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strategie polskich przedsiębiorstw  
na przełomie wieków

 to temat wiodący numeru, którego wydanie redakcja
„przeglądu organizacji” planuje w roku przyszłym.  

zapraszamy szanownych autorów  
już teraz do zgłaszania tekstów.

Od ponad 20 lat trwa bowiem wielka polska mo-
dernizacja . Jest to proces wielowymiarowy – zmienia-
ją się struktury (ekonomiczne, polityczne, społeczne 
i kulturowe), instytucje i agencje, a więc aktorzy tego 
procesu . Przedstawicieli nauk o zarządzaniu interesu-
ją przede wszystkim zmiany zachowań przedsiębiorstw 
– jak kształtują one swoje strategie, jak dobierają cele 
i metody działania, aby zmienić swoje miejsce w struk-
turze i poprawić konkurencyjność, zarówno na rynku 
lokalnym, jak i międzynarodowym . Polska modernizacja 
obfituje zarówno we wzloty, jak i dramaty firm – akto-
rów tego procesu . Pierwsze lata transformacji przynio-
sły ze sobą bankructwo wielu wielkich przedsiębiorstw 
państwowych, które nie przeszły próby skutecznej ada-
ptacji do nowych warunków . Inne firmy zostały sprywa-
tyzowane . Jednocześnie powstały setki tysięcy nowych 
podmiotów, z których większość pozostała do dzisiaj 
w klasie firm małych i średnich, ale część urosła, sta-
jąc się antylopami, gazelami lub rekinami biznesu . Na 
przełomie wieków funkcjonowało około 50 000 małych 
i średnich firm, które stanowiły trzon polskiej przedsię-
biorczości . Znacznie mniej było dużych przedsiębiorstw . 
W numerze tematycznym „Przeglądu Organizacji” Re-
dakcja chciałaby przyjrzeć się bliżej strategiom dużych 
i średnich polskich firm w okresie modernizacji . Szcze-
gólnie zależy nam na artykułach empirycznych, które 
przedstawiają wyniki badań i analizują ich implikacje 
teoretyczne i praktyczne w taki sposób, który pozwoli 
lepiej zrozumieć przyczyny i uwarunkowania sukcesów 
lub niepowodzeń strategicznych w okresie transformacji . 

Oto przykłady pytań teoretycznych i empi-
rycznych, na które będą poszukiwane odpo-
wiedzi:
zz Co oznacza słowo „strategia” dla firm w okresie 

transformacji? 
zz Czy ustrukturalizowane ex ante zachowania przed-

siębiorcze, takie jak: prowadzenie eksperymentów ryn-
kowych i wykorzystywanie okazji są alternatywą czy 
uzupełnieniem  planowanego rozwoju przedsiębiorstwa 
oraz jaka jest skala takich zachowań ? 
zz Jakie zasoby i umiejętności były i są kluczowe dla 

sukcesu firm?
zz Jaką rolę odgrywają imitacja i innowacja w strate-

gii firm?
zz Jakie procesy budowy strategii dominują?
zz Jak kształtowane są procesy zarządzania strate-

gicznego, w tym – jak podejmowane są decyzje stra-
tegiczne?
zz Jaka jest rola liderów w budowie i wdrażaniu 

strategii?
zz Dlaczego firmom w niektórych branżach udało się 

skutecznie stawić czoła silniejszym, zagranicznym kon-
kurentom?
zz Jakie znaczenie w strategiach firm ma proces 

umiędzynarodowienia działalności?
zz Jaka jest rola niepowodzeń i porażek w procesie 

uczenia się organizacji w tym okresie?
zz Czy otoczenie instytucjonalne ułatwia, czy też 

utrudnia budowanie skutecznych strategii przedsię-
biorstw?

Redakcja „Przeglądu Organizacji” zaprasza do zgłaszania zarówno artykułów teoretycznych, 
jak i empirycznych poświęconych wyżej wymienionym oraz podobnym zagadnieniom, które 
pozwolą lepiej zrozumieć logikę zarządzania strategicznego w polskich firmach w okresie 
transformacji. 

Informacje organizacyjne
Ostateczny termin składania tekstów – do 15 paździer-
nika  2010 r . włącznie .
Redaktorzy numeru specjalnego:
dr hab. Szymon Cyfert, profesor Uniwersytetu Eko-
nomicznego w  Poznaniu
e-mail do korespondencji: s .cyfert@ue .poznan .pl
prof. dr hab. Rafał Krupski, Wałbrzyska Wyższa 
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 
e-mail do korespondencji: rkrupski@op .pl
prof. dr hab. Krzysztof Obłój, Uniwersytet War-
szawski, Akademia L . Koźmińskiego 
e-mail do korespondencji: kobloj@wspiz .edu .pl
Zgłoszone artykuły powinny odpowiadać typowemu 
formatowi „Przeglądu Organizacji” (proszę porównać 
dowolny numer), mieć maksimum 25 000 znaków (ze 
spacjami) i zawierać krótkie (do 100 słów) streszczenia 

w języku polskim i angielskim . Tytuł i dane autora (au-
torów) powinny być zawarte na odrębnej stronie tytu-
łowej artykułu . Wszystkie zgłoszone propozycje arty-
kułów będą podlegać procesowi tzw . ślepych recenzji . 
Autorzy zostaną poinformowani o ostatecznych decy-
zjach Redakcji w styczniu 2011 r . 

Harmonogram 
Wstępny harmonogram prac nad numerem specjalnym:  
zz 15 października 2010 r . – artykuły zgłoszone elektro-

nicznie do redaktora prowadzącego prof . dr . hab . Rafała 
Krupskiego: rkrupski@op .pl
zz listopad – grudzień 2010 r . – proces recenzji 
zz styczeń 2011 r . – przygotowanie wybranych arty-

kułów do druku z uwzględnieniem uwag recenzentów 
zz marzec 2011 r . (wstępnie) – publikacja numeru te-

matycznego „Przeglądu Organizacji”

PO 05 2010.indb   3 14/05/2010   19:35



4 przeglàd

konkurencyjność – strategiczny 
wymiar efektywności 
przedsiębiorstw 

Jan Macias

Wprowadzenie 

łównym celem polityki gospodarczej Polski 
po przystąpieniu do Unii Europejskiej (UE) 
jest uzyskanie wysokiego, długookresowego 

tempa wzrostu gospodarczego, warunkującego pro-
ces realnej konwergencji z gospodarkami krajów tej 
regionalnej integracji gospodarczej . Konwergencja 
ta zależy w dużej mierze od poziomu konkurencyj-
ności i innowacyjności polskiej gospodarki . 

Międzynarodowa konkurencyjność przedsię-
biorstw i gospodarek narodowych została dostrzeżo-
na przez UE i ujęta w Strategii Lizbońskiej z 2000 r ., 
znowelizowanej w 2005 r ., jako jeden z podstawo-
wych priorytetów długofalowego rozwoju społeczno- 
-gospodarczego1) . Wzrost konkurencyjności polskich 
przedsiębiorstw, sektorów, regionów oraz gospo-
darki krajowej, jako jeden z celów strategicznych 
rozwoju, jest zawarty w  ustawodawstwie, planach 
i programach oraz strategiach ogólnokrajowych i re-
gionalnych, a przede wszystkim w „Strategii Rozwo-
ju Kraju na lata 2007–2013”, „Narodowej Strategii 
Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesie-
nia) 2007–2013” oraz Programie Operacyjnym „In-
nowacyjna Gospodarka 2007–2013” . 

Celem artykułu jest przedstawienie istoty, struk-
tury i poziomów analizy konkurencyjności oraz kon-
kurencyjności polskiej gospodarki na tle rankingów 
światowych . 

istota konkurencyjności przedsiębiorstwa 

onkurencja stanowi główną siłę regulującą 
mechanizm gospodarki rynkowej2) . Zjawi-
sko  czy też kategorię „konkurencyjność” 

cechuje złożoność, wielowymiarowość i wielopozio-
mowość . Powoduje to, że pojęcie to jest przedmio-
tem zainteresowania wielu dyscyplin i subdyscyplin, 
w szczególności: neoklasycznej teorii konkurencji 
(ekonomii), teorii handlu międzynarodowego, mię-
dzynarodowych stosunków gospodarczych, zarządza-
nia strategicznego (prace M .E . Portera, K . Ohmae, 
C .K . Prahalada, G . Hamela i wielu innych), ekonomii 
branży (Industrial Organization – IO; prace J . Baina, 
E . Masona, E .E . Cavesa, A . Jacquemina), uważanej 
za „pomostową” teorię konkurencji między koncep-
cjami zarządzania strategicznego a neoklasycznymi 
teoriami konkurencji, teorii biznesu międzynarodo-
wego, teorii gier czy teorii polityki handlowej . 

W literaturze nie ma jednolitej definicji kon-
kurencyjności . Samo słowo „konkurencyjność” po-
chodzi od konkurencji (rywalizacji) . Według defi-
nicji stosowanej przez Giełdę Nowojorską (1984), 
bycie konkurencyjnym oznacza sprzedawanie pro-
duktów z zyskiem, tak w kraju, jak i za granicą3) . 
Podobnie rozumieją konkurencyjność eksperci 
Komisji Europejskiej (1983) – konkurencyjność 
oznacza po prostu zdolność do sprostania konku-
rencji międzynarodowej, a miarą tej konkurencyj-
ności, przynajmniej w pierwszej ocenie, powinna 
być akceptacja naszych wyrobów przemysłowych 
na rynku4) . W kolejnym raporcie (1985), Komisja 
Europejska stwierdza, że przemysłowa konkuren-
cyjność krajów zależy od ich zdolności do zacho-
wania równowagi na rynku krajowym między im-
portem a produkcją krajową, która to równowaga 
jest w zgodzie z efektami uzyskanymi w eksporcie5) . 
W definicji przyjętej przez OECD (1996), konku-
rencyjność to zdolność firm, sektorów, regionów, 
krajów i obszarów ponadnarodowych do genero-
wania relatywnie wysokich przychodów czynników 
produkcji i relatywnie wysokiego poziomu zatrud-
nienia w warunkach trwałego poddania się konku-
rencji międzynarodowej6) . Z kolei B . Stępień i M . 
Sulimowska-Formowicz określają konkurencyjność 
przedsiębiorstwa jako zdolność do konkurowania, 
uzależnioną od posiadania odpowiedniej kompozycji 
zasobów i umiejętności zastosowania ich w walce 
konkurencyjnej w danych warunkach rynkowych7) . 
Natomiast w World Competitiveness Report (1994) 
przyjmuje się, że konkurencyjność pochodzi od kon-
kurencji, która jest główną siłą motywującą przed-
siębiorstwa do osiągania takich samych rezultatów 
mniejszymi nakładami (resource efficiency) lub lep-
szych rezultatów przy wykorzystaniu takich samych 
nakładów (resource effectiveness)8) . 

Konkurencyjność jest więc kategorią: 
zz konkurencji, 
zz efektywnościową, 
zz mikroekonomiczną, 
zz międzynarodową i globalną (ze względu na po-

stępujące procesy internacjonalizacji i globalizacji), 
zz pojedynczo-porównawczą (przy ocenie konkuren-

cyjności dokonuje się porównania efektywności pro-
dukcji jednego, takiego samego towaru wytwarza-
nego przez różnych producentów w ramach jedne-
go rynku towarowego, czyli jednopoziomowej porów-
nywalności)9) . 
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,

Skoro konkurencyjność jest kategorią konkuren-
cji efektywnościową i międzynarodową (globalną), 
to można przyjąć, że ujawnia się ona w przedsię-
biorstwach poprzez efektywność i produktywność . 
Dowody na poparcie tej tezy można znaleźć mię-
dzy innymi w pracach M .E . Portera10), D . Faulknera 
i C . Bowmana11), P .A . Geroskiego12) czy B . Jankow-
skiej13) . Bezpośrednio do efektywności i skuteczno-
ści nawiązuje definicja konkurencyjności zawarta 
we wspomnianym już World Competitiveness Report 
(1994) . 

struktura konkurencyjności 

onkurencyjność, jako złożoną kategorię, 
można przedstawić w postaci następujące-
go schematu14): 

Potencjał konkurencyjności
↓

Przewagi konkurencyjne
↓

Obszar konkurencji
↓

Instrumenty konkurowania
↓

Pozycja konkurencyjna

Konkurencyjność obejmuje więc następujące ele-
menty: 
zz potencjał konkurencyjności, 
zz przewagi konkurencyjne, 
zz obszar konkurencji, 
zz instrumenty konkurowania, 
zz pozycję konkurencyjną . 

Pomiędzy poszczególnymi elementami tak ro-
zumianego agregatu konkurencyjności występują 
określone relacje, często o charakterze dwukierun-
kowym .  

Potencjał konkurencyjności można określić jako 
ogół zasobów materialnych i niematerialnych przed-
siębiorstwa, niezbędnych do jego funkcjonowania na 
rynkowej arenie konkurencji . Innymi słowy są to 
źródła przewag konkurencyjnych . 

Istotą przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 
jest trwałe osiąganie ponadprzeciętnej rentowności 
(wartości dodanej – added value) . Przewaga konku-
rencyjna może być wyznaczona pozytywnym odchy-
leniem współczynnika ROA (return on assets – zwrot 
z aktywów) od średniej w branży (sektorze), zgodnie 
z metodologią R .A . D’ Aveniego i H . Thomasa (2004) 
oraz M .E . Portera (1985)15) . 

Obszar konkurencji jest to pole konkurencji, ina-
czej skala areny konkurencji, na której przedsiębior-
stwo stara się osiągnąć przewagę konkurencyjną . 
Instrumenty konkurowania to inaczej środki (na-
rzędzia) konkurowania . Odwrotnością przewagi kon-
kurencyjnej jest luka konkurencyjna, która na po-
ziomie przedsiębiorstwa oznacza niedopasowanie 
do otoczenia w zakresie potencjału i/lub strategii 
w stosunku do przyjętej bazy odniesienia . 

Pozycja konkurencyjna może być rozumiana jako 
osiągnięty przez przedsiębiorstwo wynik konkuro-
wania w danym sektorze, rozpatrywany na tle wyni-
ków uzyskanych przez konkurentów16) . Pozycja kon-
kurencyjna przedsiębiorstwa może być wyznaczona 
na podstawie takich kryteriów (miar), jak: udział 

w rynku, wartość dla akcjonariuszy (shareholder va-
lue – SV), ekonomiczna wartość dodana (economic 
value added – EVA), rynkowa wartość dodana (mar-
ket value added – MVA), wskaźnik q Tobina, wskaź-
nik stopy zwrotu z kapitału własnego (return on equ-
ity – ROE) . 

Potencjał konkurencyjności, przewagi konkuren-
cyjne, obszar konkurencji oraz instrumenty konku-
rowania określają łącznie zdolność przedsiębiorstwa 
do konkurowania . Konkurencyjność stanowi kluczo-
wy element strategii konkurencji, którą można okre-
ślić jako sposób zdobywania trwałej przewagi kon-
kurencyjnej w celu osiągnięcia zamierzonej pozycji 
konkurencyjnej . Analiza konkurencji jest elementem 
zarządzania strategicznego . 

poziomy analizy konkurencyjności 

awiązując do hierarchii systemów gospodar-
czych w ekonomii, można poprzez analogię 
wyszczególnić następujące poziomy analizy 

konkurencyjności: 
 z poziom globalny – gospodarka światowa jako ca-

łość (współczesna konkurencja ma wymiar globalny), 
 z poziom regionalny, ponadnarodowy – gospodar-

ka regionalna, na przykład regionalne ugrupowanie 
integracyjne, grupa państw, 

 z poziom makroekonomiczny – gospodarka naro-
dowa określonego państwa, 

 z poziom mezoekonomiczny – gałąź, branża, sek-
tor, region gospodarczy, klastry w ramach jakiejś go-
spodarki narodowej, 

 z poziom mikroekonomiczny – pojedyncze przed-
siębiorstwo, 

 z poziom mikromikroekonomiczny – pojedynczy 
konsument, pojedynczy przedsiębiorca17) . 

typy relacji między konkurentami  

a poziomie branży wyróżnia się konkuren-
cję jako: 

zz strukturę rynku (market structure), 
zz zachowania przedsiębiorstw, uczestników danej 

branży (behaviour), 
zz proces (process) . 

Jednostką analizy jest branża lub grupa konkuru-
jących ze sobą przedsiębiorstw . Otoczenie branżowe 
jest podstawową determinantą zachowania przedsię-
biorstw . Strukturalnej natury konkurencji dotyczy 
paradygmat J . Baina (1956): struktura (structure) – 
zachowanie (conduct) – wyniki (performance)18) . Doty-
czy on zależności pomiędzy cechami struktury rynku 
branżowego, zachowaniami przedsiębiorstw funkcjonu-
jących na tym rynku i wynikami (efektywnością) . 

