyka:

MRP = RM – RRF,

gdzie:
RM – średnia rynkowa stopa zwrotu z akcji.

Ostatecznie formuła na wymaganą stopę zwro-
tu z kapitału własnego w modelu CAPM przybiera 
postać:

CE = RRF + (β × MRP) = RRF + [β × (RM – RRF)].

Kluczową propozycją oferowaną przez założenia 
metodologiczne CAPM jest podział ryzyka na ryzyko 
specyficzne danego podmiotu, które daje się zredu-
kować poprzez dywersyfikację (różnicowanie) po-
siadanego portfela akcji, oraz systematyczne ryzyko 
całego rynku, które redukcji poprzez dywersyfikację 

się nie poddaje. Ów podział ma niesłychanie istot-
ne znaczenie dla definicji dwóch wielkości formuły 
kosztu kapitału własnego w modelu CAPM – rynko-
wej premii za ryzyko oraz współczynnika beta. 

Premia za udostępnienie kapitału 
własnego  

ynkowa premia za ryzyko (MRP) z defini-
cji powinna odzwierciedlać jedynie rekom-
pensatę za ryzyko niedywersyfikowalne 

(rynkowe, systematyczne) związane z inwestycją 
w portfel rynkowy (inwestor nie może oczekiwać 
rekompensaty z tytułu ryzyka, które jest w stanie 
wyeliminować poprzez dywersyfikację posiadane-
go portfela akcji). Indeks beta koryguje zaś (w górę 
lub w dół) typową dla całego rynku premię za ry-
zyko niedywersyfikowalne, mierząc, jak kształtuje 
się owe ryzyko w przypadku danego podmiotu na tle 
ryzyka przypisanego do rynku stanowiącego punkt 
odniesienia. To właśnie z doborem (bądź kalkulacją) 
trzech składowych elementów (zwłaszcza zaś indek-
su beta i MRP) formuły kosztu kapitału własnego
w modelu CAPM wiążą się największe kontrowersje 
i nieporozumienia. 

Zrealizowana rynkowa premia za ryzyko

zacując wysokość rynkowej premii za ryzy-
ko, często bazujemy na poważnych uprosz-
czeniach. Właściwa dla całego, wcześniej 

zdefiniowanego rynku premia za udostępnienie ka-
pitału własnego (MRP) w zdecydowanej większości 
analiz przybliżana jest na podstawie danych histo-
rycznych (choć zgodnie z założeniami modelu CAPM 
powinniśmy posługiwać się wymaganą, a nie zreali-
zowaną premią za ryzyko). Postępując w ten sposób, 
wykorzystuje się różnicę pomiędzy średnią stopą 
zwrotu z akcji zrealizowaną w zdefiniowanym okre-
sie na danym rynku a średnią stopą zwrotu ofero-
waną w tym samym okresie przez bezpieczny walor
(RM – RRF). Abstrahując od faktu, że samo oparcie 
analizy na danych historycznych oznacza złamanie 
zasad modelu CAPM, warto zaakcentować, że nawet 
takie rozwiązanie, mające często na celu zapewnić 
niezbędne dane wejściowe i prostotę analiz, na ryn-
kach rozwijających się może prowadzić do zaskaku-
jących wniosków. Pokazuje to poniższe zestawienie,
w którym dla okresu styczeń 2002–listopad 2006 
(czyli dla okresu blisko pięcioletniego) zostały skal-
kulowane średnie roczne zwroty dla rynku (repre-
zentowanego przez indeks WIG) oraz waloru wolnego 
od ryzyka (reprezentowanego przez skarbowe bony 
52-tygodniowe). Wartości średnie zostały obliczone
z wykorzystaniem formuły średniej arytmetycznej3). 

Powyższe zestawienie pokazuje, że w okresie 
2002–2006, inwestując w portfel akcji reprezentowa-
ny przez indeks WIG, można było zrealizować zaro-
bek – średnio rzecz ujmując – o 18,52 pp. wyższy od 
rentowności skarbowych bonów rocznych (24,42% – 
5,90%). Różnica ta wyznacza zrealizowaną w rozwa-
żanym okresie rynkową premię za ryzyko udostęp-
nienia kapitału własnego (MRP). Dwa spostrzeżenia 
wymagają silnego akcentu. Po pierwsze, uzyskane 
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,

rezultaty nie przystają do poziomów MRP przyjmo-
wanych w wycenach polskich podmiotów dokonywa-
nych przez wyspecjalizowane domy inwestycyjne (co 
ilustruje przykład z rynku telekomunikacyjnego za-
mieszczony w poniższej tabeli4)). W większości przy-
padków wycen dokonywanych w polskich realiach 
gospodarczych przyjmowane poziomy MRP wahają 
się w granicach 4,5%–6%. Wyliczony przez nas na 
podstawie danych historycznych z okresu 2002–2006 
wynik jest o ponad 13 p.p. wyższy od mediany pozio-
mów przyjmowanych przez analityków renomowa-
nych domów inwestycyjnych w wycenie TP SA.

Po drugie, uzyskane wyniki wyraźnie pokazują, 
że w efekcie oparcia kalkulacji premii za udostęp-
nienie kapitału własnego na danych historycznych 
możemy uzyskać zależność RM < RRF (taka relacja 
zachodzi przykładowo dla roku 2002 w naszych ana-
lizach, kiedy to zrealizowana stopa zwrotu z akcji 
dla całego rynku przyjmuje wartość ujemną), co wy-
pacza sens koncepcji CAPM. Ujemna zrealizowana 
premia za ryzyko nie jest charakterystyczna wyłącz-
nie dla krajów rozwijających się. Wiele stabilnych 
europejskich gospodarek cechowało się w przeszło-
ści w niektórych okresach ujemnymi wartościami 

historycznej MRP (A. Damodaran w swoim bogatym 
zestawie statystyk m.in. dotyczących historycznych 
poziomów MRP podaje przykłady rynków kapitało-
wych Niemiec i Włoch5)).

Uzyskane wnioski nie napawają optymizmem. 
Wielu przedstawicieli zarówno teorii, jak i empirii 
jest przekonanych, że szacunek rynkowej premii za 
ryzyko z powyższych względów, nawet na podstawie 
dostępnych danych historycznych dla tzw. rynków 
wschodzących, mija się z celem. Przede wszystkim ze 
względu na ograniczoną liczbę niezbędnych danych 
wejściowych (przykładowo w Polsce brak jest papie-
rów skarbowych o mocno wydłużonym terminie za-
padalności, takich, które odpowiadałyby 30-letnim 
obligacjom emitowanym przez rządy Stanów Zjed-
noczonych, Kanady, Japonii czy Wielkiej Brytanii, 
Francji i Włoch w Europie, których rentowność jest 
zwykle podstawą kalkulowania długoterminowej 
rynkowej premii za ryzyko) oraz często ich ogromną 
zmienność (co również ilustruje nasz przykład). Dla-
tego też wielu analityków wyznacza rynkową premię 
za ryzyko dla wybranego rynku lokalnego, orientu-
jąc się poziomem MRP wyznaczonym dla rynków 
rozwiniętych (wielu jest przekonanych, że jedynym 
takim rynkiem jest gospodarka amerykańska),
wedle zasady:

MRPrynek lokalny = MRPrynek rozwinięty + premia krajowa.

Premia krajowa, która pojawia się w powyższym 
zapisie, powinna odzwierciedlać rekompensatę za do-
datkowe ryzyko inwestycyjne danego kraju. Często 
upraszczająco przyjmuje się, że owa premia odnosi 
się wyłącznie do ryzyka związanego z wyemitowany-
mi papierami skarbowymi danego kraju (niestabil-
ność polityczna, deficyt budżetowy, dług publiczny, 
niepokoje społeczne itd.). W rzeczywistości, kalku-
lując koszt kapitału własnego, używając metodologii 
CAPM, dążymy do uchwycenia właściwej dla danego 
lokalnego rynku premii za udostępnienie kapitału 
własnego. Ten wątek rozwijamy nieco dalej. 

Nawet jeśli zaakceptujemy argumenty przema-
wiające za tym, że jedynym rynkiem rozwiniętym 
jest rynek amerykański (ze względu na wystarcza-
jącą dostępność i liczbę danych, odpowiednio długą 
historię, jego płynność i stopień zdywersyfikowania)
i uznamy, że tylko dane pozyskane z tego rynku 
mogą stanowić wiarygodną podstawę kalkulacji 
MRP, wciąż nasuwają się niezwykle istotne pytania:

 dla jakiego okresu powinniśmy kalkulować zre-
alizowaną rynkową premię za ryzyko,

 jak powinien być zdefiniowany rynek,
 jaki instrument finansowy powinien zapewnić 

zwrot wolny od ryzyka,
 na jakich średnich powinny być oparte nasze kal-

kulacje?
Decyzja o skróceniu okresu analizy – jak pisze 

A. Damodaran6) – zapewni bardziej aktualne infor-
macje dotyczące awersji inwestorów do ryzyka (ta 
może zmieniać się w długim okresie). Z drugiej zaś 
strony krótsze okresy oznaczają wzrost błędu stan-
dardowego uzyskanych rezultatów. A. Damodaran, 
podobnie jak inni, uważa, że nadrzędnym celem
w tym przypadku powinno być dążenie do wyklu-

Tab. 1. Zestawienie średniej stopy zwrotu
z akcji oraz bonów skarbowych w okresie 
2002–2006

Rok
Roczna stopa zwrotu

WIG Bony skarbowe

2002 –5,62% 8,24%

2003 36,19% 5,36%

2004 24,98% 6,60%

2005 30,44% 5,09%

2006 (I–XI) 36,10% 4,20%

Średnia 24,42% 5,90%

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 2. Wartość rynkowej premii za ryzyko 
przyjmowana przez analityków w wycenach 
TP SA

Dom
Inwestycyjny

Data wydania
raportu

Rynkowa 
premia 

za ryzyko

CitiGroup Smith 
Barney 29 października 2003 5%

DI BRE Banku SA
21 stycznia 2004

oraz
19 grudnia 2005

5%

CDM Pekao SA 1 lipca 2004 4,5%

BDM PKO BP SA 26 września 2005 5%

ING 6 października 2004 6,4%

Średnia 5,18%

Mediana 5,00%

Źródło: Wskaźnik Zwrotu Kosztu Zaangażowanego Kapita-
łu, Dokument konsultacyjny, URTiP, Warszawa, 15 grud-
nia 2004 (z modyfikacjami autorów).
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czenia hałasu informacyjnego z dokonywanych sza-
cunków, a zatem zmniejszenie błędu standardowego, 
a to może zapewnić m.in. oparcie analiz wyłącznie 
na długoterminowych obserwacjach. Dodatkowym 
argumentem może być tutaj uwaga, że w celu prze-
prowadzenia rzetelnej oceny rynkowej premii za ry-
zyko potrzebujemy wiedzy o różnych zdarzeniach, 
jakie zaszły w historii rynków (zarówno o spekta-
kularnych załamaniach, jak i ponadprzeciętnych 
wzrostach). Krótki okres często takiej „różnorodno-
ści” nie jest w stanie zapewnić. Warto też dodać, że 
akceptacja możliwości wykorzystania historycznej 
(zrealizowanej) rynkowej premii za ryzyko w miej-
sce wymaganej opiera się skądinąd na założeniu, 
że awersja do ryzyka nie zmienia się w zasadniczy 
sposób w czasie (awersja ta może podlegać zmianom
z okresu na okres, ale w trendzie wraca do średnich 
długoterminowych wartości historycznych)7). 