W literaturze przedmiotu najczęściej wyróżnia 
się trzy lub cztery podstawowe typy relacji między 
konkurentami . Nawiązując do założeń zasobowej 
teorii firmy (resource-based view – RBV) oraz podej-
ścia sieciowego (network approach), M . Bengtsson, 
S . Hinttu i S . Kock (2003) wyróżniają cztery typy 
relacji między konkurentami: konkurencję, koopety-
cję, współdziałanie i koegzystencję19) . 

Konkurencja oznacza brak bezpośrednich relacji 
między konkurentami, a ich zachowania i postawy 
mają charakter konfrontacyjny (walka konkurencyj-
na, konflikt, rywalizacja) . Konkurenci wykazują małe 
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zainteresowanie zasobami zewnętrznymi i mają silną 
pozycję w sektorze . 

Koegzystencja może być określona jako unik, 
konkurenci bowiem nie wchodzą tu praktycznie 
w interakcje, przejawiają małe zapotrzebowanie na 
obce zasoby i mają słabą pozycję w sektorze . 

Współdziałanie (kooperację), oznaczające zgod-
ność celów konkurentów, współpracę, buduje się na 
formalnym (np . alians strategiczny) i/lub nieformal-
nym (np . porozumienie oparte na zaufaniu) podziale 
działań i zasobów podmiotów funkcjonujących w tej 
samej sieci biznesowej . Kooperacją są zwykle zain-
teresowane przedsiębiorstwa, które mają słabą po-
zycję w sektorze i wyrażają potrzebę dostępu do ob-
cych zasobów . 

Koopetycja (coopetition) dotyczy relacji między 
konkurentami o silnej pozycji w sektorze i dużym 
zapotrzebowaniu na zasoby zewnętrzne . Ma tu za-
stosowanie logika konkurencyjna i kooperacyjna . 
F . Zerbini i S . Castaldo definiują koopetycję jako 
jednoczesną konkurencję i kooperację między dwo-
ma lub więcej partnerami biznesowymi, przy zało-
żeniu, że dochodzi do powtarzalnych interakcji20) . 
A .M . Brandenburger i B .J . Nalebuff, opierając się 
na modelu sieci wartości, określają koopetycję jako 
jednoczesne powiązanie konkurencji i kooperacji, co 
wyraża zbieżność interesów podmiotów gospodar-
czych21) . W ich ujęciu koopetycja oznacza strategię 
typu wygrywający – wygrywający (ujęcie konkuren-
cji jako gry) w grze o sumie niezerowej . Tradycyjne 
ujęcie konkurencji oznacza konieczność wyelimino-
wania konkurenta z gry bądź ograniczenie mu do-
stępu do gry prowadzonej na rynku . 

Występują jednak przyczyny traktowania ko-
opetycji alternatywnie (lub niejednoznacznie) jako 
nowej formy konkurencji (gdy koopetycja przeja-
wia się w postaci cech paradygmatu konkuren-
cyjnego i współdziałanie stanowi element zbioru 
działań konkurencyjnych i kooperacyjnych) lub 
współdziałania (gdy koopetycja stanowi szczegól-
ny przypadek współdziałania)22) . Dla O .D . Fjeld-
stadta i innych koopetycja stanowi właśnie nową 
formę konkurencji, a współpraca, która występu-
je w niej, jest traktowana jako jedno z działań 
konkurencyjnych23) . G .B . Dagnino i inni z pozycji 
badań dynamiki międzyorganizacyjnej przyjmują 
za główny aspekt koopetycji częściową zgodność 
interesów i celów określonych aktorów24) . Pozwa-
la to, ich zdaniem, na odróżnienie koopetycji od 
konkurencji i współdziałania . Koopetycja, jako 
nowa teoria strategiczna, oznaczająca zdolność do 
wchodzenia w więzi międzyorganizacyjne, umożli-
wia osiąganie dostępu do zewnętrznych zasobów, 
stając się źródłem przewagi relacyjnej . Zdaniem  
B . Jankowskiej, ujęcie G .B . Dagnino i innych 
można uznać za podejście do zjawiska koopety-
cji z perspektywy zarządzania strategicznego25) . 
W tym świetle koopetycja to strategia wspólne-
go tworzenia wartości, konkurencji przy podziale 
tej wartości, w warunkach częściowej zbieżności 
celów oraz zmiennej strukturze gry o sumie do-
datniej (niezerowej) . Przy czym wynik gry jest do-
datni, ale zmienny ze względu na  fakt, że zacho-
waniu kooperacyjnemu towarzyszy jednocześnie 
postawa konfrontacyjna i trudno jest określić ex 
ante, w jakim stopniu partnerzy będą uzyskiwać 
zyski z racji współpracy . 

poziom konkurencyjności polskich  
przedsiębiorstw 

rankingu konkurencyjności krajów opra-
cowanym przez International Institute 
for Management Development – IMD 

(według World Competitiveness Yearbook), obejmu-
jącym 61 gospodarek, Polska została sklasyfikowa-
na w 2003 r . na 55 . miejscu, a w 2006 r . na 57 ., 
w tyle za Estonią, Czechami, Hiszpanią, Słowacją, 
Węgrami i Słowenią26) . Z kolei w rankingu kon-
kurencyjności, opracowanym przez World Econo-
mic Forum – WEF (według Global Competitiveness 
Report w zakresie Business Competitiveness In-
dex), obejmującym 125 krajów, Polska zajmowała 
w 2003 r . 47 . miejsce, w 2004 r . 57 ., w 2005 r . 42 ., 
a w 2006 r . 53 . miejsce, także za Estonią, Hiszpanią, 
Czechami, Słowenią, Węgrami i Słowacją . Business 
Competitiveness Index koncentruje uwagę na dzia-
łalności i strategiach przedsiębiorstw . Natomiast 
w rankingu WEF (według Global Competitiveness 
Report w zakresie Growth Competitiveness Index), 
dotyczącym oceny konkurencyjności z perspektywy 
makro (jakość narodowego otoczenia biznesowego), 
Polska zajęła w 2005 r . 43 . miejsce, a w 2006 r . 48 . 
miejsce, również za Estonią, Hiszpanią, Czechami, 
Słowenią, Słowacją i Węgrami27) . Dodać można, że 
WEF i IMD stanowią dwa główne ośrodki światowe 
badań konkurencyjności gospodarek . 

Powyższe rankingi WEF i IMD uprawniają do 
stwierdzenia, że poziom konkurencyjności polskich 
przedsiębiorstw kształtuje się raczej na niskim po-
ziomie . W rankingu WEF Polska w 2006 r . zaj-
mowała prawie najniższą pozycję – 58 . miejsce na 
61 badanych krajów . Co więcej, Polska w badanym 
okresie 2003–2006 nie tylko nie poprawiła swojej 
pozycji konkurencyjnej, a wręcz ją pogorszyła . Oba 
rankingi WEF i IMD potwierdzają tę tendencję . 
Niska konkurencyjność produkcji krajowej i słaba 
proeksportowość Polski wynika także z badania 
przeprowadzonego przez E .M . Jagiełło28) . Bada-
niem objęto 18 krajów (UE–15, Polska, Czechy 
i Węgry) w latach 1997–2001 . W rankingu pro-
eksportowości gospodarek badanych krajów Pol-
ska zajęła w 2001 r . 15 . miejsce (na 18 badanych), 
a w rankingu konkurencyjności produkcji krajowej 
względem importu, także w 2001 r ., ostatnie – 18 . 
miejsce . Oznacza to, że Polska pozostawała w tyle 
za wszystkimi krajami UE–15, a także Czechami 
i Węgrami, pod względem poziomu konkurencyj-
ności . 

Efekt konkurencji, po integracji Polski z UE, wy-
nika z rozszerzenia jednolitego rynku europejskie-
go, na którym polskie przedsiębiorstwa muszą kon-
kurować z przedsiębiorstwami z pozostałych krajów 
– członków UE oraz konieczności sprostania konku-
rencji ze strony importu . 

Odnotować jednak należy w ostatnich latach 
konsekwentną poprawę konkurencyjności pol-
skich przedsiębiorstw w zakresie licznych elemen-
tów potencjału konkurencyjności i wykorzystywa-
nia instrumentów konkurowania oraz znaczący po-
stęp w zakresie stopnia przygotowania i dostosowa-
nia się do funkcjonowania na zintegrowanym ryn-
ku europejskim29) . Poprawiła się pozycja polskich 
producentów żywności na wspólnym rynku euro-
pejskim30) . 
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Zwiększenie udziału handlu wewnątrzgałęzio-
wego (wymiana dóbr zróżnicowanych, zachodząca 
w tych samych gałęziach przemysłu) oraz restruktu-
ryzacja sektorów pozwalają przypuszczać, że polska 
gospodarka zacznie się upodabniać do gospodarek 
krajów rozwiniętych i stanie się bardziej konkuren-
cyjna w wymiarze międzynarodowym . Niższe koszty 
pracy oraz transportu w Polsce, a także przesłanki 
konkurencyjności globalnej powodują już i będą po-
wodować przemieszczenie bazy zaopatrzeniowo-pro-
dukcyjnej ponadnarodowych przedsiębiorstw do Pol-
ski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 
w celu obsługi rynku europejskiego (wykorzystanie 
przewagi kosztowej w krajach Europy Środkowo- 
-Wschodniej i efektu lokalizacji, realizacja produkcji 
pracochłonnej) . W ujęciu długofalowym jednak kosz-
ty pracy będą w Polsce rosły . 

podsumowanie 

onkurencyjność jest zjawiskiem złożo-
nym, wielowymiarowym i wielopoziomo-
wym . Można wyróżnić cztery typy relacji 

między konkurentami: konkurencję, koopetycję, 
koegzystencję i współdziałanie (kooperację) . Po-
ziom konkurencyjności polskich przedsiębiorstw 
w świetle rankingów światowych IMD i WEF 
kształtuje się raczej na niskim poziomie . Strate-
gicznym problemem polskiej gospodarki w proce-
sie integracji z UE jest osiągnięcie międzynaro-
dowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, 
w tym zdolności konkurencyjnej na jednolitym 
rynku europejskim . Postępujące procesy globali-
zacji oznaczają zmianę warunków gospodarowania 
i konieczność skutecznego konkurowania w go-
spodarce globalnej . 

dr Jan Macias 
Katedra Zarządzania i Marketingu 

Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej  
im . W . Korfantego

w Katowicach
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Summary
The article presents the essence, structure, levels of competi-
tiveness and relationships among competitors: competition, 
coopetition, coexistence and cooperation . The competitive-
ness of Polish enterprises in light of report WEF and IMD 
is rather low . However, consequent improvement observed in 
scope of many elements of competitive potential and applied 
instruments of competition .
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problem pomiaru w naukach 
organizacji i zarządzania 

Krzysztof Woźniak

Wprowadzenie 

odstawowym problemem zarówno badań na-
ukowych, jak i praktyki wszelkiej działalności 
jest precyzyjne, jednoznaczne i niebudzące 

wątpliwości definiowanie podstawowych pojęć stosowa-
nych w dyskusji, wymianie poglądów i przekazywaniu 
informacji pomiędzy uczestnikami jakichkolwiek proce-
sów komunikacyjnych z udziałem człowieka . Szczegól-
nie istotne znaczenie ścisłej i powszechnie przyjętej 
definicji badanych zjawisk lub procesów widać w sytu-
acjach, gdy pojawia się konieczność pomiaru wielkości 
je charakteryzujących . 

Pomiar jest konieczny do prowadzenia wszelkich 
badań naukowych i dlatego zastanawiające jest, że wie-
lu badaczy w dziedzinie nauk organizacji i zarządzania 
(jak również innych nauk społecznych) unika ilościowe-
go ujęcia badanych przez siebie zjawisk . 

Mierzenie badanych zjawisk, od czasów prekursora 
metody indukcyjnej F . Bacona [1], stanowiło podstawo-
wą metodę pozyskiwania prawdziwej wiedzy o świecie . 
W swojej koncepcji odszedł on od dominującego wcze-
śniej wśród filozofów założenia, że wiedza o świecie jest 
absolutną, niezależną od badacza prawdą, a jego zada-
niem jest jej odkrycie drogą logicznego myślenia po-
przez wyjście od uznanego za niepodważalne zestawu 
aksjomatów . F . Bacon uważał, że rolą badacza jest pozy-
skiwanie jak największej liczby danych, rejestracja ob-
serwacji i wyników eksperymentów, a następnie, na ich 
podstawie, dochodzenie do wniosków odnośnie do zasad 
i praw rządzących zachodzącymi w naturze zjawiskami . 

W dziedzinie organizacji i zarządzania zalecenia 
empiryzmu zaczęły się upowszechniać pod koniec XIX 
wieku . Staje się to widoczne w pracach A . Smitha [7] 
i F .W . Taylora [8], którego obecnie uznajemy za twórcę 
koncepcji naukowego zarządzania . Od czasów F .W . 
Taylora rozwój metod i narzędzi w dziedzinie badań 
naukowych (w szczególności w dziedzinie nauk przy-
rodniczych: fizyce, biologii itp .) postępował bardzo 
szybko . Współczesny poziom rozwoju technologii jest 
w dużej części efektem rozwoju nauki oraz zastosowa-
nia jej dokonań w praktyce . 

Można wysunąć twierdzenie, że zaawansowanie 
współczesnych organizacji, wyrażające się między inny-
mi wzrostem produktywności, wydajności pracy i efek-
tywności działania jest efektem rozwoju metod i tech-
nik, które po raz pierwszy zostały systematycznie opisa-
ne w pracach  A . Smitha i F .W . Taylora . Dla praktyki 
zarządzania kluczowe znaczenie miał i ma nadal pomiar 
efektywności działania oraz identyfikacja wszelkich  
zjawisk i czynników mogących mieć na tę efektywność 
wpływ . Począwszy od ustalenia optymalnej wielkości łopat 

używanych przez robotników w badaniach F .W . Taylora 
po analizę wpływu oświetlenia na wydajność pracowni-
ków w klasycznych już badaniach E . Mayo [5], zawsze 
zasadnicze znaczenie dla badacza miało ustalenie, 
w drodze obserwacji i pomiarów, ilościowych poziomów 
charakteryzujących interesujące go zjawiska . W prakty-
ce działania wielu współczesnych organizacji dostrzegal-
ny jest ciągły rozwój różnorodnych narzędzi pomiaro-
wych, metod i technik rejestracji oraz analizy danych . 

Mając na uwadze genezę nauk organizacji i zarzą-
dzania oraz główne dokonania największych jej przed-
stawicieli, zastanawiająca wydaje się występująca 
obecnie tendencja do unikania przez wielu współcze-
snych naukowców (choć oczywiście nie wszystkich) za-
gadnień pomiaru różnorodnych wielkości charaktery-
zujących cechy i zjawiska znajdujące się w ich obszarze 
zainteresowań . Unikanie podejścia ilościowego do ba-
dań utrudnia identyfikację przyczyn lub potencjalnych 
przyczyn wpływających na efektywność organizacji . 
Jest to również przyczyną narastających antagoni-
zmów pomiędzy nauką a praktyką zarządzania . 
Z punktu widzenia praktyków, złożone i mało konkret-
ne wyjaśnienia rzeczywistych problemów organizacyj-
nych są całkowicie nieprzydatne . Prezentowane przez 
teorię zalecenia i zasady są formułowane niejasno, nie-
jednoznacznie, często też są niemożliwe do praktycznej 
implementacji . Niejednokrotnie także wpływ ich stoso-
wania na poprawę podstawowych wskaźników finanso-
wych firmy jest ulotny i obwarowany wieloma, często 
sprzecznymi założeniami . Wymienione wyżej manka-
menty są szczególnie widoczne w pracach traktujących 
o nieostro zdefiniowanych obszarach problemowych 
nauk organizacji i zarządzania, takich jak między inny-
mi: relacje organizacyjne, wiedza, strategia, informa-
cja, uczenie się, kapitał ludzki, konflikt, psychologia 
pracy, socjologia, kultura organizacyjna itp . 

rola ścisłych definicji w rozwoju nauki 

istoria rozwoju nauki pokazuje, że skokowe re-
wolucje (znaczące postępy w teorii i praktyce) 
naukowe zawsze wiążą się z ustaleniem przez 

grono szeroko pojętej społeczności naukowców w miarę 
jednolitej, powszechnie przyjętej definicji badanych zja-
wisk . Podejście historyczne do charakterystyki rozwoju 
nauki określone zostało przez T . Kuhna [4] terminem 
„zmiana paradygmatu” . Jest ono podobne do ewolucyj-
nego budowania jednolitego stylu myślowego przez ko-
lektyw badaczy, opisanego przez L . Flecka [2] . 