Dokonując doboru rynku, warto odwołać się do 
oryginalnych założeń metodologicznych koncepcji 
CAPM. Te wyraźnie zaś akcentują, że rynek powi-
nien być postrzegany z perspektywy tzw. inwestora 
krańcowego (dobrze zdywersyfikowanego). W teorii 
oznacza to, że rynek powinien uwzględniać wszyst-
kie ryzykowne aktywa, nie tylko akcje, ale także 
papiery dłużne, nieruchomości, waluty, surowce, an-
tyki, kapitał intelektualny etc. W praktyce dokonu-
jąc selekcji rynku na potrzeby kalkulacji MRP, czę-
sto jednak posługujemy się rynkiem wyznaczonym 
przez wybrany indeks giełdowy. Im „szerszy” jest 
ów indeks (bardziej zdywersyfikowany, obejmujący 
większą liczbę spółek należących do zróżnicowanych 
branż), tym bardziej zgodni jesteśmy z założeniami 
metodologicznymi koncepcji CAPM. Na rynku ame-
rykańskim za taki odpowiednio zdywersyfikowany 
indeks uznaje się S&P 500, na polskim rynku kapi-
tałowym będzie nim niewątpliwie WIG. 

Dobór waloru wolnego od ryzyka na potrzeby 
kalkulacji MRP powinien być podyktowany wcześ-
niejszą decyzją odnośnie do wyboru bezpiecznej 
inwestycji niezbędnej tak czy inaczej do ustalenia 
kosztu kapitału własnego na podstawie zasad mode-
lu CAPM (pierwszy element formuły kalkulacyjnej 
CE). Na rynku amerykańskim często w to miejsce 
przyjmuje się właśnie długoterminowe obligacje 
rządowe, których odpowiedników na naszym rynku 
brak. W Polsce decyzja o wyborze waloru bezpiecz-
nego bywa różna, począwszy od rentowności skar-
bowych bonów 13-tygodniowych8) przez najczęściej 
praktykowane oparcie kalkulacji risk-free rate na 
rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych9) 
(prawdopodobnie głównie ze względu na najmniejsze
ryzyko stopy procentowej spośród wszystkich papie-
rów skarbowych oraz fakt, że koszt kapitału włas-
nego w ramach wycen kalkulowany jest osobno dla 
poszczególnych okresów rocznych) po zwrot z 5-let-
nich i 10-letnich obligacji skarbowych10). Na części 
rynków rozwijających się, gdzie papiery wartościowe 
emitowane przez państwo nie mogą być uznane za 
wolne od ryzyka, analitycy dokonując doboru „bez-
piecznej rentowności”, posiłkują się zwrotem z wy-
branych obligacji korporacyjnych. 

W odniesieniu do decyzji dotyczącej doboru sto-
py wolnej od ryzyka na potrzeby szacunków MRP 

można jednak udzielić następujących rekomendacji, 
opartych na obiektywnych przesłankach. Poszuki-
wanym walorem powinien być papier11):

 skarbowy (jeśli można uznać go za risk-free),
 najlepiej zerokuponowy (dyskontowy), w Polsce są 

to obligacje hurtowe o symbolu OK,
 o okresie wykupu dostosowanym do okresu re-

alizacji oczekiwanych zwrotów przez inwestora (do 
okresu jego inwestycji).

W praktyce jednak na potrzeby szacunku stopy 
wolnej od ryzyka często wykorzystuje się skarbo-
we papiery kuponowe (dochodowe). Warto jednak 
podkreślić, że posługując się tego typu walorami, 
powinniśmy spośród tej grupy instrumentów skar-
bowych wybierać papiery o stałym oprocentowaniu 
(w przypadku papierów wartościowych o zmiennym 
oprocentowaniu inwestor nie zna przyszłych, ocze-
kiwanych zwrotów). Aby oszacować dzisiejszą ren-
towność papierów wolnych od ryzyka, należy okre-
ślić ich YTM (yield to maturity), czyli dochodowość
w terminie do wykupu.

Pytanie dotyczące średniej, z wykorzystaniem 
której kalkulowane są stopy RM oraz RRF , wiązać 
można bezpośrednio z pytaniem o długość okresu 
analizy rynkowej premii za ryzyko. Średnia aryt-
metyczna (tzw. prosta średnia) jest zwykle wyko-
rzystywana do analiz jednookresowych, podczas 
gdy średnia geometryczna (tzw. średnia składana) 
do szacunków wielookresowych (podobnie jak przy 
kalkulacji odsetek/zwrotów prostych i składanych). 
Jednak i w tym względzie brak jest jednolitych stan-
dardów, a środowisko akademickie jest podzielone 
na dwa obozy, przychylające się odpowiednio ku 
średniej arytmetycznej i geometrycznej. Jeśli jednak 
uznamy, że horyzontem obowiązującym przy kalku-
lacji zrealizowanej MRP jest długi okres, wybór po-
winien paść na średnią geometryczną.

Gdyby przyjąć założenia proponowane przez 
A. Damodarana odnośnie do kalkulacji premii za 
udostępnienie kapitału własnego na rynku amery-
kańskim (długi okres analiz – począwszy od 1928 
roku12); wykorzystanie rentowności długotermino-
wych obligacji rządu amerykańskiego oraz oparcie 
szacunków na średniej geometrycznej), dysponowa-
libyśmy aktualną MRP dla rynku rozwiniętego na 
poziomie 4,91%13). 

Premię za ryzyko lokalnej gospodarki (np. Pol-
ski) można oszacować, opierając się na ocenach ra-
tingowych przyznanych zadłużeniu danego kraju14). 
Noty ratingowe przypisywane są m.in. zadłużeniu 
danego kraju wyrażonemu w walucie obcej (np. 
obligacje nominowane w USD). W takiej sytuacji 
możemy odnieść rentowność obligacji krajowych 
(nominowanych w USD) do rentowności obligacji 
rządu amerykańskiego o tym samym okresie zapa-
dalności i określić różnicę w oczekiwanych stopach 
zwrotu z obydwu walorów. Owa różnica jest właśnie 
przybliżeniem premii za ryzyko danego kraju. Na-
leży pamiętać, że posługując się tym przybliżeniem
w kalkulacji kosztu kapitału własnego dla dowolne-
go podmiotu z danego kraju na zasadach wyznaczo-
nych przez model CAPM, w miejsce RRF powinniśmy 
posłużyć się rentowością skarbowych obligacji rządu 
amerykańskiego (nie lokalnego):
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,

CE = RRF USA + [b × (MRPUSA + premia krajowa)].

Opisana powyżej metoda przybliżania lokalnej 
premii za ryzyko ma jedną poważną wadę. Oceny 
ratingowe oddają raczej tzw. default risk (ryzyko 
państwa związane z niewywiązaniem się z wykupu 
wyemitowanego zadłużenia) niż ryzyko związane 
z udostępnieniem kapitału własnego (choć, jak się 
przyjmuje, uwzględniają one wiele czynników, które 
są wspólne dla obydwu kategorii ryzyk). 

Ze względu na tę słabość premię za ryzyko kra-
ju związane z udostępnieniem kapitału własne-
go próbuje się przybliżyć, przemnażając rynkową 
premię za ryzyko właściwą dla rynku rozwinię-
tego (Stany Zjednoczone) przez stosunek ryzyka 
rynku akcji danego kraju do ryzyka rynku akcji 
USA (ryzyko mierzone jest odchyleniem standardo-
wym oszacowanym dla średnich zwrotów na oby-
dwu rynkach w zdefiniowanym, zwykle długim,
okresie):

premia krajowa = MRPUSA ×            ,

gdzie:
dlokalny – odchylenie standardowe liczone dla średnich 
zwrotów z akcji na rynku lokalnym,
dUSA – odchylenie standardowe liczone dla średnich 
zwrotów z akcji na rynku amerykańskim.

Istotnym problemem związanym z tym podej-
ściem jest często brak porównywalności rynku 
lokalnego z rynkiem amerykańskim i słabości od-
chylenia standardowego jako miary ryzyka, która 
nie uwzględnia np. ryzyka płynności akcji (rynki 
lokalne, jak polski, mają znacznie krótszą historię, 
ponadto mogą znacznie różnić się płynnością akcji; 
akcje spółek o niskiej płynności cechują się relatyw-
nie większym ryzykiem, gdyż handluje się nimi rza-
dziej, co oznacza, że często nawet niewielkie oferty 
kupna / sprzedaży mogą w istotny sposób wpłynąć 
na rynkową wycenę danego waloru). Oznacza to, że 
wiele rynków rozwijających się to rynki o niskim od-
chyleniu standardowym (z samej tylko perspektywy 
statystycznej), ale mimo wszystko o dużym ryzyku. 
Oznacza to, że wykorzystując powyższe podejście, 
porównujemy rynki o różnych strukturach i różnej 
płynności.

Dwa wcześniej zdefiniowane podejścia do kalku-
lacji lokalnej premii za udostępnienie kapitału włas-
nego dają się połączyć, przy założeniu niewielkiej 
modyfikacji. Intuicyjnie wyczuwamy, że lokalna 
MRP powinna być większa od premii krajowej opar-
tej na samym tylko ryzyku związanym z potencjal-
nym brakiem wykupu długu przez skarb państwa. 
Ustaliliśmy też, że porównanie ryzyka rynków akcji 
lokalnego i rozwiniętego oparte wyłącznie na wiel-
kości odchylenia standardowego liczonego dla zwro-
tów z akcji może być zwodnicze. Rozwiązaniem może 
być skorygowanie ryzyka długu kraju o iloraz ryzyka 
(zmienności) lokalnego rynku akcji i ryzyka (zmien-
ności) lokalnego rynku obligacji skarbowych:

premia krajowa =
= premia za ryzyko długu kraju ×                       ,

gdzie:
dakcje – odchylenie standardowe liczone dla średnich 
zwrotów z akcji na rynku lokalnym,
dobligacje skarbowe – odchylenie standardowe liczone dla 
średnich zwrotów z obligacji skarbowych na rynku 
lokalnym.

A. Damodaran, pomysłodawca takiego spojrze-
nia na ryzyko kraju związane z udostępnieniem 
kapitału własnego, dokonując porównań MRP
w skali światowej, posługuje się wielkościami dakcje 
oraz dobligacje skarbowe skalkulowanymi na podstawie 
wieloletnich obserwacji w ujęciu globalnym (a nie 
skalkulowanych osobno dla poszczególnych gospo-
darek).

Ostatni z zaprezentowanych wariantów szacun-
ku lokalnej MRP wydaje się najbardziej realistyczny. 
Należy jednak pamiętać, że rynkowa premia za ry-
zyko powinna stanowić rekompensatę wyłącznie za 
ryzyko niedywersyfikowalne. Dlatego też stosując to 
podejście, powinniśmy zadać sobie pytanie, czy ry-
zyko kraju, przybliżone w powyższy sposób, ma cha-
rakter ryzyka specyficznego czy systematycznego. 
Inwestor krańcowy, inwestujący w akcje z rynku lo-
kalnego, może być zdywersyfikowany globalnie (ma 
globalne portfolio akcji). Zatem musimy ocenić, czy 
ryzyko kraju jest ryzykiem specyficznym, czy nie, 
tzn. czy zachodzi mała, czy duża korelacja między 
zachowaniami rynków – lokalnego i rozwiniętego. 
Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu owa korelacja 
była stosunkowo niska, dzisiaj, w dobie postępują-
cej globalizacji, pytanie to nabiera zupełnie innego 
wymiaru. 

dlokalny

dUSA

dakcje

dobligacje skarbowe

Tab. 3. Oceny ratingowe a premia za ryzyko 
długu kraju

Ocena ratingowa Premia za ryzyko długu kraju 
(w punktach bazowych) 

Aaa 0

Aa1 35

Aa2 50

Aa3 60

A1 70

A2 80

A3 85

B1 350

B2 400

B3 450

Ba1 200

Ba2 250

Ba3 300

Baa1 100

Baa2 115

Baa3 135

Caa1 600

Caa2 675

Caa3 750

Źródło: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Stosując algorytm A. Damodarana, uzależniający 
premię za ryzyko długu kraju od ratingu przyzna-
nego przez agencję Moody’s obligacjom skarbowym 
nominowanym w USD15) (tabela 3) oraz przyjmując, 
za A. Damodaranem, za iloraz odchylenia standardo-
wego rynku akcji i odchylenia standardowego rynku 
obligacji średnią światową zmienność rynku akcji do 
zmienności obligacji na poziomie 1,5, otrzymujemy 
obecnie premię krajową dla Polski na poziomie 1,2%:

premia krajowa dla Polski = 0,8 × 1,5 = 1,2%.

To z kolei implikuje MRP dla Polski przyjmującą 
wartość 6,11%:

MRP = MRPUSA + premia krajowa = 4,91% +
+ 1,2% = 6,11%.

Takim samym ratingiem (a zatem identyczną 
MRP) jak Polska cechuje się gospodarka Słowacji. 
Natomiast gospodarka Czech (do niedawna tak-
że Węgier16)), posiadająca rating A1 oraz Słowenii
(z ratingiem Aa3) cechują się spreadem na poziomie 
0,6, co zapewnia im premię krajową wynoszącą 0,9%
i łączną MRP na poziomie 5,81%. 

dr Wiktor Cwynar
Katedra Finansów

Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis 
University w Nowym Sączu

dr Andrzej Cwynar
Katedra Finansów i Bankowości

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie

PRZYPISY
1) Pionierskie badania ankietowe przeprowadzone z koń-

cem 2000 roku wśród polskich spółek giełdowych wyka-
zały, że 45% z badanych podmiotów, szacując koszt ka-
pitału własnego, posługuje się właśnie modelem CAPM
(A. CWYNAR, W. CWYNAR, Znajomość i zaawan-
sowanie aplikacji metodologii VBM, w tym modelu
EVA-MVA, na polskim rynku kapitałowym). Jak poka-
zują znacznie bardziej aktualne badania przeprowadzo-
ne na Uniwersytecie Szczecińskim w ramach projektu 
Wieloczynnikowy model szacowania kosztu kapitału 
własnego – podejście operacyjne, aż 66,7% menedże-
rów kalkulujących koszt kapitału własnego z 500 naj-
większych polskich przedsiębiorstw (nie tylko giełdo-
wych) korzysta z metodologii CAPM (http://www.e-ra
chunkowosc.org/artykul.php?view=14, data odczytu: 
12 lipca 2006). W publikacji The Use of Shareholder 
Value Analysis in Acquisition and Divestment Decisions 
by Large UK Companies (CIMA, London 1998) Roger 
W. Mills podaje, że 50% menedżerów z objętych bada-
niem brytyjskich spółek, szacując stopę kosztu kapitału
własnego, opiera się na założeniach modelu wyceny 
aktywów kapitałowych. Badania ankietowe autorstwa 
H.E. RYANA Jr. oraz E.A. TRAHANA zaprezentowa-
ne [w:] Utilizing Value-Based Management Systems to 
Maximize Shareholder Value: A Survey of CFOs (North-
eastern University 1997) sygnalizują, że odsetek amery-
kańskich przedsiębiorstw opierających szacunek wyma-
ganej przez akcjonariuszy stopy zwrotu na metodologii 
CAPM przekracza 70%. 

2) Założenia te mówią m.in., że zachowanie inwestorów 
cechuje się unikaniem ryzyka, każdy z inwestorów od-
znacza się takimi samymi przekonaniami (oczekiwa-

niami) odnośnie do potencjalnej rentowności i ryzyka 
określonych walorów (każdy z inwestorów dysponuje tą 
samą informacją), nie występują koszty transakcyjne 
oraz podatki itd.

3) Nie wyrażamy jeszcze w tym miejscu sądów dotyczą-
cych poprawności doboru przez nas zarówno rynku, jak 
i bezpiecznego waloru. Nie odnosimy się też do słuszno-
ści wykorzystania średniej arytmetycznej. Uczynimy to 
w dalszej części tekstu. 

4) Rynki regulowane, w tym rynek telekomunikacyjny, 
dostarczają wielu cennych informacji o stosowanych 
praktykach szacunków wymaganej przez akcjonariuszy 
stopy zwrotu, jako że Regulator czuwający nad stosowa-
niem zasad konkurencji na danym rynku posiłkuje się 
również m.in. kategorią kosztu kapitału. 

5) http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
6) A. DAMODARAN, Risk Measurement and Hurdle Rates, 

http://www.hss.caltech.edu/courses/2005-06/Spring/
bem107

7) D. DIAKITE, Determination of Appropriate Cost of 
Capital Rates for the Regulated Fixe Services of France 
Telecom, http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/publica
tions/AFORST-annexe-WACC.pdf

8) „Gazeta Finansowa”, 29 marca 1999.
9) Jest to obowiązującą praktyką m.in. w CDM Pekao SA.

10) Praktykowane m.in. przez analityków z ING Securi-
ties. 

11) Definicja waloru wolnego od ryzyka mówi, że powinien 
to być instrument finansowy, w przypadku którego in-
westor zna związane z nim oczekiwane zwroty, co z ko-
lei oznacza, że z instrumentem tym nie może wiązać się 
ryzyko niewykupienia go przez emitenta oraz nie może 
pojawić się niepewność odnośnie do potencjalnych stóp 
reinwestycji przyszłych dochodów.

12) Podobnie jest w przypadku innych serwisów finanso-
wych, takich jak Ibbotson, którego analizy historyczne 
MRP sięgają 1926 roku.

13) http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
14) A. DAMODARAN, Risk Measurement and Hurdle Rates, 

http://www.hss.caltech.edu/courses/2005-06/Spring/
bem107

15) Zadłużeniu długoterminowemu polskiego rządu w walu-
tach obcych przyznane są ratingi A2 (Moody’s), BBB+ 
(S&P) oraz A– (po podwyższeniu 18 stycznia 2007 roku 
przez agencję Fitch z poziomu BBB+).

16) Po skandalu związanym z kłamstwami premiera Wę-
gier Ferenca Gyurcsánya i związanym z tym załama-
niem gospodarki, doszło do obniżenia ratingu kraju 
przez czołowe agencje ratingowe (Standard & Poor’s 
ocena negatywna BBB+, Fitch ocena negatywna A–
– dane z 20.09.06 dla zadłużenia w walucie krajowej),
K. MARCHEWKA-BARTKOWIAK, Czego uczy wę-
gierska lekcja, http://fakty.interia.pl/prasa/gazeta_ban-
kowa/news/czego-uczy-wegierska-lekcja,798916,3413, 
data odczytu: 20 października 2006.

Summary
The calculation of required rate of return on equity capi-
tal involves assessment of market risk premium (MRP), 
which is adequate to local market characteristics. Market 
for which MRP is being determined, should be well-diversi-
fied, which means it should include all risky assets. In prac-
tice, however, equity risk premium is calculated for given 
stock market index rather than for the whole economy. In 
case of emerging markets, local stock market data used in 
MRP calculations may provide misleading and confusing 
results. This is the reason why we strongly recommend to 
calculate MRP for Polish market based on data from well-
developed American stock market after adjusting them so 
that they fit Polish market characteristics better. 
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Wstęp

oświadczenia polskich spółek kapitałowych 
i prywatnych w transakcjach fuzji i przejęć 
mierzone nie są tak bogate, jak na rynkach 

rozwiniętych. Spółki akcyjne notowane na Giełdzie 
Papierów Wartościowych SA w Warszawie uczest-
niczą w transakcjach fuzji i przejęć najczęściej jako 
spółka-cel i tylko w nielicznych przypadkach spółka 
rodzima jest spółką-oferentem. Identyfikacja trans-
akcji spółek prywatnych jest trudna. Dostęp do infor-
macji rzutuje na podmiot badania. Oznacza bowiem, 
że ocena efektów finansowych procesów łączenia na 
polskim rynku kapitałowym może zostać przepro-
wadzona tylko dla spółek przejmowanych.

Powszechnie stosowaną metodologią do oceny 
efektów finansowych fuzji i przejęć na rozwiniętych 
rynkach finansowych jest analiza zdarzenia1), któ-
rej wynikiem jest pomiar dodatkowych stóp zwrotu
w krótkim i długim okresie realizowanych przez 
akcjonariuszy spółek łączących się, jako bezpośred-
ni miernik wzrostu wartości dla akcjonariuszy.
W przypadku polskiego rynku kapitałowego klu-
czowym ograniczeniem pomiaru dodatkowych stóp 
zwrotu realizowanych przez akcjonariuszy spółek 
przejmowanych są stosunkowo krótkie szeregi czaso-
we notowań. Fakt ten przesądza, że trudno dokonać 
badania efektów fuzji i przejęć na podstawie analizy 
zdarzenia w długim okresie. Niemniej jednak ocena 
efektów finansowych fuzji i przejęć w krótkim okre-
sie względem dnia ogłoszenia jest możliwa. Świadczą 
o tym badania dodatkowych stóp zwrotu przeprowa-
dzone na rynku polskim przez M. Lewandowskiego2), 
A. Szyszkę3) i R. Machałę4). Wyniki ich prac badaw-
czych nie są jednoznaczne. Największe podobień-
stwa do reakcji akcjonariuszy na ogłoszenie fuzji lub 
przejęcia obserwowanych na rynkach rozwiniętych 
znajdujemy w badaniach A. Szyszki, który uzyskał 
dla okresu przed wystąpieniem i po wystąpieniu zda-
rzenia w przedziale (–30, +10) wyrażonych w dniach 
średnią skumulowaną dodatkową stopę zwrotu na 
poziomie 10,4%. Prezentacja graficzna ukazuje, że 
tak jak na rynkach rozwiniętych, tuż przed ogłosze-

Wyniki badań
dodatkowych stóp zwrotu 
spółek przejmowanych
na polskim rynku kapitałowym
w latach 1998–2004
Agnieszka Perepeczo, Dariusz Zarzecki

niem zdarzenia, wartości dodatkowych stóp zwro-
tu rosną, by tuż po ogłoszeniu nieznacznie spaść
i w końcu się ustabilizować5).

Wyniki badań

elem tego artykułu jest przedstawienie wy-
ników pomiaru dodatkowych stóp zwrotu 
realizowanych przez akcjonariuszy spółek 

przejmowanych na GPW SA w latach 1998–2004 na 
podstawie wezwań do sprzedaży akcji. Z łącznej licz-
by 226 ogłoszonych w tym okresie wezwań zostały 
wykluczone te, które nie spełniały następujących 
warunków:

 różnica pomiędzy jednym a drugim wezwaniem 
na akcje tej samej spółki przez ten sam podmiot wy-
nosiła co najmniej 6 miesięcy;

 spółka była notowana na giełdzie po dacie wezwa-
nia przez okres co najmniej 3 miesięcy;

 spółka była notowana na giełdzie przed datą we-
zwania przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Weryfikacja spółek pozwoliła wyselekcjonować 
144 przypadki wezwań do sprzedaży w latach 1998–
2004. Pomiar dodatkowych stóp zwrotu został prze-
prowadzony dla całej próby 144 wezwań oraz z po-
działem na sektory w oknie zdarzenia 60 dni przed 
ogłoszeniem i 60 dni po ogłoszeniu wezwania (–60, 
+60). Spółki przejmowane zostały odpowiednio zali-
czone do podgrup badawczych zgodnie z klasyfikacją 
sektorową spółek stosowaną przez GPW SA6).

Mając na uwadze ograniczenia występujące na 
rynku polskim i możliwości wykorzystania modeli 
szacowania oczekiwanych stóp zwrotu7), wykorzy-
stano trzy modele. Pierwszy z nich to model skorygo-
wany o średnią z okresem niezależnym (–250, –61). 
Drugi z nich to model skorygowany o rynek, gdzie 
oczekiwana stopa zwrotu stanowiła stopę zwrotu
z indeksu rynkowego WIG. Ostatni natomiast, to 
model rynkowy według Sharpe’a, dla którego pa-
rametry zostały oszacowane na podstawie danych
z przedziału czasowego (–250, –61). W celu przed-
stawienia wyników zagregowanych dla badanej po-
pulacji zastosowano miernik skumulowanych śred- ,
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nich dodatkowych stóp zwrotu (CAAR – Cumulative
Averaged Abnormal Returns)8).

Uzyskane wartości skumulowanych średnich 
dodatkowych stóp zwrotu obliczone na podstawie 
trzech modeli dla całej badanej próby 144 wezwań 
nieznacznie się różniły pomiędzy sobą. W całym 
oknie obserwacji (–60, +60) miernik CAAR kształ-
tował się na poziomie od 20,67% do 25,93%, co wska-
zuje, że akcjonariusze spółek przejmowanych zysku-
ją. Najwyższa wartość CAAR została osiągnięta 
przy zastosowaniu modelu skorygowanego o rynek, 
a najniższa w przypadku zastosowania modelu ryn-
kowego wg Sharpe’a.