Cechami kolektywu myślowego, które umożliwiają 
wspólne prowadzenie badań, jest między innymi posługiwa-
nie się powszechnie uzgodnionym zestawem definicji 
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,

terminów, pojęć, założeń, hipotez, teorii i instrumen-
tów pomiarowych, które stanowią niejako wspólny ję-
zyk, dzięki któremu możliwa jest dyskusja i wymiana 
poglądów . Należy zwrócić uwagę na szczególne znacze-
nie stosowania jednolitych instrumentów pomiarowych 
(oraz teorii ich dotyczących) przez naukowców współ-
pracujących w danej dziedzinie . Wprowadzenie między-
narodowego układu miar SI w roku 1960 w znacznym 
stopniu przyczyniło się do rozwoju nie tylko nauki, ale 
i technologii w skali globalnej, ponieważ umożliwiło 
sprawną wymianę myśli naukowej pomiędzy całą spo-
łecznością badaczy . W krajach, w których standardowe 
miary SI nie są powszechnie wykorzystywane, zauwa-
żalne jest występowanie problemów związanych z prze-
liczaniem tradycyjnych miar długości, wagi, pojemności 
itp . Problemy te utrudniają zarówno wymianę myśli 
naukowej, jak i gospodarczą praktykę, wymagają dodat-
kowych operacji matematycznych i konwersji, co gene-
ralnie obniża sprawność działania . 

W zakresie nauk organizacji i zarządzania głów-
nym instrumentem pomiarowym stosowanym przez 
kierownictwo przedsiębiorstw (jak również badaczy) są 
finansowe miary efektywności, wsparte ewentualnie 
stosunkowo prostymi miarami naturalnymi, takimi jak 
czas, liczba, waga itp . Duże znaczenie w praktyce funk-
cjonowania przedsiębiorstw mają także miary technicz-
ne, charakteryzujące procesy produkcyjne . Wywodzą 
się one z dziedziny inżynierii produkcji i innych nauk 
technicznych, dzięki czemu ich stosowanie nie budzi 
wątpliwości . Jednak dla kierowników wyższego szcze-
bla w przedsiębiorstwach, właścicieli i udziałowców 
zakres analizy obejmuje praktycznie wyłącznie miary 
finansowe, takie jak: zysk, przychód, koszty oraz wszel-
kie ich kombinacje . 

Z punktu widzenia praktycznego takie podejście ma 
wiele pozytywnych cech, gdyż przedsiębiorstwo (coś) 
ma działać (przynosić zyski), a sprawą drugorzędną dla 
właścicieli i udziałowców jest odpowiedź na pytanie, 
dlaczego to coś działa albo w jaki sposób to działa . 
W szczególności nikt raczej takiego pytania nie zadaje, 
jeżeli „coś” (firma, organizacja itp .) funkcjonuje dobrze, 
czyli zgodnie z celami i wymaganiami właścicieli 
i udziałowców . Zadawanie takich pytań często jest trak-
towane jako niepotrzebna strata czasu, jak szukanie 
dziury w całym i oderwane od rzeczywistości filozofo-
wanie . Oczywiście taki stosunek do pytania – dlaczego 
trwa tylko do momentu, gdy przedsiębiorstwo przynosi 
zyski . Gdy kierownik dostrzeże pierwsze sygnały pro-
blemów (spadek sprzedaży, zysków itp .), pojawia się 
nagląca potrzeba znalezienie ich przyczyn . Ponieważ 
jednak wcześniej nikt takich pytań nie zadawał (nie 
było takiej potrzeby, ponieważ wszystko dobrze działa-
ło), to praca analityczno-diagnostyczna kierowników 
zaczyna przypominać odkrywanie na nowo koła . Kie-
rownik najpierw sam próbuje znaleźć odpowiedź na py-
tanie o przyczynę problemu, często koncentrując się 
tylko na kilku najbardziej oczywistych przesłankach . 
Później próbuje zastosować kilka uniwersalnych wyja-
śnień – recept oferowanych przez tzw . guru zarządza-
nia (często ze sobą sprzecznych i niepopartych odnie-
sieniem do konkretnej, jednostkowej sytuacji w danej 
organizacji) . Kolejnym etapem jest zatrudnienie tzw . 
fachowca (konsultanta oferującego pomoc przy wdroże-
niu jakiejś wybranej uniwersalnej recepty), co nieraz 
skutkuje pogłębieniem się problemu lub pojawieniem 
się nowych problemów, których kierownictwo wcześniej 
nie dostrzegało (fachowiec często szuka problemów, 
gdyż z jego punktu widzenia oznacza to kolejne intratne 

zamówienia) . Niejednokrotnie po pewnym czasie problem 
sam się rozwiązuje, najczęściej rękami (mózgami) zdol-
nych kierowników średniego szczebla oraz myślących 
i zaangażowanych pracowników . Zdarza się nieraz, że 
problem jest na tyle poważny, iż nie jest możliwe jego 
rozwiązanie; przedsiębiorstwo upada lub zostaje przeję-
te, w pozostałą po nim na rynku niszę wchodzą bar-
dziej efektywni konkurenci oczekujący tylko na taką 
okazję (mający lepiej wypracowane praktyki postępowa-
nia, metody i techniki działań, personel, zasoby itp .) . 

pomiar w naukach organizacji i zarządzania 

związku z powyższym podstawowym zada-
niem teoretyków zarządzania powinno być 
ujednolicenie pojęć i teorii, a w konsekwencji 

metod i narzędzi pomiarowych tak, aby wspomóc prak-
tyków w zakresie podejmowania istotnych dla organi-
zacji decyzji . Ponad 20 lat temu Cz . Sikorski wskazał, 
że „( . . .) język nauki o organizacji i zarządzaniu ( . . .) jest 
daleki od jednoznaczności . Autorzy zajmujący się tą 
dyscypliną używają często w publikacjach tych samych 
terminów na oznaczenie różnych zjawisk i rzeczy” [6, 
s . 11] . Mimo upływu dosyć długiego czasu trudno jest 
zauważyć, aby język nauki organizacji i zarządzania 
stawał się bardziej jednoznaczny . 

Punktem wyjścia w analizie i diagnozie organizacyj-
nych problemów jest wskazanie potencjalnych przyczyn 
oraz ilościowa charakterystyka zjawisk hipotetycznie 
uznanych za te przyczyny . Tylko wtedy możliwe stanie  
ustalenie współzależności między zjawiskami, które sta-
nowić będą potwierdzenie hipotezy o wzajemnym wpły-
wie . Pozwoli to w konsekwencji podejmować właściwe 
decyzje poprzez ingerencję w czynniki wpływające na 
zjawisko, wywołujące występujący w organizacji pro-
blem . Nieprzypadkowo powszechnie uznaje się prymat 
szeroko pojętych metod analizy statystycznej oraz mo-
delowania matematycznego do celów identyfikacji i po-
twierdzania związków między zjawiskami . 

Brak precyzyjnej, ilościowej charakterystyki bada-
nego zjawiska uniemożliwia jednak zastosowanie me-
tod statystycznych . Wielu badaczy uważa, że proble-
matyka nauk organizacji i zarządzania zawiera wiele 
wzajemnie ze sobą powiązanych czynników, że nie 
wszystkie czynniki można zidentyfikować, a także 
w wielu przypadkach nie da się przeprowadzić empi-
rycznych eksperymentów potwierdzających lub jedno-
znacznie obalających określone twierdzenia i hipotezy . 

Jako argument krytyczny wobec takiego podejścia, 
słuszne wydaje się przedstawienie, jako wzoru wartego 
naśladowania, dorobku nauk przyrodniczych . Na przy-
kład meteorologia opisuje zjawiska pogodowe, które są 
wyjątkowo trudno definiowalne za pomocą matematycz-
nych modeli, mimo istotnego postępu, jaki wystąpił 
w naukach fizycznych i technologii instrumentów pomia-
rowych . „Trudno” nie oznacza jednak „niemożliwe”, nie-
przypadkowo niektórzy uważają, że jeżeli czegoś nie da 
się zmierzyć, to najprawdopodobniej to coś nie istnieje . 

Szanujący swoją rolę w rozwoju nauki badacz nie 
powinien się poddawać, stwierdzając że coś jest „trud-
ne”, ale powinien stale dążyć do odkrycia praw rządzą-
cych badanymi zjawiskami i opracowywać koncepcje 
i teorie ich pomiaru . Historia pokazuje, że rozwój na-
uki następuje wyłącznie wtedy, gdy naukowcy zajmują 
się „trudnymi” (w opinii swoich kolegów) problemami . 
W przykładzie meteorologii charakterystyczny jest 
konsens społeczności naukowców w zakresie stosowa-
nych podejść do badań, pomiarów, metod i technik  
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symulacji oraz prognozowania . Meteorolodzy na całym 
świecie posługują się wspólnym, ściśle operacyjnie zde-
finiowanym zestawem pojęć, instrumentów pomiaro-
wych oraz metod interpretacji wyników . Na tle tego 
przykładu niektóre przypadki „naukowego” podejścia 
do badań i analiz w dziedzinie nauk organizacji i za-
rządzania można porównać do przepowiadania pogody 
na podstawie stanu wnętrzności królika złożonego 
w ofierze pogodowym bóstwom . 

Innym argumentem stosowanym przez oponentów 
ilościowego podejścia do nauk organizacji i zarządza-
nia jest fakt, że w dużym stopniu przedmiotem ich 
zainteresowania jest człowiek, jego potrzeby, motywy 
działania, relacje społeczne, miejsce i rola w kulturze 
organizacji, posiadane zasoby wiedzy, zdolności roz-
wiązywania problemów, kreatywność i inwencja . Zda-
niem niektórych naukowców z tych faktów wynika nie-
możność ilościowego ujęcia większości zagadnień w na-
ukach organizacji i zarządzania, w których człowiek 
odgrywa zasadniczą rolę . 

Zasadniczym błędem, występującym w społeczno-
ści naukowców – specjalistów w dziedzinie nauk orga-
nizacji i zarządzania – jest stwierdzenie, że jeżeli ja-
kieś zjawisko trudno zmierzyć, to najlepiej zignorować 
jego istnienie (z reguły uznaje się go jako czynnik nie-
wywierający istotnego wpływu na wynik badania) . 
Z powyższym poglądem jednak trudno się zgodzić . 
Jako zasadnicze argumenty, popierające tę tezę, mogą 
posłużyć dwie dziedziny nauki, które są ściśle związa-
ne z człowiekiem jako obiektem badania . W medycynie 
i socjologii, mimo istnienia dużych trudności związa-
nych z operacjonalizacją badanych zjawisk, stosowane 
jest szerokie spektrum metod i technik pomiarowych . 

W medycynie organizm człowieka jest traktowany 
jako złożony system wzajemnie ze sobą powiązanych ele-
mentów, charakteryzowanych przez ogromną liczbę ilo-
ściowych parametrów opisujących te zależności . Wyniki 
pomiarów są interpretowane przez doświadczonych le-
karzy, a stosowane instrumentarium pomiarowe jest 
jednym z najbardziej rozwiniętych technologicznie 
w świecie nauki, czerpiąc z dorobku biologii, chemii, fi-
zyki jądrowej, fizjologii  i innych dziedzin . Po zastano-
wieniu nasuwa się tutaj analogia, w której można uznać, 
że specjalista w zakresie nauk organizacji i zarządzania 
ignorujący dostępne współcześnie techniki pomiarowe 
postępuje jak felczer, który po pobieżnym osłuchaniu 
pacjenta ordynuje upuszczenie krwi na wszelki wypa-
dek . Niejednokrotnie przykłady takiego leczenia można 
zaobserwować w praktyce wdrażania gruntownych zmian 
organizacyjnych w przedsiębiorstwach (na przykład wpro-
wadzenie nieprzemyślanych redukcji kosztów podczas 
restrukturyzacji czy też reengineeringu) . 

Druga grupa nauk, w której człowiek odgrywa istotną 
rolę jako podmiot badania, to socjologia . Również tutaj 
powszechnie są wykorzystywane rozbudowane metody 
i techniki pomiarowe, bez których niemożliwe byłoby uzy-
skanie na przykład wyników sondaży przedwyborczych 
czy opinii klientów o marce lub produkcie . Jako przykład 
zastosowania szeroko zakrojonych badań ilościowych, po-
legających na analizie statystycznych współzależności po-
między cechami kultury a działaniami pracowników 
w różnych krajach i organizacjach, są powszechnie cyto-
wane badania G . Hofstede o kulturze organizacji [3] . 
Większość badaczy posługuje się jedynie wnioskami G . 
Hofstede, w których opisywane są cechy zidentyfikowa-
nych przez niego kultur organizacyjnych, zapominając 
o bogactwie materiału statystycznego (danych i narzę-
dzi), znajdującego się u źródła tych wniosków . 

podsumowanie 

odsumowując powyższe rozważania, słuszne 
wydaje się wysunięcie następujących postula-
tów wobec teorii i praktyki związanej z na-

ukami organizacji i zarządzania: 
zz dążenie do popularyzacji zastosowań metod ilościo-

wych zarówno wśród naukowców, jak i praktyków za-
rządzania;  
zz operacjonalizacja (uzgodnienie na wzór standardo-

wych miar SI) kluczowych definicji w celu ułatwienia 
wymiany informacji pomiędzy dyskutantami, badacza-
mi i praktykami; 
zz krytyczna ocena nowo powstających teorii zarzą-

dzania i różnych „rewolucyjnych” metod i technik pod 
kątem ich praktycznej przydatności i naukowej rzetel-
ności (być może należy wdrożyć podobne postępowa-
nie, jak w przypadku dopuszczania na rynek nowych 
lekarstw); 
zz propagowanie krytycyzmu i bardziej racjonalnego 

podejścia do wszelkich niesprawdzonych (bądź w wą-
skim zakresie sprawdzonych) sposobów usprawniania 
zarządzania w przedsiębiorstwach . 

Zrealizowanie wyżej przedstawionych postulatów 
z pewnością pozwoli na doprowadzenie nauki organiza-
cji i zarządzania do wyższego poziomu praktycznej 
przydatności i przyczyni się do poprawy jakości badań 
i powstania narzędzi trwale poprawiających efektyw-
ność działania każdego przedsiębiorstwa . 

dr Krzysztof Woźniak
Katedra Procesu Zarządzania  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
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Summary 
The author points to the need to reconcile the views and 
theories related to the phenomena and processes studied 
in the science of organization and management . He em-
phasizes the need for wider application of achievements 
of empirical science . This article also contains the obser-
vation that the lack of quantitative characteristics of the 
analyzed phenomena prevents reliable scientific research . 
Based on several examples, the author presented the role 
of measurement as a tool for exchange of views between 
theory and practice of management . He also stresses the 
need to operationalize the key definitions used in discus-
sions and research . 
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typologia jednostek organizacyjnych 
w strukturach zadaniowych
 
Janusz Marek Lichtarski

Wprowadzenie 

kładnikami tradycyjnych struktur organiza-
cyjnych są trwale wydzielone jednostki or-
ganizacyjne, tj . pojedyncze stanowiska pra-

cy, komórki organizacyjne (działy i sekcje) i jednost-
ki organizacyjne wyższego rzędu (piony organiza-
cyjne, dywizje, wydziały), a także łączące je więzi . 
Struktury zbliżone do modelu organicznego, w tym 
struktury zadaniowe (projektowe), bazują natomiast 
na powoływanych ad hoc zespołach zadaniowych 
i tymczasowych relacjach1) . 

Analizując szeroko pojmowane zespoły zadaniowe 
(task forces, project teams, virtual teams) z perspek-
tywy teorii struktur organizacyjnych, właściwe wy-
daje się nazywanie ich tymczasowymi lub zadanio-
wymi jednostkami organizacyjnymi . Pojęcie zespo-
łu zawiera bowiem w sobie pewne przymioty związa-
ne z synergią, przyjmowanymi rolami zespołowymi 
itd . [Kożusznik, 2005, s . 47] . Z uwagi jednak na upo-
wszechnienie pojęć zespołu zadaniowego i projekto-
wego, w niniejszym artykule określenia: „zadaniowa 
jednostka organizacyjna”, „zespół zadaniowy” oraz 
„zespół projektowy” będą używane zamiennie . 

W strukturach organizacyjnych współczesnych 
przedsiębiorstw funkcjonują rozmaite zespoły zada-
niowe, różniące się od siebie między innymi specyfi-
ką realizowanych zadań, umiejscowieniem w struk-
turze, powtarzalnością tworzenia, składem uczest-
ników, wykorzystywanymi sposobami komunikacji, 
wielkością i czasem trwania itd . [Lichtarski, 2010, s . 
5–6] . Opisywanie zjawisk towarzyszących zespołom 
zadaniowym i formułowanie wskazówek dotyczących 
ich tworzenia w odniesieniu do wszystkich ich ty-
pów (traktowanych jako homogeniczna grupa obiek-
tów) może wzbudzać wątpliwości . Jednostki te róż-
nią się bowiem w sposób znaczący . Konieczne wyda-
je się zatem stworzenie typologii, a następnie odno-
szenie obserwacji, spostrzeżeń i wskazówek do kon-
kretnych typów zespołów zadaniowych . 