Przedstawione wartości dla poszczególnych pod-
okresów badawczych wskazały, że największy wzrost 
korzyści przypadał na przedział przed ogłoszeniem 
wezwania. W zależności od modelu miernik CAAR
w oknie (–60, –1) osiągał wartości od 15,67% do 
19,33%, a w szczególności blisko 50% tego wzrostu 
przypadało na dwadzieścia dni przed publicznym 
ogłoszeniem oferty. W interwale (–20, –1) wartości 
dodatkowych stóp zwrotu realizowane przez akcjo-
nariuszy spółek-celów wynosiły odpowiednio według 
zastosowanych modeli 7,18%, 9,17% oraz 7,64%. 
Wyniki te wskazują, że rynek oczekiwał przejęcia, 
a im bliżej jego publikacji, tym bardziej rosną ceny 
walorów i stopy zwrotu realizowane przez akcjo-
nariuszy.

W analizowanym oknie zdarzenia następującym 
po ogłoszeniu wezwania skumulowane średnie do-
datkowe stopy zwrotu były już znacznie niższe niż
w okresie poprzedzającym wezwanie, w interwale 
(0, +60) wartość miernika CAAR kształtowała się
w granicach od 4,66% dla modelu rynkowego do 
6,6% dla modelu skorygowanego o rynek. Zdecy-
dowanie największy wzrost w tym oknie zdarzenia 

przypada tuż po ogłoszeniu wezwania w przedziale 
(0, +1). Dodatkowe stopy zwrotu wynosiły odpowied-
nio 3,96% dla modelu drugiego oraz skorygowanego
o rynek oraz 4,26% w przypadku modelu pierwszego. 
W kolejnych dwóch dwudziestodniowych podokre-
sach (+2, +20) oraz (+21, +40) wartości miernika 
CAAR dla wszystkich zastosowanych modeli kształ-
towały się nieznacznie poniżej zera. Wyjątek stano-
wił wynik dla modelu skorygowanego o rynek, gdzie 
dodatkowa stopa zwrotu CAAR osiągnęła wartość 
pozytywną. W ostatnim analizowanym podoknie ob-
serwacji (+41, +60) skumulowana średnia dodatko-
wa stopa zwrotu już we wszystkich zastosowanych 
modelach ponownie była dodatnia na poziomie od 
2,32% do 3,12%.

Rezultaty przeprowadzonych badań oceny efek-
tów finansowych fuzji i przejęć na podstawie danych 
rynkowych na polskim rynku kapitałowym nie od-
biegają od prawidłowości zaobserwowanych na ryn-
kach rozwiniętych. Potwierdzeniem podobieństw 
pomiędzy polskim rynkiem kapitałowym a rynkami 
rozwiniętymi w kształtowaniu dodatkowych stóp 
zwrotu, jako efektu finansowego złożenia oferty 
przejęcia, są przedstawione poniżej wykresy sku-
mulowanych średnich dodatkowych stóp zwrotu dla 
poszczególnych modeli w całym oknie zdarzenia9). 
Ponadto porównując uzyskane rezultaty pomia-
ru, według modelu rynkowego, dodatkowych stóp 
zwrotu realizowanych przez akcjonariuszy spółek 
przejmowanych z wynikami poprzednich badań na 
polskim rynku kapitałowym, należy stwierdzić, że 
prezentowane poniżej wartości miernika CAAR nie-
znacznie się różnią od wyników otrzymanych w ba-
daniach przeprowadzonych przez A. Szyszkę.

Ponadto w przeprowadzonych badaniach dokona-
no obliczeń skumulowanych średnich dodatkowych 

Tab. Wyniki skumulowanych średnich dodatkowych stóp zwrotu (CAAR) w okresach obser-
wacji dla spółek przejmowanych w drodze wezwania do sprzedaży akcji na GPW SA w latach 
1998–2004

Okres obserwacji
(t1, t2)

Wartości CAAR
(Model skorygowany
o średnią – Model I)

Wartości CAAR
(Model skorygowany
o rynek – Model II)

Wartości CAAR
(Model rynkowy

wg Sharpe’a – Model III)

(–60, +60)1) 0,2126 0,2593 0,2067

(–60, –1) 0,1567 0,1933 0,1602

(–60, –41) 0,0389 0,0474 0,0358

(–40, –21) 0,0459 0,0542 0,0480

(–20, –1) 0,0718 0,0917 0,0764

(0, +60) 0,0559 0,0660 0,0466

(0, +1) 0,0426 0,0396 0,0396

(+2,+60) 0,0134 0,0264 0,0070

(+2, +20) –0,0054 –0,0084 –0,0110

(+21, +40) –0,0076 0,0036 –0,0053

(+41, +60) 0,0264 0,0312 0,0232

Źródło: badania własne.
Komentarz: 1) Wyniki statystycznie istotne. Otrzymana wartość statystyki Wilcoxona T była istotna dla kolejnych mo-
deli odpowiednio na poziomie p równym w modelu skorygowanym o średnią: 0,025378, modelu skorygowanym o rynek: 
0,002204 oraz modelu rynkowym: 0,000239.
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stóp zwrotu dla wybranych sektorów, które pozwo-
liły zauważyć zmienność korzyści osiąganych przez 
akcjonariuszy spółek przejmowanych w zależności 
od sektora. Najwyższe stopy zwrotu zrealizowali 
akcjonariusze spółek sektora elektromaszynowego 
na poziomie kolejno według modeli 51,6%, 56,56% 
oraz 50,70%. Na drugim miejscu znaleźli się akcjo-
nariusze spółek zaliczonych do pozostałych sekto-
rów, gdzie wartość miernika CAAR wynosiła odpo-
wiednio 36,81%, 39,6% i 36,5%. W dalszej kolejności 
uplasował się sektor bankowy. Tutaj korzyści uzy-
skiwane przez akcjonariuszy przejmowanych ban-
ków wynosiły odpowiednio według modeli 20,37%, 
18,03% oraz 17,55%. Najniższe korzyści w wyniku 
ogłoszenia przejęcia uzyskali akcjonariusze spółek 
zaliczanych do sektora budowlanego, w granicach od 
6,34% do 10,95%. W grupie spółek kreujących naj-
niższe wartości dla akcjonariuszy znalazły się sek-
tory: materiałów budowlanych, spożywczy oraz NFI. 
Jednakże w przypadku tych podgrup pomiar według 
modelu skorygowanego o rynek wskazuje na wyż-
sze wartości w porównaniu do dwóch pozostałych
modeli10).

Podsumowanie

dnotowana reakcja akcjonariuszy na złoże-
nie oferty przejęcia jest podobna do obser-
wowanej na rynkach rozwiniętych11). Tak 

jak na czołowych rynkach fuzji i przejęć, akcjona-
riusze spółek przejmowanych zyskują, najwięcej
w okresie poprzedzającym ogłoszenie wezwania do 
sprzedaży akcji. Uzyskane wyniki weryfikacji war-
tości skumulowanych średnich dodatkowych stóp 
zwrotu w okresie przed zdarzeniem i po zdarze-
niu dowodzą, że wyniki te są statystycznie istotne. 
Wiele zastrzeżeń można mieć do zastosowanego 
modelu Sharpe’a w szacowaniu oczekiwanej stopy 
zwrotu. Polski rynek kapitałowy nie spełnia jego 
podstawowych założeń, co znajduje odzwierciedlenie
w wynikach weryfikacji statystycznej modelu dla po-
szczególnych spółek. Jednak wartości dodatkowych 
stóp zwrotu uzyskane na podstawie modelu rynko-
wego są zbliżone do wyników otrzymanych w dwóch 
pozostałych modelach, a uzyskanie wartości przed 
wezwaniem i po wezwaniu są statystycznie istotne. 
Zatem mimo niespełnienia założeń efektywności 
rynku, model Sharpe’a wydaje się użyteczny w po-
miarze korzyści uzyskiwanych przez akcjonariuszy. 
Ponadto, analizując uzyskane rezultaty pomiaru 
dodatkowych stóp zwrotu, należy mieć na uwadze 
następującą kwestię. Wyniki prezentowanych badań 
nie uwzględniają wpływu transakcji fuzji i przejęć 
realizowanych pomiędzy inwestorami strategicz-
nymi w drodze transakcji pakietowych. Są przede 
wszystkim korzyściami osiąganymi przez małego, 
mniejszościowego inwestora (minority interest)12).

dr Agnieszka Perepeczo
dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki

Uniwersytet Szczeciński
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Dobór pracowników powinien być poprzedzony 
planowaniem potrzeb kadrowych uwzględniających 
procedury, metody i techniki planowania oraz doku-
mentację planistyczną, na którą składają się różne ro-
dzaje planów i harmonogramy wprowadzania zmian 
w zatrudnieniu. Zmiany w wielkości i strukturze per-
sonelu w stosunku do istniejącego zatrudnienia mogą 
być spowodowane jednym czynnikiem, ale częściej 
większą ich liczbą, a  mianowicie1):

 wzrostem wydajności pracy,
 wprowadzaniem nowych produktów, bardziej pra-

cochłonnych,
 wprowadzaniem postępu techniczno-organizacyj-

nego zmieniającego charakter i rodzaj pracy dotych-
czas zatrudnionych pracowników,

 zmianą w zakresie czasu pracy,
 zmianą form zatrudnienia,
 zwiększonym nasileniem pracy w czasie i okresach 

różnych szczytów, np. pory dnia, urlopów, dni przed-
świątecznych i innych,

 lepszym wykorzystaniem czasu pracy i potencjału 
zawodowego pracowników.

Powyższe czynniki mają wpływ na strategię dobo-
ru pracowników, szczególnie wybór rynku pracy oraz 
lepsze wykorzystanie potencjału zawodowego zatrud-
nionych już pracowników.

Aby zatrudnić odpowiedniego pracownika, nie-
zbędne jest przeprowadzenie akcji rekrutacyjnej 
kandydatów, którzy „na wejściu” powinni spełniać 
formalne wymagania2). Rekrutacja polega na przy-
ciąganiu do organizacji takiej liczby kandydatów, aby 
można było spośród nich wybrać dobrego pracownika 
na wakujące stanowisko pracy. Strategia rekrutacji 
zależy od atrakcyjności organizacji i/lub atrakcyjności 
pracy na danym stanowisku, mając na uwadze rodzaj 
i uciążliwość pracy oraz pakiet motywacyjny. Wyróż-
nić można strategię:  aktywną,  pasywną (bierną)
i  mieszaną3). Strategia aktywna wymaga od organi-
zacji uruchomienia działań na zewnętrznym lub we-
wnętrznym rynku pracy przez kierowanie w różnej 
formie ofert pracy do potencjalnych kandydatów.

Strategia pasywna oparta jest na wykorzystywa-
niu przez organizację różnych dostępnych form i źró-
deł informacji o kandydatach. Najczęściej są to własne 
bazy danych – komputerowe lub gromadzone listy 
motywacyjne i podania o pracę przesyłane w różnym 
czasie przez kandydatów, w tym absolwentów. Wadą 
tej strategii jest to, że każda osoba przedstawia swo-
je kwalifikacje i zdolności według własnego pomysłu, 
co utrudnia porównywanie kandydatów i wybór ich 
do dalszej selekcji. Zaletą strategii pasywnej są niskie 
koszty rekrutacji, a także możliwość gromadzenia po-
tencjalnych ofert pracy byłych pracowników, którzy
z przyczyn ekonomicznych zostali zwolnieni.

Najczęściej ma zastosowanie strategia miesza-
na polegająca na tym, że najpierw wykorzystywane 
są własne źródła informacji o potencjalnych kandy-
datach i gdy nie znajdzie się odpowiedniej osoby, to
w następnym etapie uruchamiana jest procedura do-
tycząca strategii aktywnej.