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie 
przeglądu istniejących koncepcji podziału zespołów 
zadaniowych, a także zaproponowanie własnej typo-
logii, powstałej w wyniku integracji ujęć zaczerpnię-
tych z literatury w połączeniu ze spostrzeżeniami 
i wynikami prowadzonych przez autora badań empi-
rycznych2) . Ukazano także zidentyfikowane w bada-
niach różnice między poszczególnymi typami zespo-
łów zadaniowych .   

przegląd dotychczasowych podziałów 

rezentowane w literaturze propozycje po-
działów zespołów zadaniowych różnią się 
między sobą między innymi poziomem 

ogólności, wykorzystywanymi kryteriami podziału 
i stosowanym nazewnictwem . Na przykład Bieniok 
i Rokita wyróżniają zespoły oparte na pracy ciągłej, 
uczestnictwie okresowym oraz stałe zespoły zadanio-
we [Bieniok, Rokita, 1983, s . 107] . Pierwszy rodzaj 
zespołu zakłada całkowite oderwanie jego uczestni-
ków od zadań podstawowych i pełne zaangażowa-
nie w realizację zadania powierzonego zespołowi . 
W zespołach o okresowym uczestnictwie ich człon-
kowie realizują zadania zespołu równolegle z zada-
niami podstawowymi . Stałe zespoły zadaniowe reali-
zują nietypowe zadania pojawiające się w organiza-
cji, a zakres zaangażowania członków zespołu zale-
ży od specyfiki zadania lub problemu, jaki wystąpił . 
Zastosowanym kryterium podziału jest w tym przy-
padku zakres uczestnictwa i zaangażowania uczest-
ników w realizację zadań . Jest to spójne podejście, 
które nie uwzględnia jednak wielu innych różnic po-
między zespołami zadaniowymi . 

Robbins i DeCenzo, ze względu na cel, wyróżnia-
ją zespoły: funkcjonalne, ponadfunkcjonalne, proble-
mowe i samokierujące . Zgodnie z tym podziałem ze-
społy funkcjonalne (functional teams) wykonują za-
dania w ramach wybranego obszaru funkcjonalne-
go i są złożone z pracowników danej jednostki or-
ganizacyjnej . Zespoły ponadfunkcjonalne (cross-func-
tional teams) realizują złożone zadania, wykracza-
jące poza działalność pojedynczych jednostek funk-
cjonalnych, skupiając przedstawicieli różnych dzie-
dzin . Zespół problemowy (problem-solving team) we-
dług Robbinsa i DeCenzo jest powoływany do roz-
wiązania konkretnego, nieprzewidzianego problemu . 
Z kolei cechą charakterystyczną zespołu samokieru-
jącego jest jego duża samodzielność w zakresie for-
mułowania celów, podziału pracy i doboru metod re-
alizacji zadań oraz brak formalnie powołanego kie-
rownika . Dodatkowo, jako nowy rodzaj zespołu zada-
niowego, przywołani autorzy wyróżniają zespół wir-
tualny, charakteryzujący się wykorzystywaniem no-
woczesnych technologii informacyjnych w procesie 
komunikacji [Robbins, DeCenzo, 2002, s . 403] . 

Przedstawiona koncepcja wydaje się niezbyt spój-
na, ponieważ poszczególne rodzaje zespołów zada-
niowych zostały wyróżnione na bazie kryteriów ,

PO 05 2010.indb   11 14/05/2010   19:35



12 przeglàd

należących do zupełnie innych kategorii logicz-
nych . Doświadczenia wskazują, że zespół problemo-
wy może być jednocześnie zespołem ponadfunkcjo-
nalnym, zespół samokierujący może być jednocze-
śnie wirtualnym itd . Zatem podejście to w niewiel-
kim stopniu porządkuje problem różnorodności ze-
społów zadaniowych . 

Holpp, ze względu na cel i zakres samodzielno-
ści, wyróżnia zespoły wydajnościowe i autonomicz-
ne . Zespół wydajnościowy w prezentowanym ujęciu 
ma ściśle określone obowiązki, bardzo ograniczone 
kompetencje decyzyjne i koncentruje się na zwięk-
szaniu wydajności pracy . Zespół autonomiczny nato-
miast to grupa specjalistów z danej dziedziny, mo-
gących samodzielnie podejmować decyzje i pracują-
cych pod bardzo ograniczonym nadzorem [Holpp, 
2001, s . 20] . 

Kieżun, bazując na kryterium sposobu kierowa-
nia zespołami zadaniowymi, wskazuje trzy ich pod-
stawowe typy, a mianowicie: kierowane przez inży-
niera programu, kierowane przez grupę kierowniczą 
i kierowane zespołowo na zasadzie kolegialnej  
[Kieżun, 1977, s . 258] . Te ostatnie można utożsamiać 
z zespołami samokierującymi w typologii Robbinsa 
i DeCenzo oraz z zespołami autonomicznymi według 
Holppa . 

Lock wyróżnia zespoły do realizacji projektów 
(project teams), których zadaniem jest kompleksowe 
prowadzenie projektu, oraz zespoły ds . zadań spe-
cjalnych (task forces), których działalność ma cha-
rakter wspomagający i uzupełniający . Ten drugi typ 
jest powoływany na przykład w sytuacjach kryzyso-
wych, aby wesprzeć działalność podstawowego ze-
społu projektowego [Lock, 2003, s . 52] . Zastosowane 
kryterium podziału dotyczy zatem zakresu i charak-
teru realizowanego przedsięwzięcia . Wykorzystując 
to samo kryterium, Kożusznik wyróżnia zespoły pro-
jektowe i badawcze . Zespoły badawcze prowadzą ba-
dania, zbierają informacje i opracowują ekspertyzy 
lub diagnozy, natomiast zespoły projektowe tworzą 
konkretne produkty lub świadczą usługi [Kożusznik, 
2005, s . 139] . W pierwszym przypadku efekt pra-
cy zespołu zadaniowego ma charakter koncepcyjny, 
w drugim natomiast materialny . 

Davidson Frame podkreśla fakt różnorodności 
zespołów zadaniowych, nie dokonując jednak próby 
ich klasyfikowania . Ogranicza się jedynie do stwier-
dzenia, że zespoły zadaniowe „(…) występują w bar-
dzo różnej postaci i wielkości . Niektóre są wielkie, 
inne – małe . Niektóre muszą się borykać z niezwy-
kle złożonymi i nietypowymi problemami, inne – re-
alizują rutynowe zadania . Niektóre są bardzo dyna-
miczne, a ich członkowie nieustannie się zmieniają, 
inne nie podlegają zmianom przez cały projekt”  
[Davidson Frame, 2001, s . 76] . Zacytowany frag-
ment jest o tyle ciekawy, że może stanowić podsta-
wę do doboru kryteriów przy tworzeniu typologii 
zespołów zadaniowych . Byłyby nimi w takim przy-
padku: liczebność zespołu, złożoność i unikatowość 
problemu oraz zmienność składu uczestników 
w trakcie realizacji zadania . 

Duarte i Snyder, dokonując klasyfikacji zespołów 
wirtualnych (których definicja w ujęciu autorek jest 
szeroka i obejmuje wszystkie zadaniowe jednostki 
organizacyjne umożliwiające przekraczanie granic 
czasowych, geograficznych lub organizacyjnych), wy-
różniły [Duarte, Snyder, 2006, s . 5–8] zespoły: 

zz sieciowe, których członkowie włączani są do 
zespołu jedynie w takim zakresie i na taki okres, 
aby wykonać powierzoną część zadania . Uczestni-
cy takiego zespołu mogą nie mieć bezpośredniego 
kontaktu ze sobą lub wręcz nie wiedzieć o istnieniu 
innych członków zespołu; 
zz równoległe, powoływane do wykonania zadań wy-

kraczających poza ramy trwale wyodrębnionych jed-
nostek organizacyjnych . Udział w nich jest bardziej 
długotrwały (od początku do końca realizacji zada-
nia) niż w zespołach sieciowych, a kontakty bardziej 
bezpośrednie . Efekt prac zespołów równoległych ma 
najczęściej charakter niematerialny; 
zz projektowe lub produktowe, realizujące złożone 

i ponadfunkcjonalne zadania o charakterze rozwo-
jowym (B+R);  
zz funkcjonalne (wykonawcze, produkcyjne), two-

rzone na potrzeby realizacji zadań bieżących, najczę-
ściej w ramach jednego obszaru funkcjonalnego, na 
przykład księgowości;  
zz serwisowe, odpowiadające za ciągłość serwisu 

online w różnych strefach czasowych;  
zz zarządzające, skupiające przedstawicieli naczel-

nego kierownictwa danej organizacji w celu uzgad-
niania i wypracowywania wspólnej polityki działa-
nia dla wszystkich oddziałów w skali całego pod-
miotu;  
zz kryzysowe (action teams), tworzone na potrzeby 

realizacji zadań lub rozwiązania problemów, któ-
rych wystąpienie przewidujemy, ale trudno jest nam 
określić skalę i czas zaistnienia problemu .  

Autorki, wyróżniając tak szerokie spektrum wir-
tualnych zespołów zadaniowych, podkreślają ich duże 
zróżnicowanie . Podział ten jest niezwykle wartościo-
wy, jednak poszczególne typy zostały wydzielone 
przy wykorzystaniu zupełnie innych kryteriów, co 
czyni przedstawioną klasyfikację niezbyt przejrzystą . 

Przywołane podziały zespołów zadaniowych ce-
chuje bardzo duża różnorodność . Warto jednak pod-
kreślić, że ujęcia te nie wykluczają się i wydają się 
w pewien sposób uzupełniać, stanowiąc podstawę 
do stworzenia spójnej i całościowej typologii zespo-
łów zadaniowych .  

propozycja typologii zadaniowych 
jednostek organizacyjnych 

odpowiedzi na sygnalizowaną wcześniej 
potrzebę stworzenia spójnej i całościowej 
typologii zadaniowych jednostek organiza-

cyjnych, opracowano koncepcję powstałą w wyniku 
połączenia opisanych wcześniej ujęć literaturowych . 
Uzupełniono ją również spostrzeżeniami z badań em-
pirycznych . Syntetyczne ujęcie zastosowanych kryte-
riów podziału i  wyróżnionych na ich podstawie ty-
pów zespołów zadaniowych przedstawiono w tabeli 1 .  

Ze względu na przedmiot zadania możemy wy-
różnić zespoły wykonawcze, zarządzające i wspiera-
jące . Zespoły wykonawcze są zorientowane na reali-
zację określonego projektu lub zadania, na przykład 
zespół inżynierów powołany w celu zainstalowania 
i uruchomienia nowej linii technologicznej . Efekt 
pracy zespołu ma w tym przypadku wymiar mate-
rialny, a od członków zespołu wymaga się biegłości 
w danej dziedzinie . 

Zespoły zarządzające są powoływane do sprawo-
wania funkcji regulacyjnych, na przykład komitety 
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sterujące . Praca zespołu ma charakter niematerial-
ny (koncepcyjny, organizatorski), a od członków ze-
społu wymaga się przede wszystkim wiedzy ogólnej 
i umiejętności menedżerskich . 

Ostatnim typem wyróżnionym na podstawie kry-
terium przedmiotu zadania są zespoły wspierają-
ce (doradcze, oceniające) skupiające specjalistów, 
na przykład rady programowe i panele ekspertów . 
Efekt pracy zespołów wspierających ma charakter 
niematerialny, a przedmiot ich działalności dotyczy 
problemów i kwestii o istotnym znaczeniu . Cechą 
charakterystyczną zespołów tego typu jest relatyw-
nie niewielkie zaangażowanie czasowe uczestników 
w pracę zespołu (najczęściej sporadyczne spotkania 
i dyskusje), wysoki poziom autonomii uczestników 
oraz dobrowolność udziału . 

W przeprowadzonych badaniach zespoły zarzą-
dzające odróżniały się od zespołów wykonawczych 
przede wszystkim szerszym zakresem kompetencji 
kierownika, ostrzejszymi kryteriami doboru uczest-
ników, a także szerszym spektrum wykorzystywa-
nych narzędzi organizacji pracy zespołu i komuni-
kacji . Zespoły wspierające różniły się natomiast od 
dwóch pozostałych typów przede wszystkim rzadkim 
występowaniem konfliktów i brakiem stosowania 
bodźców motywacyjnych . Relatywnie małe obciąże-
nie czasowe i prestiż związany z uczestnictwem w ze-
spole doradczym sprawiały, że nie było potrzeby sto-
sowania dodatkowych motywatorów w celu zachęty 
jednostek do uczestnictwa w tego typu zespołach . 

Kolejne kryterium podziału to charakter i waż-
ność wykonywanych zadań . Wyróżniamy w tym 
przypadku zespoły ds . zadań bieżących i rozwojo-
wych . Zespoły do zadań bieżących realizują zadania 
związane z codziennym funkcjonowaniem przedsię-
biorstwa (day-to-day activities), na przykład zespoły 
ds . realizacji indywidualnych zleceń klientów czy 
zespoły ds . konserwacji maszyn . Tego typu jed-
nostki realizują najczęściej zadania przewidywalne, 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania orga-
nizacji, w związku z czym ich działalność może 
być w dużym stopniu zestandaryzowana i sforma-
lizowana . 

Drugi rodzaj to zespoły do zadań o rozwojowym 
i nowatorskim charakterze, na przykład formuło-
wania strategii przedsiębiorstwa, projektowania no-
wych produktów lub wdrażania koncepcji i metod 
zarządzania . Przykładem może być zespół powoła-
ny w celu opracowania prototypu nowego produktu . 
Praca zespołu rozwojowego jest z założenia twórcza, 
a efekt (materialny lub koncepcyjny) ma charakter 
nowatorski . Od członków zespołu wymaga się otwar-
tości, kreatywności, wiedzy specjalistycznej i ogól-
nej, a także znajomości przedsiębiorstwa i środowi-
ska, w którym funkcjonuje . 

Stwierdzone w badanych zespołach różnice mię-
dzy zespołami ds . zadań bieżących i rozwojowych do-
tyczyły tego, że w tych ostatnich kierowanie częściej 
powierzano osobom niebędącym członkami kierow-
nictwa firmy, uczestnicy realizowali jednocześnie za-
dania w ramach komórek macierzystych, kierownik 
zespołu miał większy zakres uprawnień, a uczestni-
kom  stawiano wyższe wymagania odnośnie do cech 
osobowości i kwalifikacji . 

Zadaniowe jednostki organizacyjne możemy po-
dzielić również ze względu na powtarzalność ich 
tworzenia . Wyróżniamy w tym przypadku zespoły 
doraźne, okresowe i tzw . zespoły uśpione . Zespoły 
doraźne (jednorazowe) są powoływane na potrzeby 
nieprzewidzianych zadań lub rozwiązywania niespo-
dziewanych problemów, na przykład grupa pracow-
ników powołana ad hoc w celu likwidacji wady pro-
duktu . Zespoły doraźne mogą wykonywać zadania 
o charakterze zarówno koncepcyjnym, jak i mate-
rialnym, w zależności od zaistniałych potrzeb . Za-
kres zadań i ramy czasowe działania są ustalane 
na bieżąco w odpowiedzi na konkretną sytuację . 
Ponieważ zespoły doraźne realizują nieplanowane 

Tab. 1. Typologia zespołów zadaniowych

Kryterium Rodzaje zespołów zadaniowych

Specyfika przedmiotu zadania wykonawcze, zarządzające, wspierające 

Charakter i ważność zadania do zadań bieżących, do zadań rozwojowych 

Powtarzalność występowania zespołu doraźne, okresowe, uśpione 

Zakres specjalizacji zespołu 
o jednorodnej specjalizacji (funkcjonalne) 
o różnorodnej specjalizacji (interdyscyplinarne) 

Pochodzenie uczestników zespołu wewnętrzne, międzyorganizacyjne 

Zmienność składu zespołu o stałym składzie, o zmiennym składzie 

Sposób kierowania zespołem
zespoły z kierownikiem 
zespoły z rozbudowaną strukturą zarządzania  
zespoły samokierujące (samozarządzające)  

Dominujące formy komunikacji zespoły tradycyjne  
zespoły wirtualne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury i wyników badań . 

,
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i z reguły niepowtarzalne zadania (lub rozwiązują 
problemy o takim charakterze), bardzo ważna jest 
szybkość ich działania . Od uczestników wymaga się 
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, a także dys-
pozycyjności, umiejętności komunikacyjnych, szyb-
kości podejmowania decyzji i umiejętności działania 
w warunkach stresu . 

Drugi rodzaj to zespoły okresowe . Powoływane 
są do realizacji zadań powtarzalnych i przewidy-
walnych (z góry wiadomo, kiedy zespół rozpoczyna 
i kończy swoją działalność), na przykład zespół ds . 
inwentaryzacji lub komisja rekrutująca kandydatów 
na studia . Działalność takich zespołów jest okreso-
wa i powtarzalna, na przykład komisje rekrutacyj-
ne są powoływane co roku na okres kilku tygodni . 
W pełni znany jest zakres zadań oraz ramy czaso-
we działalności zespołu, dlatego można odpowiednio 
wcześniej przygotować jego działalność pod wzglę-
dem organizacyjnym i personalnym . Można również 
zdobyte doświadczenia wykorzystywać w przyszło-
ści, co w przypadku zespołów doraźnych jest moc-
no ograniczone z uwagi na unikatowość realizowa-
nych zadań . 