Rodzaje rynku pracy

zęsto nieudolnie realizuje się rekrutację
z zewnętrznego rynku pracy bez dokładnego 
rozpoznania i podjęcia inicjatywy dotyczącej 

wykorzystania wewnętrznych możliwości4) organiza-
cji. Organizacje mogą korzystać, w doborze pracow-
ników, z dwóch rodzajów rynków pracy, a mianowicie 
rynku wewnętrznego i zewnętrznego, dla których 

RZECKI, Sektorowa analiza dodatkowych stóp zwrotu 
spółek przejmowanych na Warszawskiej Giełdzie Papie-
rów Wartościowych, [w:] praca pod red. D. ZARZECKI, 
Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowa-
nie wartości, t. II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 
2007, s. 447–457.

11) S. SUDARSANAM, Creating…,  op. cit., s. 70–76.
12) Problematyce wyceny udziałów mniejszościowych oraz 

szacowania premii z tytułu udziałów większościowych 
poświęconych jest wiele prac. Jest to nierozstrzygnięty 
jak dotąd problem teoretyczny i jednocześnie duże wy-
zwanie dla praktyki. Zob. np. E. VANDER LINDEN, 
Cost of Capital Derived from Ibbotson Data Equals
Minority Value?, „Business Valuation Review”, grudzień 
1998, s. 123–127. Kształtowanie się średniej nadwyżki 
cen ofertowych ponad ceny udziałów mniejszościowych 
w transakcjach przejęć zrealizowanych na rynku ame-
rykańskim zaprezentowano w pracy D. ZARZECKI, 
Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Ra-
chunkowości w Polsce, Warszawa 1999, s. 373.
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Summary
The paper provides evidence on abnormal returns perform-
ance in acquisitions on the Warsaw Stock Exchange. The 
research sample has included firms quoted on the Warsaw 
Stock Exchange and selected according to the open market 
share repurchase announcement. The research study has 
focused on announcement period returns. The evidence 
leads to the conclusion that positive reaction of investors 
to acquisition announcement on the Polish market is simi-
lar to the reaction of investors on developed markets, and 
it indicates a positive abnormal return for shareholders of 
acquired firms. Moreover, abnormal returns for sectors 
are slightly different.
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procedury doboru mogą różnić się, lecz ich wymogiem 
jest spójność. Wybór źródeł rekrutacji zależy w dużej 
mierze od lansowanego modelu zarządzania perso-
nelem5). Preferowanie rynku zewnętrznego przy nie-
odpowiednim wykorzystaniu potencjału kadrowego 
zatrudnionych pracowników może mieć niekorzyst-
ne skutki na motywację do pracy. Pracownicy mogą 
czuć się niedoceniani, a nawet dyskryminowani, po-
nieważ większe szanse zatrudnienia daje się osobom 
nieznanym, w które nierzadko trzeba inwestować 
więcej niż w pracowników własnych. Napływ nowych 
pracowników wywołuje pewne zmiany w środowisku 
pracy, nie zawsze korzystne. Im lepsze warunki pracy 
i wynagradzania oferuje się nowo zatrudnionym z ze-
wnątrz, tym większe prawdopodobieństwo powstania 
zakłóceń w środowisku pracy – głównie w stosunkach 
międzyludzkich. Dotychczasowi pracownicy mogą izo-
lować nowo zatrudnionego w kontaktach niezbędnych
w pracy.

Korzystanie z zewnętrznego czy wewnętrznego 
rynku pracy zdeterminowane jest:

 potrzebami dotyczącymi różnego czasu zatrudnie-
nia,

 polityką personalną.
Obie grupy czynników mogą być zmienne w czasie. 

Organizacje, zwłaszcza przedsiębiorstwa w okresie 
roku, kwartałów, a nawet miesięcy mają zmienne za-
potrzebowanie na pracowników, które zależy od: 

 dynamiki zmian w działalności organizacji,
 zmianach w jakości kadry pracowniczej,
 wielkości zwolnień pracowników z przyczyn praco-

dawcy i pracownika.
Nadrzędny jest pierwszy czynnik, ponieważ otwie-

ra możliwości zmian w dotychczasowych obsadach 
stanowisk pracy oraz potrzeby zmian w strukturze 
zawodowo-kwalifikacyjnej, a także możliwości zatrud-
nienia osób z zewnętrznego rynku pracy. Tak więc to, 
z jakiego rynku pracy będzie organizacja korzystać,
w dużej mierze uzależnione jest od formy i czasu za-
trudnienia osób. Krótkookresowe zmienne zapotrze-
bowanie na pracowników wynika z:

 sezonowości produkcji i sprzedaży, różnych okresów 
szczytów (wakacje, okresy przedświąteczne),

 potrzeb zastępstwa w czasie krótkotrwałych chorób 
pracowników, dużej zmienności pracy i niezbędnej,
w tym międzystanowiskowej rotacji pracowników, nie-
zbyt wysokim obciążeniem pracowników,

 potrzebą zmian na stanowiskach pracy, takich jak 
łączenie, dzielenie, likwidacja i zmiana zakresu czyn-
ności.

W przypadku czynników wymienionych w pierw-
szym podpunkcie większe znaczenie ma zewnętrzny 
rynek pracy, z którego pozyskuje się osoby do tymczaso-
wego zatrudnienia pracowników, najczęściej w formie 
leasingu pracowniczego. Potrzeby zmian w zatrudnie-

Dobór wewnętrzny i zewnętrzny
w motywowaniu pracowników
Zofia Sekuła

niu wynikające z przyczyn wymienionych jako drugie 
mogą być zrealizowane w ramach istniejącego zatrud-
nienia poprzez awanse, przesunięcia, zwiększenie za-
kresu czynności, częściowo pracę w godzinach nadlicz-
bowych i inne. Często w badaniach (w tym autorki) 
pracownicy są skłonni pracować dłużej w zamian za do-
datkowe wynagrodzenie. Powodem są niewystarczające
wynagrodzenia.

Rynek wewnętrzny

miana jakości kadry implikuje potrzebę lep-
szego i innego wykorzystania poszerzonego 
potencjału zawodowego poprzez przemiesz-

czenie między stanowiskami pracowników, awanso-
wanie, co w praktyce może kolidować z możliwościami 
organizacji.

Rynek wewnętrzny zawsze istnieje, ale możliwości 
korzystania z tego rynku zależą od zmian w jakości 
kadry oraz liczby i rodzaju stanowisk pracy niezbęd-
nych do obsadzenia z powodu zmian w działalności or-
ganizacji i zwolnień pracowników. Rynek wewnętrzny 
może być dość szeroki w firmach międzynarodowych 
i mających szeroką strukturę filialną w różnych miej-
scowościach. Przykładem takich firm jest PZU, ZUS, 
Coca-Cola, Fiat, większość banków, Poczta Polska itp.

Korzystanie z wewnętrznego rynku pracy jest 
mniej kosztowne i bardziej pewne, ale nie może być 
realizowane przypadkowo i w sposób nieprzemyślany. 
Niezbędne jest świadome tworzenie i organizacja ryn-
ku wewnętrznego poprzez powiązanie i wykorzysty-
wanie szkoleń i rozwoju zawodowego do tworzenia in-
dywidualnych ścieżek karier czy rejestrów sukcesorów 
do stanowisk. Na podstawie struktury organizacyjnej 
ustala się dla każdego zatrudnionego na danym sta-
rym stanowisku następcę i warunki, jakie powinien on 
spełnić. Wymaga to rejestrowania postępu w rozwoju 
zawodowym. Wypadają z grona sukcesorów ci kandy-
daci, których postęp w rozwoju i ocenie efektów pracy 
jest niezadowalający. 

W miejsce sterowanych potrzeb w zakresie awan-
sów można stosować otwarty rynek wewnętrzny, bar-
dziej akceptowany przez pracowników. Charakteryzu-
je się on tym, że informacje o potrzebie zatrudnienia 
są ogólnodostępne dla wszystkich zatrudnionych,
a nie tylko wybranych kandydatów6). Źródłem infor-
macji są najczęściej: internet, ogłoszenia, czasopisma, 
zakładowe ulotki. Każda osoba, która według własnej 
oceny uważa, że spełnia wymagania, może zgłaszać 
swoją kandydaturę. Procedury doboru wewnętrznego 
w większości są mniej skomplikowane, pracochłonne 
i kosztowne ze względu na znajomość umiejętności
i cech osobowościowych kandydata. 

W przypadku większego popytu od podaży pracow-
ników na poziomie organizacji wskazana jest analiza ,
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nowo zatrudnionego (dotyczy głównie stanowisk kie-
rowniczych) i efekt domina.

Rynek zewnętrzny

owyższe wady, zwolnienia pracowników,
a ponadto rozwój działalności organizacji 
sprawiają, że niezbędne jest w określonym 

stopniu i zakresie korzystanie z zewnętrznego rynku 
pracy. W zależności od poszukiwanego kandydata może 
mieć miejsce rekrutacja szeroka lub segmentowa9). Re-
krutacja szeroka dotyczy kandydatów na typowe sta-
nowiska robotnicze i szeregowe nierobotnicze, których 
łatwo pozyskać z lokalnego rynku pracy. Rekrutacja 
segmentowa ma miejsce w odniesieniu do zawodów 
szczególnych, których oferty pracy można rzadko spot-
kać w urzędach pracy, a częściej w specjalistycznych 
agencjach zatrudnienia oraz informatorach i mediach 
wykorzystywanych przez dane grupy zawodowe. Pro-
blematyczne i dyskusyjne jest poszukiwanie kandyda-
tów przez firmy head hunting10), spośród specjalistów
i menedżerów pracujących w innych firmach, w zamian 
za bardziej korzystne wynagrodzenie i świadczenia. Ne-
gatywną stroną są również wysokie koszty doboru kan-
dydatów i prawdopodobieństwo następnego transferu 
w późniejszym okresie do innej firmy. Tak więc można 
czasowo zyskać bardzo dobrego pracownika, a później 
go stracić. Profity czerpie agencja zatrudnienia. 

Po podjęciu decyzji o rekrutacji zewnętrznej nie-
zbędne jest rozpatrzenie form przyciągania kandyda-
tów, które w części uzależnione są od dostępności kan-
dydatów na segmentowym czy ogólnym rynku pracy. 
Najczęściej wykorzystywane są: internet, prasa lokal-
na o zasięgu ogólnokrajowym, radio, telewizja lokalna 
i krajowa, informacje przekazywane do urzędów pracy 
i prywatnych agencji zatrudnienia, specjalistycznych 
agencji zatrudnienia działających przy uczelniach, 
szkołach, instytucjach zawodowych (kuratoria, izby 
lekarskie, zrzeszenia pracodawców). Szczególną formą 
w różnym stopniu wykorzystywaną jest docieranie do 
kandydatów przy pomocy pracowników i członków ro-
dziny. Zatrudnianie pracowników na podstawie takiej 
formy rekrutacji prowadzi do uprzedzeń i podejrzeń, 
zwłaszcza gdy tacy zatrudnieni są lepiej traktowani 
niż pozostali pracownicy. Nie tylko w firmach prywat-
nych nepotyzm ma coraz większy zasięg. Wyczuwa 
się dyskryminację w obciążeniu pracą pracowników 
poleconych w stosunku do pozostałych. Ci ostatni za 
większy zakres pracy i obciążenie otrzymują niższe 
wynagrodzenie. Pojedyncze przypadki preferencyjne-
go zatrudniania w średnich czy dużych firmach nie są 
zauważalne i nie zniechęcają pracowników do pracy. 
Jeśli natomiast rozmiar takiego zatrudnienia obejmu-
je znaczny odsetek osób, to z pewnością obowiązująca 
strategia i procedury doboru będą negatywnie ocenia-
ne, wejście protegowanych pracowników wywołuje 
bowiem negatywne zmiany w stosunkach pracy oraz 
obniżenie motywacji do pracy.

Duże znaczenie w skuteczności rekrutacji i mini-
malizacji kosztów ma określenie wystarczająco do-
kładnie niezbędnych cech kandydata w profilu wy-
magań i czytelny ich opis. Pozwala to potencjalnym 
kandydatom na ocenę, czy są właściwymi osobami,
a potem na autoselekcję. Słabą stroną wielu ogłoszeń 
o pracę są niepełne lub wygórowane, w części zbędne 
wymagania i/lub nieściśle opisane wymagania. Praw-
da i umiar w ofercie przynosi mniej rozczarowań kan-
dydatom11). To sprawia, że wiele osób poszukujących 
pracy zastanawia się, czy powinno składać swoją ofer-
tę pracy. Również wadliwie sformułowane oferty pra-

potencjału zatrudnionych pracowników w celu lepsze-
go ich wykorzystania poprzez przesuwanie pracowni-
ków na inne podobne stanowiska, poszerzenie pracy, 
zwiększenie samodzielności decyzyjnej i kompetencji, 
a także awansowanie pracowników szeregowych na 
kierownicze. Analiza powinna dostarczyć także infor-
macji o skutkach wykorzystania własnych pracowni-
ków do obsady wakujących stanowisk. W niektórych 
przypadkach (głównie awansowania pracowników) 
mogą wystąpić lawinowe zmiany w przemieszczaniu 
pracowników. W rezultacie tych zmian może okazać się 
potrzebne rekrutowanie pracowników z zewnętrznego 
rynku pracy. Jeśli jednocześnie korzysta się z dwóch 
źródeł pozyskiwania kandydatów zewnętrznych i we-
wnętrznych, to wymagania i warunki zatrudnienia 
stawiane własnym pracownikom nie mogą być gorsze 
niż osób spoza organizacji. Ponadto, gdy zatrudnienie 
kandydatów z obydwu źródeł wymaga nakładów na 
szkolenia i przygotowanie zawodowe, to wskazane jest 
preferowanie własnych pracowników przy spełnianiu 
przez nich na podobnym poziomie innych wymagań. 

Dobór pracowników w przypadku nadmiaru za-
trudnienia wymaga analizy potencjału zawodowego 
tych pracowników, których jest za dużo w stosunku 
do potrzeb. Pracownicy ci mogą mieć szersze umiejęt-
ności i kompetencje ponad te, które były wykorzysty-
wane na dotychczasowym stanowisku pracy. Po prze-
szkoleniu tych pracowników lub tylko adaptacji pod 
opieką mentora, można mieć gotowego kandydata do 
pracy na wakujące stanowisko pracy. Nie powinno się 
oddzielać działań dotyczących zwolnień pracowników 
od przyjęć nowych osób, bo może się okazać to mało 
opłacalne ze względów finansowych i społecznych. 
Organizacja ponosi koszty zwolnień pracowników,
a następnie rekrutacji i selekcji z zewnętrznego rynku 
pracowników, a także skutków zatrudnienia niewła-
ściwego kandydata.

Za wykorzystywaniem w możliwie szerokim zakre-
sie wewnętrznych źródeł rekrutacji przemawia wiele 
argumentów, które w całości pozwalają postrzegać 
przez pracowników strategię i procedury doboru jako 
narzędzie motywowania. Do zalet (argumentów) we-
wnętrznego doboru zaliczyć należy:

 dużą liczbę informacji o kandydacie minimalizującą 
ryzyko popełnienia błędu przy wyborze kandydata7),

 niskie koszty doboru kandydatów na wszystkich 
etapach,

 krótki okres doboru, zwłaszcza na etapie rekrutacji 
i wprowadzania do pracy z powodu dobrej znajomości 
organizacji przez kandydata8),

 lepsze wykorzystanie czasu pracy i potencjału za-
wodowego pracowników,

 pobudzanie do rozwoju zawodowego i aktywności
w pracy przeciwdziałające stagnacji zawodowej,

 docenianie własnej kadry,
 możliwości różnych form awansu dla pracowników 

stanowiące ważny czynnik motywowania,
 wzrost wynagrodzeń w następstwie zmiany pracy 

przez pracownika.
Oprócz zalet są także wady, które mogą uzasadniać 

potrzebę korzystania z zewnętrznego rynku pracy. 
Do głównych należy ograniczona liczba kandydatów, 
dyskryminowanie pewnych osób, selektywna rekru-
tacja w przypadku doboru przez awanse, możliwość 
powstawania układów nieformalnych, niezadowolenie 
wśród pracowników, którzy odpadli w wyniku selekcji, 
hermetyczność zatrudnienia w przypadku domina-
cji wewnętrznego źródła rekrutacji oraz skostnienie, 
rutynowość i niewystarczająca kreatywność w wyko-
nywaniu pracy. Także ryzyko napięć i niski autorytet 
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cy utrudnia urzędom pracy pośrednictwo zatrudnie-
nia. Skuteczność wyboru właściwego kandydata dla 
pracodawcy we wstępnych etapach selekcji jest bardzo 
mała. Sytuacja mogłaby się poprawić, ale osoby przy-
gotowujące ogłoszenia o pracy musiałyby wykonywać 
to profesjonalnie – mając o tym niezbędną wiedzę,
a także dobrze opracowane karty opisu stanowiska 
pracy. W wielu organizacjach brak jest opisu stano-
wisk pracy i dlatego profil wymagań kandydata przy-
gotowywany jest na gorąco i doraźnie, jeśli zachodzi 
potrzeba zatrudnienia pracownika z zewnątrz.

Rekrutacja zewnętrzna jest bardziej pracochłonna, 
kosztowna i złożona. Kandydaci mogą być w różnych 
miejscach i nie zawsze wiadomo, czy skierowane ofer-
ty pracy trafiły do najbardziej pożądanych kandyda-
tów. Ryzyko nietrafnego wyboru jest tym większe, im 
bardziej zawęża się źródła poszukiwania kandydatów 
(rynek wąski czy szeroki)12) i minimalizuje koszty do-
boru we wszystkich jej fazach. Efektywność doboru 
nie może być pojmowana zbyt wąsko poprzez pryzmat 
kosztów znalezienia i zatrudnienia właściwego pra-
cownika według obowiązujących reguł doboru, lecz 
jego rzeczywistej wartości mierzonej umiejętnością 
wykonywania pracy wymaganiami efektywności i nie-
zbędnego współdziałania z różnymi osobami w orga-
nizacji. 

Organizacja stanowi społeczność, do której nowo 
zatrudniony powinien umieć się dostosować i przy-
swoić niezbędne zasady kultury organizacyjnej oraz
w większości umieć pracować zespołowo. Istnieje wie-
le potencjalnych korzyści zatrudniania pracowników 
z zewnętrznego rynku pracy, co wskazuje na potrzebę 
jego odpowiedniego wykorzystywania. Bardzo ważna 
jest kontynuacja pokoleniowa w zatrudnianiu. Ludzi 
młodych pozyskuje się w większości ze szkół i uczel-
ni. Odnowienie zasobów ludzi z zewnątrz w miejsce 
osób przechodzących na rentę i emeryturę wzbogaca 
potencjał zawodowy. Nowo zatrudnieni wnoszą swo-
je doświadczenia, kompetencje, idee, pomysły, nowe 
sposoby działania oraz wartości i stosunek do pracy. 
Ze źródeł zewnętrznych można pozyskać wysokiego 
formatu fachowców nieskażonych rutyną działania, 
co jest szczególnie ważne na stanowiskach kierow-
niczych. Szersze są możliwości wyboru kandydatów

i większa elastyczność zatrudnienia13). Są oni bardziej 
krytyczni i zdystansowani do nieprawidłowości i man-
kamentów występujących w pracy i jednocześnie wi-
dzą lepiej, jakie działania i usprawnienia trzeba wpro-
wadzić. Wpływa świeża krew udrażniająca krwiobieg 
w organizacji i pozwalająca jej lepiej funkcjonować. 
Jednakże transfuzja pracowników na dużą skalę może 
nie tylko nie pomóc, lecz zaszkodzić, bo nowi, różni 
pracownicy mogą zniszczyć to, co dla funkcjonowania 
organizacji jest pożądane i cenne. 

Dobór pracowników z zewnątrz, zwłaszcza w przy-
padku stosowania modelu sita, jest kosztowny i wy-
magający dłuższego czasu, co przy braku obsady na 
stanowisku może prowadzić do zakłóceń w pracy ko-
mórki, a nawet całej organizacji. Nowo zatrudniony 
wymaga dłuższego okresu adaptacji. W początkowym 
okresie zatrudnienia organizacja nie tylko nie może 
oczekiwać wymaganych efektów pracy, lecz wręcz 
odwrotnie – musi inwestować w naukę i nabywanie 
umiejętności praktycznych. Częściej niż w przypad-
ku rekrutacji zewnętrznej niezbędne są szkolenia. 
Nawet starannie dobrane metody i techniki selekcji 
nie dają pewności trafnego wyboru kandydata, czego 
przejawem jest większa płynność osób zatrudnionych 
z zewnątrz w stosunku do pozyskiwanych z wewnątrz 
rynku pracy.

dr Zofia Sekuła
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
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Summary
The article shows how employees react to and feel about 
newly employed staff members and how the latter influence 
the harmony in the work environment. The authors empha-
size the necessity to plan employment which determines the 
choice of recruitment strategy. The present factors and con-
ditions corcerning the choice of labour market type, possible 
recruitment options and of preference for internal labour 
market are discussed as well as advantages and disadvan-
tages of internal recruitment. The article also presents types 
and forms of recruitment from outside of the comapany, 
creating the appropriate (not exaggerated) candidate profile 
and the effectiveness of selection from the external labour 
market.Rys. Opcje rekrutacji pracowników
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Utrzymanie dobrej kondycji 
finansowej firmy w długim okre-
sie jest jednym z największych 
wyzwań dla menedżerów. Pisali 
o tym już tacy pionierzy zarzą-
dzania, jak Alfred Sloan z Gene-
ral Motors czy Thomas Watson
z IBM, ale problem pozostaje 
wciąż aktualny. Wynika to z fak-
tu, że przywiązanie do bieżącego 
kursu akcji, jako podstawowego 
wskaźnika obrazującego stan or-
ganizacji, jak również kryteria 
oceny pracy menedżerskiej wy-
muszają myślenie o „tu i teraz” 
firmy. Tymczasem utrzymanie 
dobrej kondycji w długim okresie 
wymaga czasami odłożenia do-
raźnych korzyści. Wykorzystanie 
metafory ludzkiego zdrowia po-
zwala lepiej pokazać te zależności. 
Dbanie o nie to codzienna dyscy-
plina i konsekwencja w działaniu, 
ale także rezygnacja z doraźnych 
przyjemności. 

„The McKinsey Quarterly”

Anatomia zdrowej organizacji

Sposób myślenia

laczego, mimo powszech-
nego zrozumienia meta-
fory zdrowia, tak trudno 

jest kadrze kierowniczej organi-
zacji utrzymać dobrą kondycję 
swoich firm? Autorzy wskazują na 
trzy czynniki blokujące skuteczne 
zarządzanie w długim okresie.

Pierwszy to nadmiar tzw. 
przypominaczy. Bardzo często 
menedżerowie wracają do myśle-
nia krótkoterminowego pod presją 
otoczenia (np. prasa biznesowa, 
która opiera się w swoich ocenach 
na wskaźnikach krótkotermino-
wych), jak również codziennych 
problemów organizacji. Znale-
zienie równowagi między szybko 
widocznymi efektami w krótkim 
czasie – np. wypuszczeniem no-
wego produktu na rynek i śle-
dzeniem wielkości jego sprzedaży
a trwałymi rezultatami w długim 
okresie – np. zbudowaniem kultu-
ry organizacyjnej zorientowanej 
na klienta, okazuje się niezwykle 
trudne. Realizacja celów krótko-
okresowych okazuje się bardziej 
wymierna i mniej męcząca. 

Drugi to przekonanie o pro-
stej zależności między sukcesem
w krótkim i długim okresie. Wielu 
menedżerów wychodzi z założe-
nia, że wypełnianie codziennych 
zadań przekłada się na trwały 
sukces w długim czasie. Kondycja 
organizacji jest pojmowana przez 
nich w sposób intuicyjny, w dzia-
łaniach brakuje zatem precyzji

i dyscypliny zapewniającej wyniki 
w dłuższej perspektywie. 