Ostatni typ to tzw . zespoły uśpione, będące swo-
istym połączeniem zespołów okresowych i doraź-
nych . Są tworzone i przygotowywane do działania 
w przypadku pojawienia się określonych sytuacji 
i rozpoczynają działanie w momencie ich wystąpie-
nia, na przykład sztaby antykryzysowe w sytuacjach 
klęsk żywiołowych . W przypadku tego rodzaju ze-
społów możliwe jest powołanie ich składu i częścio-
we przygotowanie do realizacji zadań . Nie wiadomo 
natomiast, kiedy konieczne będzie „przebudzenie” 
zespołu i jaki dokładnie będzie zakres jego działań, 
gdyż jest to uzależnione od skali zjawiska [Müller, 
1993, s . 91] . Przykładami zespołów tego typu są ze-
społy zarządzania kryzysowego tworzone w struktu-
rach administracji publicznej3) . 

Na podstawie wyników badań możemy stwier-
dzić, że działalność zespołów okresowych częściej 
znajdowała odzwierciedlenie w dokumentacji organi-
zacyjnej niż miało to miejsce w przypadku zespołów 
jednorazowych . Jest to w pełni uzasadnione i wyni-
ka z możliwości większego przewidywania warun-
ków działania i planowania pracy zespołów . Wskazy-
wano też odmienny zestaw pożądanych cech uczest-
ników – większą wagę przywiązywano do umiejętno-
ści pracy zespołowej, komunikatywności i rzetelno-
ści, podczas gdy w przypadku zespołów jednorazo-
wych częściej akcentowano potrzebę dysponowania 
wiedzą ogólną i doświadczeniem oraz potrzebę kon-
sekwencji w działaniu . 

Kolejnym kryterium jest zakres specjalizacji ze-
społu . Wyróżniamy zespoły o jednorodnej specjali-
zacji, nazywane również funkcjonalnymi, oraz ze-
społy o różnorodnej specjalizacji, określane rów-
nież jako ponadfunkcjonalne lub interdyscyplinar-
ne . Zespoły o jednorodnej specjalizacji realizują za-
dania w ramach określonego obszaru funkcjonalne-
go lub określonej dziedziny, na przykład zespół ds . 
promocji złożony z pracowników pionu marketin-
gu lub specjalistów z tej dziedziny . Uczestnicy ze-
społów funkcjonalnych operują wspólnym językiem 
i mają zbliżony punkt widzenia, co ułatwia komuni-
kację i współpracę, ale jednocześnie zawęża pole wi-
dzenia i ogranicza możliwości wypracowania nowa-
torskiego rozwiązania . 

Zespoły o różnorodnej specjalizacji powoływane 
są do realizacji przekrojowych przedsięwzięć i sku-
piają specjalistów z różnych obszarów funkcjonal-
nych lub różnych, niekiedy bardzo odległych dzie-
dzin, na przykład zespół ds . internacjonalizacji dzia-
łalności firmy, złożony ze specjalistów od marketin-
gu, kulturoznawców, inżynierów, prawników, finan-
sistów itd . W przypadku zespołów tego typu mogą 
wystąpić większe problemy komunikacyjne, z uwa-
gi na różnice w doświadczeniu, wykształceniu, po-
stawach i poglądach uczestników . Zaletą jest szero-
kie spektrum punktów widzenia, bogata i różnorod-
na wiedza oraz zróżnicowane doświadczenia, dające 
możliwość bardziej całościowego postrzegania pro-
blemu i tworzenia nowatorskich rozwiązań . 

W badanych zespołach funkcjonalnych domi-
nowali pracownicy przedsiębiorstwa, natomiast 
w przypadku zespołów interdyscyplinarnych skład 
około połowy zespołów był mieszany (pracownicy fir-
my i reprezentanci z zewnątrz) . Co ciekawe, w ze-
społach funkcjonalnych częściej pojawiały się kon-
flikty niż w zespołach interdyscyplinarnych, pod-
czas gdy w literaturze akcentuje się z reguły tenden-
cje odwrotne, tj . częstsze i bardziej uciążliwe kon-
flikty w zespołach interdyscyplinarnych . Tłumaczy 
się to zwykle odmiennością poglądów członków ze-
społu, różnicami w wykształceniu, umiejętnościach, 
podzielanych wartościach itd . 

Ze względu na pochodzenie uczestników zespo-
łu wyróżniamy zespoły wewnętrzne i międzyorga-
nizacyjne . Zespoły wewnętrzne są złożone wyłącz-
nie z pracowników na stałe zatrudnionych w organi-
zacji, na przykład stosowane w przedsiębiorstwach 
japońskich koła jakości skupiają specjalistów z róż-
nych jednostek danej organizacji w celu dyskuto-
wania i rozwiązywania problemów jakości . Zespoły 
międzyorganizacyjne złożone są z członków różnych 
organizacji, tj . organizacji, w której są powoływane, 
pracowników firm współpracujących (dostawców, ko-
operantów), przedstawicieli firm doradczych, środo-
wiska naukowego itd . Przykładem może być zespół 
zadaniowy ds . wdrożenia systemu informatyczne-
go złożony z pracowników przedsiębiorstwa, konsul-
tantów z firmy doradczej i reprezentantów ośrod-
ka naukowego . Zaletą zespołów międzyorganizacyj-
nych jest dopływ tzw . świeżej krwi, co pozwala na 
uwolnienie się od dotychczasowych schematów my-
ślenia i działania . Jest to niezwykle ważne w przy-
padku zadań nietypowych, wymagających kreatyw-
ności . Trudnością związaną z funkcjonowaniem ze-
społu międzyorganizacyjnego jest natomiast ochro-
na informacji . 

Kolejnym czynnikiem różnicującym zespoły za-
daniowe jest zmienność składu uczestników w trak-
cie realizacji zadania . Wyróżniamy w tym przy-
padku zespoły o stałym i zmiennym składzie . Ze-
społy o stałym składzie realizują całość zadania 
w niezmiennej obsadzie . W takim przypadku skład 
uczestników zespołu jest niezmienny, co pozwala 
uczestnikom na ukształtowanie relacji i kanałów in-
formacyjnych oraz wypracowanie wspólnych stan-
dardów działania . 

W drugim typie zespołów skład uczestników 
ulega zmianom w trakcie realizacji zadania . Po 
wykonaniu swojej pracy poszczególne osoby prze-
stają być członkami zespołu, a ich miejsce zajmują 
osoby realizujące dalsze kroki zadania (taki zespół 
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Duarte i Snyder nazwały sieciowym) . W przypad-
ku zespołów o zmiennym składzie zupełnie inny 
przebieg mają procesy budowania, rozwoju i docie-
rania się zespołu . Klasyczny model cyklu życia ze-
społu nie sprawdza się w tym przypadku, co może 
istotnie wpływać na poziom jego efektywności i co 
należy mieć na uwadze przy doborze członków ze-
społu i metod kierowania nimi . Problemy doty-
czą również przepływu informacji pomiędzy wyko-
nawcami kolejnych zadań cząstkowych i wyraźne-
go określenia odpowiedzialności za jakość produk-
tu finalnego . 

Ze względu na sposób kierowania wyróżniamy ze-
społy z kierownikiem, zespoły z rozbudowaną struk-
turą wewnętrzną i zespoły samokierujące . W pierw-
szym przypadku, podobnie jak w stałych komórkach 
organizacyjnych, powoływana jest osoba odpowie-
dzialna za planowanie i podział pracy, motywowanie 
członków zespołu i sprawowanie nadzoru . Kierow-
nik ma określone kompetencje i bezpośrednio kieru-
je pracą całego zespołu . 

Drugi rodzaj to zespoły o rozbudowanej struk-
turze kierowania występujące najczęściej przy re-
alizacji dużych, złożonych i długotrwałych projek-
tów . Ogół funkcji regulacyjnej jest w tym przypad-
ku rozdzielony pomiędzy kilka stanowisk kierowni-
czych różniących się rangą i zakresem kompetencji . 
Przykładem są duże projekty inwestycyjne, w któ-
rych oprócz menedżera projektu, odpowiadającego 
za całość realizacji przedsięwzięcia, wyodrębnione 
są pośrednie stanowiska kierowników odpowiadają-
cych za poszczególne aspekty, na przykład kierow-
nik budowy, kierownik logistyki, kierownik ds . bu-
dżetu i finansów itd . 

Ostatni typ to zespoły samokierujące (self-ma-
naging teams), w których nie ma formalnie powoła-
nego kierownika, a uczestnicy sami dzielą między 
sobą pracę i koordynują własne działania, wspól-
nie odpowiadając za przebieg realizacji całości zada-
nia . Może to być na przykład grupa programistów 
wspólnie tworzących nowe oprogramowanie na wła-
sne potrzeby . Przykłady zespołów samokierujących 
powoływanych w znanych międzynarodowych kor-
poracjach, między innymi Xerox, General Motors 
czy Hawlett-Packard, przedstawiają Robbins i De-
Cenzo [Robbins, DeCenzo, 2002, s . 405] . Różnice 
między przywołanymi typami zespołów zadanio-
wych w prowadzonych badaniach dotyczyły przede 
wszystkim kryteriów doboru kierowników i człon-
ków zespołu, metod organizacji pracy i narzędzi ko-
munikacji . 

Ostatnie kryterium podziału tymczasowych jed-
nostek organizacyjnych jest związane z wykorzysty-
wanymi formami i środkami komunikacji . Ze wzglę-
du na dominujące formy komunikacji wyróżniamy 
zespoły tradycyjne i wirtualne . W zespołach trady-
cyjnych wymiana informacji odbywa się głównie po-
przez bezpośrednie kontakty uczestników w formie 
spotkań, narad i rozmów, na przykład zespół pra-
cowników powołany w celu doskonalenia jakości pro-
dukcji, który systematycznie spotyka się i dyskutu-
je na temat podniesienia poziomu jakości wybrane-
go produktu . W zespołach tradycyjnych oczywiście 
mogą być wykorzystywane technologie informacyj-
no-komunikacyjne (ICT), ale podstawowe i dominu-
jące w procesie komunikacji są tradycyjne sposoby 
i narzędzia wymiany informacji . 

Zespoły wirtualne (tu w wąskim znaczeniu) sku-
piają najczęściej stanowiska rozproszone geogra-
ficznie, niemające ze sobą bezpośredniego kontak-
tu i komunikujące się za pośrednictwem ICT (telefo-
nów, poczty elektronicznej, komunikatorów interne-
towych, forów internetowych, wideokonferencji itp .), 
na przykład zespół wybitnych lekarzy i farmaceutów 
z całego świata pracujący nad stworzeniem szcze-
pionki przeciwko AIDS . Wykorzystywanie ICT umoż-
liwia skuteczną współpracę osób rozproszonych geo-
graficznie (przy relatywnie niewielkich kosztach tej 
współpracy), jednak możliwości zastosowania zespo-
łów wirtualnych są mocno ograniczone . 

Jak już sygnalizowano, przyjęte w prezentowa-
nej typologii kryteria są względem siebie niezależ-
ne . Każdy zespół funkcjonujący w praktyce można 
zatem opisać za pomocą wszystkich wymienionych 
kryteriów, na przykład powołany ad hoc kilkuoso-
bowy zespół ds . wdrożenia nowego produktu, złożo-
ny wyłącznie z pracowników działu B+R tej firmy 
i kierowany przez kierownika tej komórki, jest jed-
nocześnie z zespołem wykonawczym (ze względu 
na przedmiot zadania) z rozwojowym (ze wzglę-
du na charakter zadania) z doraźnym (ze względu 
na powtarzalność zadania) z funkcjonalnym (ze 
względu na zakres specjalizacji) z wewnętrznym 
(ze względu na pochodzenie uczestników) oraz  
z tradycyjnym (ze względu na przeważające formy 
komunikacji) .  

podsumowanie  

roponowana typologia z pewnością nie jest 
pozbawiona wad, czego autor ma świado-
mość . Jedną ze słabości jest jej złożoność 

wynikająca z dużej liczby wykorzystanych kryteriów 
podziału . Przy tak dużej ich liczbie powstaje ogrom-
na liczba kombinacji poszczególnych rodzajów zespo-
łów zadaniowych, co utrudnia przejście od obrazu 
cząstkowego do całościowego4) . Mimo wskazanej sła-
bości, typologia ta umożliwia formułowanie wnio-
sków i wskazówek odnoszących się do konkretnych 
typów zespołów zadaniowych, dzięki czemu spo-
strzeżenia i wnioski uzyskane w toku badań mogą 
być bardziej konkretne i zyskują bardziej praktyczną 
wartość . 

Na podstawie wyników badań stwierdzono rów-
nież, że zmiennymi różnicującymi zespoły zada-
niowe, towarzyszące im problemy, korzyści itd . 
były: wielkość zespołu (liczebność) i okres, na jaki 
został powołany . Zespoły o większej liczebności 
były bardziej ustrukturyzowane (miały bardziej 
rozbudowaną strukturę wewnętrzną) i sformalizo-
wane, częściej pojawiały się konflikty w ich funk-
cjonowaniu, w większym stopniu wykorzystywano 
elektroniczne kanały komunikacji i częściej orga-
nizowano szkolenia dla uczestników zespołu, niż 
w zespołach o mniej licznym składzie . Z kolei im 
dłuższy czas trwania zespołu, tym częściej jego 
działalność była określona w dokumentacji orga-
nizacyjnej i częściej stosowano dodatkowe moty-
watory materialne i pozamaterialne dla członków 
zespołu .  

dr Janusz Marek Lichtarski 
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ,
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PRZYPISY 
1) Pojęcie, sposób rozumienia i własności struktur zadanio-
wych zostały przedstawione w artykule pt . Struktury zada-
niowe – istota, badanie, występowanie, „Przegląd Organiza-
cji” nr 1/2010, s . 3–5 . 
2) W artykule wykorzystano fragmenty wyników badań an-
kietowych i terenowych . Badania ankietowe zostały przepro-
wadzone w 2009 r . na próbie 126 zespołów zadaniowych, funk-
cjonujących w 73 przedsiębiorstwach . Pogłębione badania te-
renowe są prowadzone od 2009 r . w formie cross-case study 
research w kilkunastu przedsiębiorstwach i finansowane ze 
środków na naukę w latach 2009–2011 jako projekt badaw-
czy pt . „Własności i uwarunkowania struktur zadaniowych” 
(nr 2636/B/H03/2009/36) .   
3) Interesujący przykład organizacji i funkcjonowania zespo-
łu uśpionego przedstawia Piepiora na przykładzie Miejskie-
go Zespołu Zarządzania Kryzysowego (MZZK) w Kowarach . 
W przywołanym przypadku zakres zadań zespołu, podział ról 
i procedury zostały określone bardzo precyzyjnie [PIEPIORA, 
2009, s . 219–222] .  
4) Zamierzeniem autora w kolejnym kroku badawczym jest 
wyróżnienie kilku typów podstawowych poprzez identyfika-
cję powiązań między typami wyodrębnionymi według propo-
nowanych kryteriów .   
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Summary   
Flexible organizational structures are based on ad hoc 
created organizational units (task forces and project teams) 
and temporary relationships . There are various task forces 
and project teams in the management practice, as well as 
there are significant differences among those units . The 
same time there is no adequate typology of task teams in the 
literature . The goal of the article is to present the typology of 
project teams . Presented concept integrates previous appro-
aches into one typology that is based on eight independent 
criteria . The article presents also some results of empirical 
research .   

Łańcuch wartości – podstawowe założenia 

ańcuch wartości, jako koncepcja spopulary-
zowana przez M . Portera1), od wielu lat sta-
nowi przedmiot rozważań w opracowaniach 

z zakresu szeroko rozumianych nauk ekono micznych . 
Koncepcja ta jest wykorzystywana między innymi 
jako „baza” do identyfikacji czynności wykonywanych 
przez przedsiębiorstwo, warunkujących wytworzenie 
i dostarczenie klientom oczekiwanych przez nich pro-
duktów i usług (mówiąc bardziej ogólnie – wartości) . 

W ogólnym ujęciu łań cuch wartości przedstawia 
proces „dodawania” wartości do produktu . Proces 
ten rozpoczyna się od czynności związanych z za-
kupem przez przedsiębiorstwo na rynkach zaopa-
trzenia surowców, materiałów, półfa bry katów itp . 
niezbędnych do pro cesu produkcyjnego . Ich dostar-
czenie do sfery produkcji jest realizowane poprzez 
czynności składające się na logistykę w sferze za-
opatrzenia . W następnej kolejności obejmuje on pro-
dukcję, czynności logistyczne realizowane w sferze 
dystrybucji (zbytu), czynności marketin gowe (w tym 
czynności związane ze sprzedażą), a kończy się na 
świadczeniu usług dodatko wych na rzecz klientów2) . 