I wreszcie tendencja do tego, 
aby myśleć (i mówić) jedno, a ro-
bić coś innego. Mechanizm ten 
został bardzo ładnie wyekspono-
wany przez Henry’ego Mintzber-
ga już w latach 70. ub. wieku.
W swoich badaniach pokazał on, 
że większość menedżerów uważa 
się za wizjonerów strategicznych, 
co jednak stoi w sprzeczności
z czasem, jaki poświęcają oni
w swej pracy na różne działania. 
Okazało się, że strategii poświę-
cają go stosunkowo najmniej. 
Podobnie rzecz ma się z dbaniem
o zdrowie organizacji i budo-
waniem jej trwałego sukcesu. 
Większość menedżerów zdaje so-
bie sprawę z jego znaczenia i de-
klaruje chęć jego budowania, ale 
poświęca temu zagadnieniu mało 
wysiłku i uwagi na co dzień. 

Atrybuty zdrowia

akie cechy powinna mieć 
naprawdę zdrowa orga-
nizacja? Określenie ich 

jest szczególne ważne z punktu 
widzenia kadry kierowniczej, któ-
ra powinna mieć jasny obraz po-
żądanego stanu firmy. Badania, 
stanowiące podstawę niniejszego 
artykułu, składały się z dwóch eta-
pów. W pierwszym autorzy prze-
analizowali ponad osiemset publi-
kacji z lat 1950–2005 odnoszących 
się do kwestii kondycji i sukcesu 
przedsiębiorstwa. W drugim eta-
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,

pie dokonali analizy odpowiedzi 
ponad 60 tysięcy respondentów 
ankiety firmy McKinsey. Bada-
nia ankietowe zostały pogłębione 
poprzez wywiady z menedżerami 
różnych szczebli. 

Analiza danych pozwoliła na 
określenie pięciu cech charak-
terystycznych organizacji odno-
szącej sukces w długim okresie. 
Są to: elastyczność, wykonanie, 
spójność, odnowa, komplemen-
tarność. 

Określenie powyższej listy nie 
oznacza oczywiście, że są to jedy-
ne czynniki sukcesu. Nie da się ich 
też wyizolować od wpływu otocze-
nia makroekonomicznego, kwe-
stii atrakcyjności poszczególnych 
sektorów czy zwykłego szczęścia. 
Mimo to wymienione cechy stano-
wią koherentny i wzajemnie za-
leżny zestaw. Elastyczność i wy-
konanie mogą być traktowane jak 
elementy umożliwiające radzenie 
sobie w sytuacji szoku i nieciągło-
ści. Odnowa i komplementarność 
wiążą się raczej z umiejętnością 
dostrzegania sygnałów otoczenia 
i działania proaktywnego, a nie 
tylko reagowania na bodźce. Spój-
ność odnosi się do skupienia wo-
kół wspólnych celów i jest ściśle 
związana zarówno z działaniem 
proaktywnym, jak i reagowaniem 
w sytuacji nieciągłości. 

Elastyczność

Do codziennych zagrożeń me-
nedżerowie zaliczają nieprzychyl-
ność rynków, niestałość klientów, 
bezwzględność konkurentów. Do 
tej listy muszą jednak dopisać 
wszelkie wydarzenia mogące za-
chwiać pozycją przedsiębiorstwa 
na rynku, a trudne do przewidze-
nia: załamania na rynku finanso-
wym, ekstremalne warunki pogo-
dowe, zmiany władzy w państwie, 
a nawet akty terroryzmu. 

Zdrowe organizacje starają 
się wypracowywać mechanizmy
i gromadzić zasoby (np. rezerwy 
gotówki, systemy IT) pozwalające 
na w miarę sprawne funkcjonowa-
nie w trudnym okresie. Zdolność 
Wal Martu do ponownego otwar-
cia 125 sklepów w ciągu kilku dni 
po przejściu huraganu Katrina 

wymagała zmian w systemie do-
staw (większość autostrad w re-
jonie była nieprzejezdna) i nieby-
wałej elastyczności we współpracy 
poszczególnych działów firmy. 

Wykonanie

Nawet jeśli organizacje są
w stanie uporać się z szokiem 
sytuacji nadzwyczajnych, potrze-
bują umiejętności właściwego 
działania, podejmowania dobrych 
decyzji i wykonywania zadań na 
co dzień. Świetne produkty czy 
błyskotliwa promocja mogą na nic 
się nie zdać, jeśli wykonanie nie 
będzie odpowiednio dopracowane. 
Zbytnia koncentracja tylko na kil-
ku elementach może być przyczy-
ną utraty pozycji konkurencyjnej. 
Przykładem jest ATARI, który
w połowie lat 80., koncentrując się 
nadmiernie na marketingu i kon-
troli kosztów, stracił umiejętność 
wytwarzania produktów o wyso-
kiej jakości. 

Zdrowe organizacje przykła-
dają ogromną wagę do utrzymy-
wania jednocześnie zdolności do:

 podejmowania szybkich i racjo-
nalnych decyzji, 

 rozwijania różnych umiejętno-
ści, w tym umiejętności przewidy-
wania trendów w otoczeniu, 

 skutecznego komunikowania
w sposób zrozumiały dla pracow-
ników ich ról i odpowiedzialności.

Spójność

Wiele firm wydaje się dobrze 
dawać sobie radę w sytuacjach 
nadzwyczajnych i w codziennym 
prowadzeniu biznesu, ale ich me-
nedżerom i pracownikom brakuje 
jedności celów. Z doświadczenia 
badaczy wynika, że zdrowe firmy, 
mimo że rozproszone fizycznie
i organizacyjnie, skupiają się wo-
kół wspólnego celu. Osiągają ten 
poziom spójności, który pozwala 
na łączenie wizji przyszłości fir-
my z pracą pojedynczych ludzi. 
Organizacje te mają silną tożsa-
mość, łączącą pracowników, dzia-
ły, funkcje i jednostki biznesowe, 
odzwierciedlającą się w warto-
ściach korporacji, a wzmacnianą 
przez formalne mechanizmy.

Odnowa

Zdrowe organizacje inwestują 
w swoją przyszłość poprzez eks-
pansję na dobrze wybranych ryn-
kach, gdzie ich aktywa i kompeten-
cje stanowią prawdziwą dźwignię 
sukcesu. Wybór rynków pozwala 
na integrację w ramach łańcu-
cha wartości dodanej i uzyskiwa-
nie efektu synergii. Dość przy-
pomnieć, że wszechobecność firmy 
Nike w piłce nożnej, hokeju i golfie 
zaczęła się od dostarczania butów, 
ubrań sportowych i wyposażenia 
dla zawodników koszykówki. 

Odnowa wymaga także kon-
centracji na mniej wymiernych 
kwestiach, jak np. umiejętności 
generowania pomysłów i adap-
tacji do zmian kulturowych
i strategicznych. Rynki i sektory 
zmieniają się szybko, większość 
organizacji – niestety nie. 

Komplementarność

Koncepcja komplementarności 
została szczegółowo przedstawio-
na w książce Johna Roberta The 
Modern Firm. Koncentruje się ona 
na praktykach organizacyjnych, 
np. polityce zatrudnienia, progra-
mach szkoleniowych czy bodźcach 
motywacyjnych. Przykładem fir-
my, w której idea ta jest traktowa-
na niezwykle poważnie, jest Toyota 
Motor. Przez długie lata była ona 
uważana za organizację, w której 
próba osiągnięcia doskonałości
w jakości, relacjach z dostawcami 
i systemach zarządzania wzmac-
nia ciągłe doskonalenie. 

Kluczowymi elementami, któ-
re wzmacniają relacje, procesy
i sposób zarządzania, są efektyw-
na komunikacja i współpraca. 
Zwykle w zdrowych organiza-
cjach komunikacja odbywa się we 
wszystkich kierunkach, a nie tyl-
ko z góry do dołu, i nie ogranicza 
się tylko do struktur formalnych. 
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Zdrowe działania

owyższe pięć atrybutów 
należy traktować raczej 
jako ogólne cechy charak-

terystyczne kondycji firmy, a nie 
konkretny wynik. Menedżerowie 
nie są w stanie zaprojektować ze-
stawu działań, które automatycz-
nie stworzą zdolność do odnowy 
lub elastyczność. Z tego powodu 
kadra kierownicza musi myśleć 
o każdym z tych atrybutów od-
dzielnie, pamiętając jednocześnie 
o wzajemnych zależnościach i in-
terakcjach między nimi. Wymaga 
to zmiany rutyn organizacyjnych 
i odejścia od konwencjonalnego 
sposobu myślenia.

 W praktyce oznacza to zmia-
nę sposobu alokacji zasobów, ze 
szczególnym uwzględnieniem po-
działu na te, które wpływają na 
codzienne wyniki firmy, i te, które 
pozwalają budować zdrową orga-
nizację. Załącznik 1 pokazuje róż-
ne sposoby grupowania zasobów. 
Wydzielenie wydatków na tzw. 
rachunku strategicznym pozwala 
na planowanie długoterminowych 
inwestycji. I tak na przykład wy-
datki w dziedzinie IT mogą być 
przeznaczane w części na innowa-
cje, badania i rozwój (strategia),
w części zaś mogą wzmacniać 
bieżącą wydajność pracy. Taki 
podział umożliwia także porów-
nywanie wydatków na inwestycje 
wzmacniające „zdrowie” orga-
nizacji (np. lobbing, budowanie 
marki) z kosztami np. outsourcin-
gu, pozwalającego na zwiększenie 
bieżącej produktywności. 

Drugim wymogiem budowania 
zdrowej organizacji jest wnikliwa 
ocena nowych projektów – zwią-
zanego z ich realizacją ryzykiem, 
ale też możliwościami budowania 
trwałej przewagi konkurencyjnej 
i wzmacniania realizacji celów 
strategicznych. Musi zostać za-
chowana równowaga między kre-
owaniem przez projekt wartości
a ryzykiem i zapotrzebowaniem 
na środki. 

Myślenie strategiczne zorien-
towane na zdrowie organizacji 
musi zostać przełożone na szcze-
gółowe planowanie i budżeto-
wanie. Owe idee muszą zostać
w pewien sposób sformalizowane 
i włączone do  normalnego za-
rządzania firmą. Stąd też nowy 
sposób myślenia wymaga wyod-
rębnienia procesów kluczowych 
z punktu widzenia kształtowania 
zdrowej organizacji oraz podpo-
rządkowania ich  priorytetom.

Sukces każdego przedsięwzię-
cia zależy od określenia dobrych 

Załącznik

Nowe spojrzenie na zasoby firmy

Tradycyjny bilans

Rodzaj wydatków Suma (mln €) %

koszty osobowe 18 132 44

reklama produktów 932 2

reklama korporacyjna 376 1

koszty administracyjne 7 103 17

koszty szkoleń 1 263 3

amortyzacja środków trwałych 1 034 3

amortyzacja aktywów niematerialnych 673 2

produkty i materiały 2 678 6

RAZEM 32 191 78

Podejście uwzględniające pojęcie zdrowego przedsiębiorstwa

 Rodzaj wydatków Suma (mln €) %

Rachunek 
bieżący

koszty osobowe 15 676 38

koszty administracyjne 7 103 17

amortyzacja środków trwałych 1 034 3

amortyzacja aktywów niema-
terialnych 673 2

produkty i materiały 2 678 6

SUMA 27 164 66

Rachunek 
strategiczny 

innowacja 1 124 3

produktywność/skala 1 332 3

reputacja 1 308 3

1 263 3

SUMA 5 027 12

RAZEM 32 191 78

kryteriów pomiaru. Podobnie jest 
i w tym przypadku – organizacje 
muszą znaleźć równowagę mię-
dzy miernikami bieżącej dzia-
łalności a kryteriami realizacji 
celów długoterminowych. To zaś 
wymaga spójności systemów wy-
nagradzania, planowania karie-
ry czy sposobów podejmowania 
decyzji. Tylko dostrzeganie tych 
współzależności pomaga wzmoc-
nić wyniki firmy. 
Opr. dr hab. Grażyna Aniszewska

Katedra Teorii Zarządzania
Szkoły Głównej Handlowej
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Gdański Oddział Towarzystwa Naukowego
Organizacji i Kierownictwa aktywnie włączył się 
w realizację projektów finansowanych z funduszy
 i programów Unii Europejskiej.

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL

Rozmachu nabiera realizacja i promocja projek-
tu EQUAL „Modelowy system przystosowania 
kadr przedsiębiorstw do zmian struktural-
nych w gospodarce”. 

Jego celem jest stworzenie modelowego syste-
mu wsparcia przedsiębiorstw i pracowników firm 
(zwłaszcza sektora MŚP) w tworzeniu samoorgani-
zującego się procesu uczenia się. System zarządza-
nia wiedzą w firmie składa się z:

 systemu analizy potrzeb szkoleniowych w firmie,
 systemu oceny i uznawania kwalifikacji zdoby-

tych w drodze szkoleń nieformalnych,

Gdański Oddział TNOiK
w unijnych projektach 

 systemu wykorzystywania starszych doświad-
czonych pracowników do przekazywania swoich do-
świadczeń oraz umiejętności. 

Polskimi partnerami w tym projekcie są: Zwią-
zek Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodo-
wych i FNSZZ Przemysłu Lekkiego. W szkoleniach
i testowaniu rezultatów uczestniczą przedsiębior-
stwa z przemysłu lekkiego i chemicznego.

W ramach współpracy ponadnarodowej, przed-
stawiciele Gdańskiego Oddziału TNOiK uczest-
niczyli w konferencjach: „Coaching” w Zagorje
w Słowenii, „International Coaching” w Trieście we 
Włoszech i „Life Competence 50+” w Goeteborgu
w Szwecji.

Spotkania te były doskonałą okazją do wymiany 
doświadczeń i zaprezentowania polskich osiągnięć 
oraz promocji naszego Towarzystwa na forum euro-
pejskim. ,

Jak corocznie, w ramach obchodów święta pa-
trona w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Karola 
Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej we współpra-
cy z katowickim Odziałem Towarzystwa Naukowe-
go Organizacji i Kierownictwa odbyło się uroczyste 
seminarium naukowe. Organizowanie uroczystości 
stało się tradycją i zapisało się już do kalendarza 
szkolnych wydarzeń. Szkolne koło naukowe i cała 
społeczność szkolna ZSE w Dąbrowie Górniczej chce 
w ten sposób oddać hołd polskiemu uczonemu, pre-
kursorowi polskiej naukowej organizacji pracy.

Motywem przewodnim seminarium było nowo-
czesne funkcjonowanie organizacji.

W uroczystości udział wzięli: 
 wiceprezydent Dąbrowy Górniczej – Iwona Krupa 

i naczelnik Wydziału Oświaty – Elżbieta Gęca,
 przedstawiciel Huty Bankowa – dyrektor biura 

zarządu – Artur Warmuz,
 prezes Zarządu – prof. Jan Pyka oraz dyrektor 

– Ewa Pałucha, którzy reprezentowali Towarzystwo 
Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Oddział
w Katowicach,

 prof. Zofia Kędzior, z Katedry Rynku i Konsump-
cji AE – absolwentka szkoły oraz dyrektor Biura 
Promocji AE – Urszula Maciąg reprezentowały Aka-
demię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Ka-
towicach.

Biografię Karola Adamieckiego i jego dąbrowiec-
kich korzeni przypomniano w przygotowanej przez 
uczniów szkoły prezentacji multimedialnej. 

Dzięki współpracy Szkolnego Koła TNOiK z Od-
działem w Katowicach, uczestnicy seminarium mieli 
możliwość wysłuchania wykładów z zakresu funk-
cjonowania współczesnej organizacji, związanych
z motywem przewodnim uroczystości.

Wykłady wygłosili:
 Marek Krannich – adiunkt w Katedrze Podstaw 

Zarządzania i Marketingu Wydziału Organizacji
i Zarządzania Politechniki Śląskiej – „Kompetencje 
menedżerskie i przywódcze”;

 Jadwiga Probierz – doktorantka w Katedrze Za-
rządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produk-
cji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki 
Śląskiej – „Rodzaje, organizacja i koncepcje centrów 
logistycznych”;

 Edyta Przybylska – doktorantka w Katedrze Za-
rządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produk-
cji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki 
Śląskiej – „Rola operatorów logistycznych w łańcu-
chu dostaw”.

W drugiej części uroczystości odbył się finał 
szkolnego konkursu „Znamy dorobek naukowy 
Karola Adamieckiego”. Inicjatorem konkursu było 
Szkolne Koło TNOiK, przy współpracy ze szkolnym 
samorządem. Celem konkursu było rozpowszechnie-
nie wiedzy o życiu i dorobku naukowym Karola Ada-
mieckiego oraz rozpropagowanie wiedzy z dziedziny 
nauki i praktyki organizacji i kierowania oraz stoso-
wania tej wiedzy w praktyce. 

Uczestnicy szkolnego konkursu wykazali się do-
głębną znajomością życia i dorobku naukowego Ka-
rola Adamieckiego; wykorzystali do tego różne formy 
jej prezentacji: piosenki, plakaty, wywiad radiowy... 

Uczestnicy otrzymali wyróżnienia i nagrody rze-
czowe. Sponsorem nagród było Towarzystwo Nauko-
we Organizacji i Kierownictwa, Akademia Ekono-
miczna w Katowicach i Huta Bankowa.

Ewa Pałucha
dyrektor Oddziału TNOiK w Katowicach
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Projekt Leonardo da Vinci KRE’AKTOR

Sukcesem okazał się projekt Leonardo da Vinci 
KRE’AKTOR, którego rezultatem jest powstanie 
interaktywnej sieci wspomagającej tworzenie firm 
przez młodych ludzi o niskich kwalifikacjach.

Celem tego projektu jest opracowanie modelowej 
metody wsparcia młodych ludzi w tworzeniu własnych 
firm, którą można przenieść na grunt europejski, 
oraz powstanie minimum dziesięciu firm we wszyst-
kich krajach partnerskich. Katarzyna Domańska
z Pruszcza Gdańskiego, która bierze udział w projek-
cie i dzięki niemu założyła firmę ogrodniczą, miała 
już okazję zaprezentować swoje osiągnięcia nie tylko 
na lokalnych spotkaniach przedsiębiorców, ale rów-
nież na międzynarodowej konferencji we Włoszech.

Polskim Partnerem Gdańskiego Oddziału TNOiK 
w tym projekcie jest Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”.

Projekt Leonardo da Vinci EUROPASS+

Gdański Oddział TNOiK włączył się także w re-
alizację projektu mającego na celu opracowanie 
narzędzia wspomagającego młodych ludzi wypeł-
niających Europass CV w identyfikacji i ocenie po-
siadanych kompetencji zdobytych w drodze szkoleń 
nieformalnych i incydentalnych.

Jednym z obecnych priorytetów Unii Europejskiej 
jest promowanie uczenia się przez całe życie, co spo-
wodowało wzrost zainteresowania przejrzystością
w zakresie zdobytej wiedzy i umiejętności na pozio-
mie europejskim. Poza formalnym wykształceniem, 
liczy się coraz bardziej realna wiedza, umiejętności 
i doświadczenie, które zdobywa się w pracy zawo-
dowej lub podczas innych form aktywności związa-
nej z nauką, pracą społeczną czy czasem wolnym.
W projekcie Europass+ eksperci szkoleniowi z sied-
miu krajów Europy opracowują narzędzie dostępne 
w internecie, które będzie pomagać młodym ludziom 
wypełnić właściwie formularz Europass CV i umie-
ścić w nim swoje nieformalnie zdobyte kompetencje, 
które będą stanowić wartość dla potencjalnego pra-
codawcy. Narzędzie pozwoli na dokonanie wyczerpu-
jącego, szybkiego i obiektywnego opisu nieformalnie 
zdobytych kompetencji, który będzie zrozumiały
w całej Europie. Pozwoli też na ich ocenę, która bę-
dzie odniesieniem do promowanych przez UE Euro-
pejskich Ram Kwalifikacji.

Polskim Partnerem w tym projekcie jest również 
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Projekt eLearning G&G DZIADKOWIE
i WNUKI

Nową inicjatywą Gdańskiego Oddziału TNOiK 
jest międzynarodowy projekt Grandparents and 
Grandsons G&G Dziadkowie i Wnuki.

Młodzi wolontariusze – studenci i uczniowie szkół 
średnich – „wnuki” mają nauczyć obsługi komputera 
i internetu starszych – „dziadków”, aby mogli w peł-
ni korzystać ze zdobyczy techniki i być aktywnymi 
obywatelami cyfrowej społeczności.

Projekt powstał na bazie włoskich doświadczeń
z Mediolanu – miasta społecznie zintegrowanego, bez 

problemów pokoleniowych. Partnerami TNOiK są in-
stytucje szkoleniowe i wyższe uczelnie z Włoch, Gre-
cji, Słowenii, Hiszpanii, Estonii, Słowacji i Polski.

Rezultatem będzie m.in. powstanie wirtualnej 
społeczności – platformy internetowej, forum wy-
miany informacji i doświadczeń w fazie upowszech-
niania. Na stronie internetowej będą dostępne 
opracowane pakiety szkoleniowe w języku polskim 
i językach krajów partnerskich. Jesienią zorganizu-
jemy pilotażowe szkolenia dla „wnuków”, jak szkolić 
„dziadków”, a następnie szkolenia dla „dziadków” 
prowadzone przez „wnuków”.

W promocję i upowszechnianie tej idei angażują 
się lokalne władze, szkoły średnie i wyższe, bibliote-
ki, banki oraz organizacje pozarządowe.

Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich

 
Partnerem Gdańskiego Oddziału TNOiK w pro-

jekcie SPO RZL „Szkolenia zawodowe w fir-
mach sektora energetycznego w okresie trans-
formacji” jest Międzynarodowe Centrum Szkolenia 
Energetyki w Straszynie.

Projekt ten wpisuje się w unijną politykę liberali-
zacji rynku energii oraz dostosowania polskich firm 
tej branży do nowej sytuacji. Uwolnienie cen energii 
oraz wejście na nasz rynek zagranicznych dystrybu-
torów spowodowały, że firmy energetyczne dążą do 
konsolidacji działań, wprowadzają zmiany w zarzą-
dzaniu i dokonują restrukturyzacji zatrudnienia.

Pracownicy muszą więc stale poszerzać kompe-
tencje zawodowe. Dlatego do końca września ponad 
trzysta osób weźmie udział w 33 kursach. Od listo-
pada ubiegłego roku w Międzynarodowym Centrum 
Szkolenia Energetyki nowe umiejętności zawodo-
we zdobywają przede wszystkim elektromonterzy, 
pracownicy pogotowia energetycznego i wozów lo-
kalizacyjnych. W programie dominują specjali-
styczne zagadnienia, np. montaż linii izolowanych 
napowietrznych w systemie PAS i w systemie kabli 
izolowanych typu EXCEL i AXCES oraz prace pod 
napięciem przy elektroenergetycznych liniach napo-
wietrznych, kablowych i urządzeniach do 1 kV. 

Kadra menedżerska firm związanych z energe-
tyką, biorąca udział w szkoleniach prowadzonych 
przez trenerów TNOiK, dowiedziała się natomiast, 
jak małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać 
z funduszy pomocowych UE opartych na zasadzie 
partnerstwa. Poznała też m.in. rolę negocjacji i me-
diacji w zarządzaniu konfliktami w stosunkach pra-
cy, a także metody analizy potrzeb szkoleniowych
w firmach.

Proponowane szkolenia wpisują się w cel drugi 
Narodowej Strategii Spójności, czyli wzrost zatrud-
nienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i spo-
łecznego. W tym przypadku chodzi o dopasowanie 
umiejętności zawodowych pracowników branży 
energetycznej do zmieniającej się sytuacji na rynku 
pracy. Wzrost wiedzy i kompetencji pracowników
w wielu sytuacjach uchroni ich przed utratą pracy,
a wielu firmom umożliwi uczestnictwo w przetar-
gach na prace pod napięciem.

Opr. Dorota Jesionek 
Gdański Oddział TNOiK
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