Koncepcja łańcucha wartości opiera się na założe-
niu, że wartość powstaje w wy niku realizowania po-
szczególnych czynności składających się na procesy 
realizowane przez przedsiębiorstwo . Kluczowym zada-
niem przypisywanym procesom realizowanym w ra-
mach łań cucha wartości jest tworzenie wartości doda-
nej, w ramach której można wyróżnić dwa pod stawowe 
wymiary: wartość dodaną dla klienta oraz wartość 
dodaną dla przedsiębiorstwa3) . Do wytworzenia wła-
ściwej, tj . zgodnej z preferencjami klienta i oczekiwa-
niami przedsiębiorstwa wartości dodanej niezbędne 
jest wyróżnienie podstawowych „nośni ków” wartości, 
któ rymi są kolejne procesy, wraz ze strukturą składa-
jących się na nie czynności, związane z two rzeniem 
wspomnianych wymiarów wartości dodanej . 

Łańcuch wartości umożliwia dokonanie dekom-
pozycji procesów związanych z tworzeniem warto-
ści dodanej na poszczególne czynności realizowane 
przez przedsiębiorstwo . W tym sensie może on być 
ujmo wany przynajmniej w trzech aspektach: 

 z funkcjonalnym, 
 z procesowym, 
 z zarządczym . 
W aspekcie funkcjonalnym łańcuch wartości 

może być rozumiany jako zbiór czynno ści reali-
zowanych przez przedsiębiorstwo w obrębie po-
szczególnych obszarów funkcjonal nych . Realizacja 
tych czynności ma na celu osiągnięcie oczekiwanych 
efektów w obszarze każdej – traktowanej niejako 
odrębnie – funkcji przedsiębiorstwa, tj . osiągnięcie 
założo nych celów produkcyjnych, marketingowych 
i logistycznych związanych z tworzeniem war tości . 

W aspekcie procesowym łańcuch wartości stanowi 
ciąg czynności składających się na poszczególne proce-
sy prowadzące do wytworzenia wartości . Identyfikacja 
tych procesów wymaga dokonania właściwej systema-
tyki wszystkich procesów realizowanych przez przed-
siębiorstwo, zarówno w ramach samego przedsiębior-
stwa, jak i jego relacji z partnerami ryn kowymi . 

Natomiast w aspekcie zarządczym łańcuch war-
tości stanowi instrument stosowany przez przed-
siębiorstwo do rozpoznawania sposobów tworzenia 
wartości oczekiwanych przez klientów . Jednym ze 

PO 05 2010.indb   16 14/05/2010   19:35



organizacji 5/2010 17

sposobów osiągania i utrzymywania przewagi kon-
kurencyjnej na rynku może być bowiem koncentra-
cja posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów 
i umiejętności na two rzeniu wartości oczekiwanych 
przez klientów i odróżniających się od oferty (propo-
zycji) konkurentów . 

Łańcuch wartości, jako ciąg powiązanych ze sobą 
czynności prowadzących do wytworzenia i dostarcze-
nia finalnego produktu lub usługi, umożliwiających 
uzyskiwanie wartości dodanej zarówno przez klien-
tów, jak i przez przedsiębiorstwo, może być analizo-
wany ze względu na koszty wykonywania tych czyn-
ności oraz ze względu na źródło zróżnicowania4) .  M . 
Porter w swojej pracy poświęconej koncepcji osiąga-
nia i utrzymywania przewagi konku rencyjnej przez 
przedsiębiorstwo pisze: „Istota łańcucha wartości 
polega na wyodrębnieniu za pomocą analizy cało-
ści działań firmy zadań o znaczeniu strategicznym, 
co pozwala zrozu mieć zasady rządzące kosztami 
i wskazać istniejące oraz po tencjalne źródła zróżni-
cowania”5) . Łańcuch wartości Portera może zatem 
stanowić pod stawę analizy przedsiębiorstwa i jego 
otoczenia, obejmującej identyfikację relacji zacho-
dzących pomiędzy zasobami przedsiębior stwa i jego 
celami strategicznymi a otoczeniem rynkowym, pro-
wadzącej do osiągnięcia trzech zasadniczych celów6): 

 z zdiagnozowania strategicznych możliwości przed-
siębiorstwa, 

 z rozpoznania sposobów wykorzystania posiada-
nych przez przedsiębiorstwo zasobów, 

 z zdefinio wania relacji zachodzących pomiędzy za-
sobami przedsiębiorstwa a jego strate gią . 

Jak podkre śla Z . Pierścionek, łańcuch wartości 
opiera się na założeniu, że tzw . zdol ność strate giczna 
przedsiębiorstwa do wytwarzania wartości dodanej jest 
w ostatecznym rozrachunku oceniana przez klientów . 
Wartość produktu zależy zatem od wielu powiązanych 
ze sobą czynności, z których część jest kontrolowana 
przez przedsiębiorstwo, a część zachodzi w jego oto-
czeniu . Każda z tych czynności powinna mieć udział 
w tworzeniu wartości, przy czym wartość zaoferowa-
nego produktu (usługi) zależy nie tylko od właściwego 
wyko nywania poszczegól nych czynności, lecz również 
od ich odpowiedniej integracji i koordyna cji7) . 

struktura czynności w łańcuchu wartości 
i ich udział w tworzeniu wartości 

ak powszechnie wiadomo, wszystkie czyn-
ności realizowane przez przedsiębiorstwo 
w celu wytworzenia warto ści M . Porter po-

dzielił na dwie grupy8): 

zz czynności podstawowe, bezpośrednio przyczynia-
jące się do two rzenia wartości, 
zz czynności pomoc nicze, które jakkolwiek nie przy-

czyniają się bezpośrednio do tworze nia wartości, to 
jednakże znacząco ten proces wspierają . 

Czynności podstawowe występujące w łańcuchu 
wartości wiążą się między innymi z dostarcza niem 
surowców do procesu produkcyjnego i ich przetwarza-
niem, wytwarzaniem produktów, do starczaniem ich 
na rynek oraz sprzedażą . Jak pisze K . Obłój, wymie-
nione czynności sta nowią typowe aktywności każde-
go przedsiębiorstwa, bez których niemożliwe jest po-
wstanie i/lub zaoferowanie produktu (usługi) . Czyn-
ności pomocnicze natomiast wiążą się przede wszyst-
kim z przetwarzaniem informacji, która towarzyszy 
podstawowej aktywności9) . W ślad za R . Krupskim 
można dodać, że czynności podstawowe mają bezpo-
średni wpływ nie tylko na przychody ze sprzedaży 
oraz wynik finansowy przedsiębiorstwa, lecz także na 
osią ganie przez przedsiębiorstwo przewagi konkuren-
cyjnej na rynku . Czynności pomocnicze z kolei pełnią 
rolę wspomagającą czynności podstawowe10) . 

Tworzenie wartości wymaga rozpoznania po-
trzeb i preferencji klientów w zakresie oczekiwa-
nych wartości . Poszczególne czynności w łańcuchu 
wartości są zorientowane na zaspokajanie potrzeb 
klientów w sposób bezpośredni lub pośredni11 . Bez-
pośredni wpływ mają czynności doty czące logistyki 
w sferze dystrybucji, marketingu (w tym – sprze-
daży), a także czynności związane ze świadczeniem 
dodatkowych usług na rzecz klientów . Z kolei pozo-
stałe czynności podstawowe (logistyka w sferze za-
opatrzenia, produkcja) oraz czynności pomocnicze, 
jak kolwiek są niezbędne do wytworzenia wartości 
oczekiwanych przez klientów, to jedynie po średnio 
wpływają na zaspokojenie ich potrzeb . 

W koncepcji łańcucha wartości zadaniem przed-
siębiorstwa jest analiza ponoszonych kosztów 
i uzyskiwanych efektów w odniesieniu do każdej 
czynności kreującej wartość, a także poszukiwanie 
możliwości usprawnienia tych czynności . Według P . 
Kotlera, każde przedsiębiorstwo powinno nie tylko 
umieć oszacować koszty procesów tworzenia warto-
ści ponoszone przez konkurentów i przewidywać ich 
postępowanie na rynku, lecz również wzorować się 
na najlepszych rozwią zaniach światowych liderów 
w płaszczyźnie tworzenia i do starczania wartości 
dla klientów12) . Kluczowe znaczenie ma zatem nie 
tylko właściwe wykonywanie poszczególnych czyn-
ności i ich odpowiednia ko ordynacja, warunkująca 
wytworzenie wartości dodanej zgodnej z potrzebami 
i preferencjami klientów, lecz również permanentna 

przesłanki tworzenia wartości  
w łańcuchu wartości  

Rafał Matwiejczuk

,

PO 05 2010.indb   17 14/05/2010   19:35



18 przeglàd

analiza porównawcza wartości oferowanych przez 
przedsiębiorstwo z wartościami oferowa nymi przez 
jego konkurentów . 

Czynności podstawowe występujące w łańcuchu 
warto ści mają strategiczne znacze nie dla przedsię-
biorstwa, ponieważ – jak już wspomniano powyżej 
– w wyniku ich reali zacji powstaje wartość dodana . 
Kluczowa rola przypisywana w łańcuchu wartości 
sferom produkcji, logi styki i marketingu, a także 
dodatkowym usługom świadczonym na rzecz klien-
ta, wiąże się z tworzeniem określonych rodzajów 
użyteczności dla klienta . Zasadniczo można wymie-
nić trzy podstawowe rodzaje użytecz ności: użytecz-
ność formy (postaci), uży teczność miejsca i czasu 
oraz użyteczność posiadania13) . Użyteczność formy 
(postaci) powstaje w wyniku realizacji czynności 
związa nych z produkcją, użyteczność miejsca i czasu 
jest efektem realizacji czynności logistycznych w sfe-
rach: zaopatrzenia (zakupów), produkcji i dystrybu-
cji (zbytu)14), natomiast użyteczność posiadania 
powstaje w wyniku realizacji czynno ści marketingo-
wych . Najistotniejsze prze słanki tworzenia wartości 

dodanej dla klienta i dla przedsiębiorstwa w świetle 
wymienionych rodzajów użyteczności przedstawia 
tabela 1 . 

Dążąc do wyróżnienia swojej oferty na tle kon-
kurentów, przedsiębiorstwa mogą podejmować wiele 
innych czynności (związanych na przykład z obsługą 
klienta), mają cych na celu za oferowanie dodatko-
wych wartości i korzyści dla klienta15) . Możliwości 
dostarczenia dodatko wych wartości i korzyści dla 
klientów, poprzez za oferowanie przez przedsiębior-
stwo dodat kowych usług na ich rzecz (zwiększenie 
łącznego poziomu użyteczności oferowanych klien-
tom), wiążą się z realizacją między innymi następu-
jących czynności16): 
zz rozpoznaniem źródeł dodatkowych wartości i ko-

rzyści dla klientów, 
zz opracowaniem założeń i procedur obsługi klienta, 
zz identyfikacją dodatkowych korzyści możliwych 

do zaoferowania klientom (głównie w zakresie roz-
woju koncepcji tzw . produktu wzbogaconego), 
zz zapewnianiem wymaganego poziomu serwisu 

i usług posprzedażowych . 

Tab. 1. Tworzenie wartości dodanej w aspekcie podstawowych rodzajów użyteczności oferowanych 
klientom 

Podstawowe 
rodzaje 

użyteczności
Uwarunkowania tworzenia wartości dodanej

Uży teczność 
formy 

(postaci)

•  określenie możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa w świetle oczekiwań klien tów 
•  przygotowanie, zaprojektowanie i organizacja procesu produk cyjnego 
•  utrzymywanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa 
•  zapewnianie ciągłości i elastyczności procesu produkcyjnego 
•  właściwa realizacja procesu produkcyjnego, umożliwiająca efek tywne wykorzysta nie 

surowców i materiałów, dokładny montaż elementów i półfa bryka tów oraz produk cję 
wyrobów gotowych, prowadząca do wytworzenia wartości do danej dla klienta 

•  wspieranie procesów logistycznych realizowanych na styku sfery produkcji ze sfe rami 
zaopatrzenia oraz dystrybucji (zbytu) 

Uży teczność 
miejsca  
i czasu

•  rozpoznanie preferencji i oczekiwań klientów w zakresie świadczeń logistycz nych oraz 
poziomu obsługi logistycznej 

•  identyfikacja czynności logistycznych realizowanych w poszczegól nych sferach przepływów 
– w sferze zaopatrzenia (zakupów), w sferze produkcji oraz w sferze dystrybucji (zbytu, 
sprzedaży) 

•  zdefiniowanie logistycznych segmentów rynku, stanowiących grupy klientów (odbior ców) 
o względnie jednorodnych preferencjach i oczekiwaniach w zakresie poziomu świadczeń 
logistycznych 

•  zaprojektowanie procesu właściwego pozycjonowania (plasowania) wartości na rynku (przy 
współudziale sfery marketingu) 

•  sformułowanie adekwatnych strategii logistycznych oraz zdefiniowanie właści wej kompozycji 
instrumentów logistyki-mix, umożliwiających dostarczenie warto ści dodanej dla klientów 

Użyteczno ść 
posiadania

•  rozpoznanie preferencji i oczekiwań klientów, przy szerokim wyko rzystaniu me tod, technik 
i instrumentów (narzędzi) badań marke tingowych 

•  przeprowadzenie segmentacji rynku umożliwiającej wyodrębnienie względ nie jednorodnych 
(homogenicznych) grup klientów 

•  zdefiniowanie i wybór rynku docelowego rozumianego jako grupa klien tów, któ rych popyt 
przedsiębiorstwo będzie starało się zaspokoić za pomocą rozwija nej oferty rynkowej oraz 
opracowanego programu marketingowego 

•  zaprojektowanie procesu właściwego pozycjonowania (plasowania) wartości na rynku (przy 
współudziale sfery logistyki) 

•  sformułowanie adekwatnych strategii marketingowych oraz zdefiniowanie właści wej kompozycji 
instrumentów marketingu-mix, warunkujących realizację wartości dodanej dla klientów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P . BLAIK, Logistyka . Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, War szawa 
2001, s . 144–145; I . DURLIK, Inży nieria zarządzania, Wydawnictwo AMP, Katowice 1993, s . 61–63; P . KOTLER, Marketing, 
Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s . 70–71 . 
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Istotne znaczenie dodatkowych usług świadczo-
nych na rzecz klienta wymaga od przedsiębiorstwa 
stałego wzbogacania oferowanych wartości . Nawiązu-
je to do współczesnej koncepcji produktu, w ramach 
której podkreśla się, że produktem jest nie tylko 
wszystko to, co można zaoferować na rynku w celu 
zaspokojenia określonej potrzeby, lecz że pod pojęciem 
produktu należy rozumieć zbiór wartości i korzyści 
oferowanych klien tom, rozwiązują cych ich problemy17) . 

uwagi końcowe 

ańcuch wartości jako ciąg czynności reali-
zowanych przez przedsiębiorstwo powi nien 
przede wszystkim umożliwiać wytworzenie 

i dostarczenie wartości oczekiwanych przez klientów . 
W tworzeniu wartości niezbędne jest przyjęcie zasady 
nadrzędności interesów klientów, których preferencje 
i oczekiwania powinny stanowić kluczowe kryterium 
zarządza nia łańcuchem wartości . Wymaga to precy-
zyjnego zidentyfikowania czynności warunkują cych 
zaoferowanie pod stawowych użyteczności (formy, 
miejsca i czasu, posiadania) na rzecz klientów . Nakła-
da to na przedsiębiorstwo konieczność zdefi niowania 
unikatowej w stosunku do konku rentów pro pozycji 
wartości, która docelowo jest oferowana klientom 
w celu rozwią zania ich problemów . Opracowanie 
przez przedsiębiorstwo wyróżniającej się – w porów-
naniu do konkuren tów – propozycji wartości powinno 
uwzględniać przy tym nie tylko preferencje i ocze-
kiwania klientów, lecz również możliwości przedsię-
biorstwa związane z posiadanymi przez nie zasobami 
i umiejętnościami . Są one bowiem niezbędne do roz-
woju oferty rynko wej, obejmującej adekwatną – w sto-
sunku do oczekiwań klien tów – propozy cję wartości 
przedkładaną przez przedsiębiorstwo na rynku . 

dr Rafał Matwiejczuk 
Katedra Logistyki i Marketingu 

Uniwersytetu Opolskiego

 
PRZYPISY  
1) Jakkolwiek kategoria „łańcucha wartości” jest powszechnie 
(co zresztą wydaje się być jak najbardziej słuszne) wiązana 
z nazwiskiem M . Portera, to – jak podają niektórzy autorzy – 
była znana już wcześniej . Na przykład J . Dytwald powołuje się 
na pracę K . OHMAE, The Mind of the Strategist, McGraw-Hill, 
New York 1982 . Zob . J . DYTWALD, Współczesne koncepcje 
zarządzania korporacjami, Wyższa Szkoła Przedsię biorczości 
i Zarządzania, Warszawa 1997, s . 36 . Ze względu na znaczne 
upowszechnienie w literaturze przedmiotu koncepcji łańcucha 
wartości M . Portera, w niniejszym opracowaniu zrezygnowano 
z jej graficznej prezentacji . 
2) Por . A . KOŹMIŃSKI, W . PIOTROWSKI (red .), Zarządzanie . 
Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1997, s . 194 . Jak to często bywa, wiele kontrowersji wiąże się 
z przekładem danego zagadnienia z języka obcego . Na przykład 
w oryginale występuje określenie operations, które jest w więk-
szości polskich prac podawane jako „produkcja”, co zresztą 
– mając na uwadze szczegółową strukturę czynności realizowa-
nych w tej sferze – wydaje się być uzasadnione . Podobne różni-
ce dotyczą logistyki, z tym że w jej przypadku, ze względu na 
specjalistyczną terminologię stosowaną w obszarze logistyki, 
najodpowiedniejszymi określeniami wy dają się być „logistyka 
w sferze zaopatrzenia” (zamiast „logistyki wewnętrznej” czy 
też „logistyki wejściowej”) oraz „logistyka w sferze dystrybu-
cji”, ewentualnie „logistyka w sferze zbytu” (zamiast „logistyki 
zewnętrznej” czy też „logistyki wyjściowej”) . Spoty kane w li-
teraturze określenia „logistyka zaopatrzenia” oraz „logistyka 

dystrybucji (zbytu)” są w pewnym sensie skró tami myślowymi, 
przy stosowaniu których w obydwu przypadkach – zazwyczaj 
świadomie – pomijany jest człon „w sferze” .   
3) Istotę obydwu wymienionych wymiarów wartości dodanej 
przedstawia P . Blaik . Zob . P . BLAIK, Logistyka . Koncepcja zin-
tegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2001, s . 117–118 .  
4) Zob . J . ROKITA, Zarządzanie strategiczne . Tworzenie i utrzy-
mywanie przewagi konkurencyj nej, PWE, Warszawa 2005, s . 196 . 
5) M . PORTER, Przewaga konkurencyjna . Osiąganie i utrzymy-
wanie lepszych wyników, Helion, Gli wice 2006, s . 61 . 
6) Zob . R . KRUPSKI (red .), Zarządzanie strategiczne . Koncep-
cje, metody, AE we Wrocławiu, Wrocław 2001, s . 141 .  
7) Zob . Z . PIERŚCIONEK, Strategie konkurencji i rozwoju 
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Na ukowe PWN, War szawa 
2003, s . 116–117 . 
8) Zob . M . PORTER, Przewaga konkurencyjna…, op . cit ., s . 65 . 
W opisie poszczególnych elementów składowych łańcucha war-
tości są wykorzystywane różne określenia związane z czynno-
ściami wykonywanymi w przedsię biorstwie – mówi się o za-
daniach, działaniach, aktywnościach, funkcjach, procesach itd . 
W tym miejscu pojawia się jednak pytanie, czy strukturę pro-
cesów realizowanych przez przedsiębiorstwo tworzą poszczegól-
ne czynno ści czy też działania . Problem ten porusza między 
innymi W . Czakon, zdaniem którego najbardziej adekwatnym 
słowem do określenia poszczególnych składowych łań cucha 
wartości jest „działanie” . Zob . W . CZAKON, Łańcuch warto ści 
w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, AE w Katowicach, Ka-
towice 2005, s . 15 . Jeżeli jednak przyjmiemy, że – jak pisze P . 
Blaik – proces obejmuje czynności służące do realizacji zadań, 
wówczas poszczególne składowe łańcucha warto ści należałoby 
określać mianem czynności . W nawiązaniu do tłumaczenia 
oryginalnego określenia activities, które W . Czakon proponuje 
traktować jako działania, autor niniejszego opracowania skłania 
się ku określeniu „czynności”, względnie „aktywności” . Jest to 
– jak się wydaje – uzasadnione, biorąc pod uwagę tzw . podsta-
wowe elementy procesu wyróżnione przez P . Schuderera, wśród 
których wymienia on między innymi właśnie czynności (aktyw-
ności) . Na temat relacji występujących w płaszczyźnie: proces 
– czynności zob . P . BLAIK, Logistyka…, op . cit ., ss . 51, 99 . 
9) Zob . K . OBŁÓJ, Strategia organizacji . W poszukiwaniu trwa-
łej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1998, s . 205–207 . 
10) Zob . R . KRUPSKI (red .), Zarządzanie strategiczne . . ., op . cit ., s . 141 . 
11 Zob . M . HUTT, T . SPEH, Business Marketing Management . 
A Strategic View of Industrial and Organizational Markets, 
Dryden Press, Chicago 1989, s . 264 . 
12) Zob . P . KOTLER, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, 
Poznań 2005, s . 70–71 . 
13) Zob . szerzej: J . COYLE, E . BARDI, C . LAN GLEY, Zarządza-
nie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s . 56 i nast . 
14) Wymienione trzy sfery dotyczą z reguły przedsiębiorstw 
produkcyjnych . W przedsiębiorstwach handlo wych występują 
dwie spośród nich, tj . sfera zakupów oraz sfera zbytu (określa-
na w tym przypadku często mia nem sfery sprzedaży) . Z kolei 
w przedsiębiorstwach usługowych wyróżnia się częstokroć je-
dynie sferę zakupów . 
15) Zob . szerzej: R . MATWIEJCZUK, Zarządzanie marketingo-
wo-logistyczne . Wartość i efektywność, C .H . Beck, Warszawa 
2006, s . 39 i nast . 
16) Por . M . CHRISTOPHER, Logistyka i zarządzanie łańcuchem do-
staw . Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług, Polskie 
Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000, s . 37–38 . 
17) Jak pisze P . Kotler, podstawowe znaczenie w koncepcji pro-
duktu przypisywane jest poziomowi tzw . pro duktu wzbogaco-
nego (ulepszonego, rozszerzonego), który odgrywa decydują-
cą rolę w dą żeniach do wyróżnienia oferty przedsiębiorstwa 
w stosunku do oferty jego konkurentów . W krajach wysoko 
rozwi niętych konkurencja w płaszczyźnie wartości dostarcza-
nych klientom rozgrywa się właśnie na poziomie produktu 
wzbogaconego . Zob . P . KOTLER, Marketing, op . cit ., s . 411 .  

Summary
The purpose of the paper is to identify the most important 
value creation premises con cerning value chain concept . The 
key role in value creation is assigned to production, logistics 
and marketing . Production contributes to form utility cre-
ation, logistics – to place & time utility creation, and marke-
ting contributes to possession utility creation .
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Współczesne trendy  
w innowacyjności  
– w kierunku otwartych innowacji 
 
Alina Kozarkiewicz

Wprowadzenie 

oncepcja otwartych innowacji (open innova-
tions) uzyskała w ostatnich latach widoczne 
zainteresowanie wśród teoretyków i prak-

tyków zarządzania . Wprawdzie od lat wiadomo, że 
pomysły i innowacje przenikają do firm z otoczenia 
- wiele innowacji powstało pierwotnie w zupełnie 
innym celu, na przykład teflon, znany obecnie jako 
pokrycie naczyń kuchennych, pojawił się w tej roli 
dzięki zastosowaniom w badaniach kosmosu . Bar-
dzo ważnym impulsem w rozwoju koncepcji otwar-
tych innowacji stała się książka opublikowana przez 
H . Chesbrougha w wydawnictwie Harvard Business 
School Press [Chesbrough, 2003] . Idea autora doty-
cząca zmiany paradygmatu innowacji zainspirowała 
kolejnych badaczy, a otwarte innowacje stały się te-
matem licznych artykułów naukowych, specjalnych 
numerów czasopism, konferencji naukowych i stron 
internetowych .  

Wśród czynników, które przyczyniły się do po-
wstania i rozwoju koncepcji otwartych innowacji, 
wymienia się najczęściej ogólne czynniki związane 
z uwarunkowaniami rozwoju światowej gospodarki, 
takie jak: globalizacja, rozwój technologii, nowe for-
my organizacji i współpracy przedsiębiorstw (sieci 
biznesowe, alianse strategiczne) . Inne ważne czyn-
niki to skrócenie cykli innowacji oraz cykli życia 
produktów i technologii, konieczność łączenia róż-
nych technologii (na przykład optotronika, bioin-
żynieria), wyraźny wzrost kosztów działalności ba-
dawczo-rozwojowej oraz rozproszenie zasobów wie-
dzy, szczególnie widoczne na przykład w sektorze 
informatycznym [Gassmann, 2006; Chiaroni, Chiesa, 
Frattini, 2009] . Podstawą rozwoju koncepcji otwar-
tych innowacji stało się przeświadczenie, że miejsce 
powstawania wiedzy i nowych idei nie jest dokład-
nie tym miejscem, w którym powstają nowe produk-
ty lub technologie, ani tym, w którym odbywa się 
ich komercjalizacja . Innowacje „wpływają” do przed-
siębiorstwa, ale też z niego „wypływają” i są wyko-
rzystywane przez inne podmioty . 

Od 2003 r ., czyli od publikacji pracy H . Chesbrougha, 
upłynęło już siedem lat . Koncepcja otwartych inno-
wacji nie była jednak prezentowana szerzej w pol-
skiej literaturze przedmiotu . Dlatego też celem arty-
kułu będzie przybliżenie jej najważniejszych założeń, 
a także przegląd dotychczasowego dorobku naukowego 

poświęconego tej tematyce . Zostaną zaprezento-
wane najważniejsze tematy prowadzonych badań 
i proponowane kierunki dalszych prac . Problema-
tyka otwartych innowacji jest na pewno inspirują-
ca dla badaczy zainteresowanych innowacyjnością 
przedsiębiorstw oraz dla menedżerów-praktyków, 
zwłaszcza z dynamicznych sektorów tzw . nowych 
technologii . 

zmiana paradygmatu innowacji 

ątpliwości nie budzi twierdzenie, że inno-
wacje odgrywają istotną rolę w życiu czło-
wieka i cywilizacji, zmieniają świat, czasa-

mi w ogromnym stopniu, tak jak na przykład tele-
fon, samochód czy internet, czasami w stopniu nie-
zauważalnym przez człowieka, prowadząc jednak do 
trwałych zmian tempa i jakości życia (nowe gene-
racje leków, procesorów itp .) . Innowacje są podsta-
wą przedsiębiorczości, dzięki nim tworzone są nowe 
przedsiębiorstwa, następuje ich rozwój, kreowana 
jest wartość dla właścicieli i klientów . Innowacyj-
ność jest wymagana w branżach tradycyjnych, ta-
kich jak: rolnictwo (innowacje genetyczne), sprze-
daż detaliczna (e-sklepy), transport (techniki GPS) 
i wiele innych . Dzięki innowacyjności powstają nowe 
branże, bazujące na nowych rozwiązaniach w zakre-
sie informatyki czy biotechnologii . 

Rola innowacji w przedsiębiorstwach znana była 
od lat, ale wydaje się, że ostatnie lata przyniosły 
wyraźną zmianę w postrzeganiu innowacji . Bardzo 
często podkreśla się rolę rozwiązań z zakresu tech-
nologii informatycznych, które wymuszają wręcz 
dalszą innowacyjność - nowe modele biznesowe 
przedsiębiorstw, nowe metody nauczania w szko-
łach, nowe sposoby komunikacji itp . [Dodgson, 
Gann, Salter, 2006] . Zwraca się też uwagę na rolę, 
jaką w innowacyjności odgrywają zewnętrzni inte-
resariusze – partnerzy handlowi, odbiorcy i osta-
teczni użytkownicy produktów . Coraz częściej wyko-
rzystuje się nie tylko tzw . wiedzę jawną interesariu-
szy, na przykład ich uwagi i komentarze dotyczące 
produktów, ale sięga się po wiedzę ukrytą, na przy-
kład obserwując zastosowania produktu w praktyce 
i adaptacje wprowadzane nieświadomie przez użyt-
kownika [Prahalad, Ramaswamy, 2004] . Ważną rolę 
odgrywa łączenie wiedzy z różnych, bardzo odle-
głych obszarów – efektem takiej współpracy stają 
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,

się ekrany telewizorów wykorzystujące rozwiązania 
z biotechnologii lub telefony komórkowe, które po-
trafią zmierzyć tętno . 

Innowacyjność wymaga finansowania . Problem 
ten dotyczy obecnie nie tylko posiadania przez 
przedsiębiorstwo środków finansowych, ale też 
umiejętności ich pozyskiwania . Tworzone są zarów-
no specjalne nowe instrumenty finansowe, nowe za-
sady współpracy partnerskiej, na przykład alianse 
strategiczne, rozwija się venture capital, powstają 
nowe metody oceny projektów innowacyjnych obar-
czonych dużym ryzykiem i niepewnością, takie jak 
na przykład opcje realne . Zmienia się także rola 
działów badawczo-rozwojowych – nie tylko tworzą 
one nowe rozwiązania, ale pełnią też rolę integrato-
ra rozwiązań, tzn . pozyskują wiedzę tworzoną przez 
innych, na przykład poprzez nabywanie patentów 
lub współpracę z uniwersytetami . 

Pytanie, które można by zadać obecnie, analizu-
jąc przedstawione powyżej fakty, mogłoby brzmieć 
następująco: czy istnieje innowacyjność w obszarze 
innowacji? Ostatnie lata pokazują, że na to pytanie 
należy odpowiedzieć pozytywnie, następuje zmiana 
paradygmatu dotyczącego innowacji – przejście od 
innowacji zamkniętych, bazujących na wewnętrznym 
potencjale przedsiębiorstw do innowacji otwartych, 
bazujących na przepływie wiedzy i nowych rozwią-
zań do i z przedsiębiorstw . 

paradygmat zamkniętych innowacji 

okonując syntezy poglądów przedstawio-
nych w literaturze przedmiotu [Chesbrough, 
2003; Gassmann, Enkel, 2004; Elmquist, 

Fredberg, Ollila, 2009], można stwierdzić, że para-
dygmat zamkniętych innowacji (closed innovations) 
bazuje na przekonaniu, że podstawą działalności in-
nowacyjnej w przedsiębiorstwie jest własny dział ba-
dawczo-rozwojowy i jego działalność . Finansowanie 
własnej działalności badawczej prowadzi do nowych 
pomysłów, odkryć i wynalazków, które firma rozwija 
w prototypy, następnie w nowe produkty, wchodzi 
z nimi na rynek, wspiera sprzedaż i dzięki temu 
osiąga zyski . Aby proces ten zachodził sprawnie, 
muszą być spełnione określone warunki: 
zz przedsiębiorstwo musi pozyskiwać z rynku pracy 

najlepszych pracowników, absolwentów najlepszych 
uczelni, ludzi kreatywnych, doświadczonych inżynie-
rów otwartych na nowe wyzwania itp .; 
zz wspieranie właściwych ludzi, stwarzanie im od-

powiednich warunków pracy, zarówno w sensie wy-
posażonych laboratoriów badawczych, jak i atmosfe-
ry pracy, sprzyja kreatywności, nowym pomysłom, 
które są przekształcane w nowe produkty rynkowe; 
zz przedsiębiorstwo, które pojawia się pierwsze na 

rynku z nowym produktem, staje się liderem rynko-
wym i zagarnia największą część rynku; 
zz przywództwo rynkowe generuje nowe środki, któ-

re są inwestowane w kolejne nowe produkty, a to 
gwarantuje przewagę konkurencyjną; 
zz nowe odkrycia i wynalazki wymagają ścisłej ta-

jemnicy i ochrony, należy szczególnie dbać o paten-
ty i ochronę własności intelektualnej . 

Przekonanie o sensie zamkniętych innowacji było 
charakterystycznym sposobem myślenia w okresie 
przed- i powojennym, podstawą powstania i rozwo-
ju takich gigantów, jak GE czy AT&T . Pod koniec 

wieku XX coraz częściej dostrzegano jednak wady 
takiego zamkniętego modelu innowacyjności, opar-
tego na własnych zasobach i pilnie strzeżonych ta-
jemnicach . 

paradygmat otwartych innowacji 

rzełom wieków jest okresem obowiązywania 
nowego sposobu myślenia o tworzeniu i po-
zyskiwaniu wiedzy w organizacji oraz o jej 

twórczym wykorzystywaniu w rozwoju produktów 
i technologii . Ten nowy sposób myślenia i działa-
nia nazwano „otwieraniem innowacji” [Chesbrough, 
2003] . Zmieniło się środowisko wiedzy – dostęp do 
niej rozszerzył się dzięki internetowi, pojawiły się 
różne formy współfinansowania prac badawczych 
prowadzonych na uniwersytetach, tworzone są kla-
stry i alianse łączące ośrodki akademickie i ośrod-
ki badawcze, następuje międzynarodowy przepływ 
ekspertów . Co więcej, przełomowe pomysły powstają 
często nie w dużych laboratoriach lub na uniwersy-
tetach, ale w małych ośrodkach i firmach czy nawet 
w symbolicznych garażach na tyłach posesji . Pra-
cownicy są mobilni, a odchodząc z pracy zabierają 
i przenoszą zdobytą wiedzę . Do mobilności kadry 
przyczynia się częste odseparowanie działalności ba-
dawczej przedsiębiorstwa, generującej pomysły i idee 
nowych produktów, od działalności rozwojowej, któ-
rej sens sprowadza się do nadania produktom osta-
tecznego kształtu . Jeśli pomysły trafiają na półkę, 
to rozczarowani wynalazcy pojawiają się na rynku 
pracy lub w gronie przedsiębiorców . Wsparciem dla 
nowych przedsięwzięć stał się rozwój działalności 
finansującej typu venture capital; pozyskanie środ-
ków na nowe przedsięwzięcia o dużym ryzyku staje 
się możliwe nawet przy niewielkich środkach wła-
snych . Coraz więcej firm dostrzega znaczenie wie-
dzy pozyskiwanej od dostawców części, partnerów 
handlowych i klientów . Coraz większą rolę w roz-
woju przedsiębiorstw zaczyna odgrywać wiedza na-
bywana na zewnątrz, głównie w postaci patentów 
i know-how . 

Działalność badawczo-rozwojowa nie może być 
traktowana obecnie jedynie jako generowanie wie-
dzy . Jest raczej skierowana na łączenie wiedzy we-
wnętrznej z wiedzą zewnętrzną, którą można pozy-
skać na różne sposoby - od fuzji i przejęć przedsię-
biorstw, przez śledzenie publikacji naukowych, aż po 
analizy komentarzy na forum internetowym . Naj-
istotniejszym zadaniem jest identyfikacja, eksploata-
cja i zastosowanie dostępnej wiedzy, która pojawia 
się wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa . 

Zmienia się także stosunek wielu przedsię-
biorstw do własności intelektualnej, przede wszyst-
kim do posiadanych patentów . Patenty nie są trak-
towane wyłącznie jako ochrona pomysłu przed sko-
piowaniem przez konkurencję . Istnieje rynek paten-
tów, patenty mogą stanowić cenne źródło przycho-
dów, rozwiązania zdolnych pracowników działów ba-
dawczo-rozwojowych, zamiast na półkę, mogą tra-
fić do innych podmiotów zainteresowanych nowy-
mi rozwiązaniami . Podobnie w przypadku patentów 
zewnętrznych – zakup patentu prowadzi często do 
lepszego kierowania środków finansowych na działa-
nia badawczo-rozwojowe, wykorzystywanie patentów 
tworzonych przez innych może być ważnym źródłem 
przychodów i rozwoju przedsiębiorstwa . 
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W tabeli 1 przedstawiono porównanie najważ-
niejszych zasad odróżniających zamknięte i otwarte 
innowacje . 

Rozwój koncepcji otwierania innowacji prowa-
dzi do wielu prac o charakterze koncepcyjnym, któ-
rych celem jest tworzenie modeli opisujących proces 
otwierania innowacji, uwarunkowania wdrażania 
tego procesu i jego efektywność . W ciekawej pra-
cy Gassmanna i Enkel (2004) przeanalizowano trzy 
modele procesów przepływu innowacji . 

z� Proces przepływu innowacji z zewnątrz do we-
wnątrz – przedsiębiorstwo wzbogaca swój potencjał 
poprzez integrację wiedzy dostarczanej przez pod-
mioty zewnętrzne, poprzez nabywanie wiedzy, tak 
jak ma to miejsce przy zakupie patentu lub przeję-
ciu innej firmy lub poprzez wykorzystywanie pomy-
słów udostępnianych za darmo przez klientów albo 
dystrybutorów . 
z� Proces przepływu innowacji z wewnątrz na ze-

wnątrz – umożliwianie wykorzystania pomysłów, 

Tab. 1. Porównanie zasad zamkniętych i otwartych innowacji 

Zasady Paradygmat zamkniętych innowacji Paradygmat otwartych innowacji 

Pozyskiwanie 
specjalistów 

Przedsiębiorstwo musi pozyskiwać z rynku 
pracy i zatrudniać najlepszych pracowników, 
absolwentów najlepszych uczelni, kreatywnych, 
doświadczonych inżynierów otwartych na nowe 
wyzwania . 

Przedsiębiorstwo powinno pozyskiwać najlepszych 
pracowników z dostępnego rynku pracy, ale należy 
pamiętać, że bardzo wielu wybitnych specjalistów 
jest rozsianych po świecie . 

Tworzenie 
nowych 
pomysłów

Wspieranie właściwych ludzi i stwarzanie 
im odpowiednich warunków pracy powinno 
sprzyjać kreatywności, nowym pomysłom, 
które będą przekształcane w nowe produkty 
rynkowe . 

Oprócz wewnętrznych odkryć, przedsiębiorstwo 
może nabywać i przejmować rozwiązania 
z zewnątrz . Odpowiedni  poziom rozwoju 
wewnętrznego jest konieczny do właściwej 
absorpcji pomysłów zewnętrznych . 

Przywództwo 
rynkowe 

Przedsiębiorstwo, które pojawia się pierwsze  
na rynku z danym produktem, staje się liderem 
rynkowym i zgarnia największą część przychodów . 

Przywództwo rynkowe może być rezultatem 
lepszego modelu biznesowego, a nie pierwszeństwa 
w pojawieniu się na rynku . 

Rozwój Przywództwo rynkowe generuje nowe 
środki, które inwestowane w kolejne 
nowoczesne rozwiązania gwarantują przewagę 
konkurencyjną . 

Rozwój jest efektem wykorzystania zarówno 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych idei . 

Ochrona 
własności 
intelektualnej

Nowe odkrycia i wynalazki wymagają ścisłej 
tajemnicy i ochrony . Należy dbać o patenty 
i ochronę własności intelektualnej tak, aby 
konkurenci nie mogli czerpać dodatkowych 
korzyści . 

Przedsiębiorstwo powinno czerpać korzyści ze 
sprzedaży i wykorzystania własności intelektualnej 
przez inne podmioty . Jeśli jest to korzystne, 
należy nabywać własność intelektualną od innych 
podmiotów . 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [CHESBROUGH, 2003] . 

Rys. 1. Modele procesów otwierania innowacji 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [GASSMANN, ENKEL, 2004] . 
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prototypów, receptur, nowych związków chemicz-
nych itp . tworzonych w przedsiębiorstwie przez inne 
podmioty zewnętrzne . Proces ten dotyczy udziela-
nia licencji, sprzedaży patentów i know-how . Proces 
przepływu innowacji do otoczenia następuje również 
w przypadku tworzenia nowego podmiotu finanso-
wanego w całości lub częściowo przez dane przed-
siębiorstwo (tzw . spin-off lub start-up) . 
z� Proces łączący oba powyższe modele – przepływ 

innowacji odbywa się dzięki współpracy w ramach 
sieci biznesowych lub aliansów strategicznych . 

Rysunek 1 przedstawia trzy omówione powyżej 
modele . 

Jeśli chodzi o zastosowania praktyczne, to we-
dług badań [Chesbrough, Crowther, 2006] lista, 
w których otwarte innowacje znalazły już zastosowa-
nie, obejmuje następujące branże: oprogramowanie 
komputerowe, produkcję i montaż komputerów, gry 
multimedialne, konsole do gier, rozwiązania interne-
towe, portale, rozrywkę multimedialną, media, prze-
mysł biotechnologii, farmaceutyczny, sprzęt medycz-
ny, produkcję opakowań dostosowanych do różnych 
produktów, przemysł lotniczy . Podobne wnioski moż-
na odnaleźć w pracy Gassmanna i Enkel (2004) . Zda-
niem tych autorów można wyróżnić kilka charakte-
rystyk przedsiębiorstw, w których koncepcja otwar-
tych innowacji staje się szczególnie przydatna: mo-
dułowość produktów lub produkcji (na przykład prze-
mysł lotniczy), tempo rozwoju danej branży (na przy-
kład wytwarzanie oprogramowania), wiedza ukryta 
stanowi podstawę innowacyjności (na przykład pro-
dukcja turbin aerodynamicznych), możliwość sprze-
daży lub wykorzystywania patentów (na przykład 
przemysł chemiczny lub farmaceutyczny), możliwość 
uzyskania większego zwrotu z innowacji, gdy rośnie 
praktyczne wykorzystanie, czyli tzw . popytowy efekt 
skali (na przykład technologia RFID) . 

przegląd dotychczasowych badań na temat 
otwartych innowacji 

awet pobieżny przegląd baz prac nauko-
wych, takich jak Scopus lub Proquest, 
pozwala przekonać się o rosnącym zainte-

resowaniu problematyką otwartych innowacji . Wy-
niki kompleksowych badań przeprowadzonych na 
podstawie analizy zawartości trzech baz: ISI Web 
of Knowledge, Scopus i Creativity and Innovation 
Management oraz oferty księgarni Amazon .com 
przedstawiono w pracy Elmquist, Fredberga i Ollili 
(2009) . Analiza artykułów i książek opublikowanych 
do roku 2007 pozwala - zdaniem wymienionych 
autorów - wyodrębnić siedem wiodących tematów 
prac badawczych dotyczących otwartych innowacji: 
definiowanie pojęcia, modele biznesu, projektowanie 
organizacyjne, przywództwo i kultura organizacji, 
narzędzia i techniki, własność intelektualna i dy-
namika rozwoju przemysłowego . Ci sami autorzy, 
na podstawie przeprowadzonych analiz zawartości 
literatury oraz dyskusji z ekspertami, proponują 
cztery najważniejsze potencjalne obszary badawcze 
dotyczące dalszych prac w obszarze otwartych inno-
wacji: modele innowacyjności, uwarunkowania roz-
woju koncepcji otwartych innowacji, zastosowania 
praktyczne oraz przywództwo a wdrażanie koncepcji 
otwartych innowacji . Zdaniem cytowanych autorów 
problematyka otwartych innowacji otwiera kolejnym 

badaczom wiele możliwości dalszych prac i publika-
cji naukowych . 

Jeśli chodzi o analizę metod badawczych wykorzy-
stywanych w ramach badań nad otwartymi innowa-
cjami, to przegląd literatury wskazuje, że najczęściej 
stosowaną dotychczas metodą badawczą jest analiza 
przypadku (case-based research) . W literaturze przed-
miotu dominuje prezentacja rozwiązań stosowanych 
przez wybrane przedsiębiorstwa, na przykład IBM 
[Chesbrough, 2003; Gassmann, Enkel, 2004], Proc-
ter & Gamble [Dodgson, Gann, Salter, 2006], Cisco, 
Lucent, Intel [Chesbrough, 2003] . W literaturze od-
naleźć można także szerszą perspektywę dotyczącą 
porównań zastosowań otwartych innowacji w ramach 
jednego sektora, na przykład biofarmaceutycznego 
[Chiaroni, Chiesa, Frattini, 2009] .  

podsumowanie 

yskusja na temat zmian w paradygmacie 
innowacyjności przedsiębiorstw wydaje się 
o tyle interesująca, że stanowi ciekawą pró-

bę wyjaśnienia źródeł sukcesów firm nowych tech-
nologii, takich jak Cisco czy IBM i źródeł porażek gi-
gantów, takich jak Xerox . Zarówno rozwój sektorów 
tzw . nowych technologii, jak i ciągłe poszukiwanie 
nowych źródeł wzrostu wartości przedsiębiorstw po-
wodują, że problematyka otwartych innowacji jesz-
cze na pewno będzie budzić spore zainteresowanie . 

dr inż . Alina Kozarkiewicz 
Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów 

na Wydziale Zarządzania  
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie    
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Summary 
The aim of this paper is to present briefly the concept of open 
innovations, its most important assumptions and contingen-
cies of development . In the paper the comparison of closed 
and open innovations was demonstrated, and the results of 
the analysis of research conducted so far were also discussed . 
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zmiany strategii deweloperów  
w okresie dekoniunktury

Bartosz Czernek

Wprowadzenie 

ematem artykułu są zmiany strategii firm 
deweloperskich w okresie dekoniunktury . 
W pierwszej części artykułu przedstawione 

są wyniki badań literaturowych między innymi Bo-
ston Consulting Group (BCG) oraz naukowców, do-
tyczące zachowań przedsiębiorstw w okresach kry-
zysu . W dalszej części artykułu autor koncentruje 
się na weryfikowaniu tezy o kryzysie gospodarczym 
w sektorze deweloperskim w Polsce . Przykłady roz-
wiązań głównego problemu będą poszukiwane wśród 
trzech spółek notowanych na Giełdzie Papierów War-
tościowych w Warszawie (GPW), tj . LC Corp, J .W . 
Construction oraz GANT Development SA . Najpierw 
wskazane są przykłady zmian, do jakich doszło w po-
wyższych spółkach w okresie recesji, a następnie 
skonfrontowano je z wytycznymi „literaturowymi” 
przedstawionymi w pierwszej części artykułu .  

zachowania przedsiębiorstw  
w okresie dekoniunktury  

ykl koniunkturalny to periodyczne zmiany 
poziomu aktywności gospodarczej . Zazwy-
czaj wyróżnia się cztery fazy tego cyklu: 

kryzys, depresję, ożywienie i rozkwit . 
Nadprodukcją, czyli przewagą podaży w porów-

naniu z efektywnym popytem, charakteryzuje się 
faza kryzysu . Implikuje to spadek wielkości gospo-
darczych, przy czym tempo spadku poszczególnych 
wielkości jest różne . Faza depresji (zastoju) wyróż-
nia się z kolei względną stabilizacją gospodarki na 
obniżonym poziomie . W pewnym momencie tej 
fazy gospodarka osiąga najniższy poziom . Według 
BCG przedsiębiorca w trudnych czasach w pierw-
szej kolejności powinien zabezpieczyć swój biznes 
na wypadek poważnego tąpnięcia i zapewnić mu 
płynność . Dopiero potem trzeba zastanowić się, 
jak wykorzystać spowolnienie do umocnienia pozy-
cji firmy i wyprzedzenia konkurentów . W związku 
z tym powinno się przeprowadzić dokładną seg-
mentację klientów i zachować należytą ostrożność 
w prowadzeniu inwestycji . Należy również dokonać 
restrukturyzacji zadłużenia poprzez zabezpieczenie 
finansowania na tak długo, jak to tylko możliwe, 
zweryfikować programy wypłaty dywidend i skupu 
własnych akcji oraz poszukiwać dodatkowego finan-
sowania z funduszy SWF (Sovereign Wealth Funds), 
ewentualnie od dysponujących wolnymi zasobami fi-
nansowymi inwestorów . Jednym z kolejnych kroków, 
według BCG, powinno być racjonalne cięcie kosztów 
i podwyższanie efektywności po to, by wykorzystać 
zewnętrzne zawirowania, by uzasadnić znaczące 

zmiany i usprawnienia – nawet jeśli okazałoby się, 
że spodziewana faza depresji nie nastąpi . 

O potrzebie redukcji kosztów i zwiększania efek-
tywności pisali również B . Mascarenhas i D .A . Aaker 
w artykule Strategy over the Business Cycle (1989) . 
Przedstawili oni między innymi badania Churchilla 
i Lewisa oraz Faya i Medoffa, którzy to empirycz-
nie sprawdzili strategie firm w ciągu cykli koniunk-
turalnych . Churchill i Lewis zbadali sposób przysto-
sowania się do recesji w prawie 1000 małych firm . 
Fay i Medoff poprzez krótką ankietę przeprowadzo-
ną wśród 68 menedżerów przedsiębiorstw przemy-
słowych zbadali regulacje kosztów pracy w okresie 
pogarszającej się koniunktury . Odnotowali oni, że 
mimo oznak dekoniunktury firmy zatrudniały wię-
cej pracowników niż to było konieczne .  

H . Simon w książce 33 sposoby na kryzys gospo-
darczy również zaleca dążenie do obniżenia kosztów . 
Zwraca jednak uwagę, aby koszty redukować rozsąd-
nie i elastycznie . Autor przypomina o tak ważnych 
zadaniach kierownictwa firmy, szczególnie podczas 
ostrego kryzysu, jak racjonalny wzrost produktyw-
ności . Radzi również, aby nie szukać oszczędności 
w niewłaściwych miejscach, na przykład pośród kosz-
tów sprzedaży . Według Simona kryzys popytu, wyni-
kający między innymi ze zmiany zachowań klientów 
bojących się o przyszłość, sprawił, że główny nacisk 
powinien być położony właśnie na obronę, względ-
nie stabilizację poziomu sprzedaży . Toteż w okresie 
kryzysu, odznaczającego się nierównowagą popytu 
i podaży, główna rola w zwalczaniu problemów przy-
pada na kwestie zarządzania ofertą i zarządzania ce-
nami . Redukowanie kosztów nie oznacza natomiast, 
że nadarzające się okazje (jak na przykład korzystne 
przejęcia konkurenta) nie powinny być w kryzysie 
wykorzystane . H . Simon nadmienia, że z takimi 
działaniami trzeba jednak postępować ostrożnie . 
Należy uważać, by nie obciążały one zbyt mocno 
finansów [Simon, 2009] . 

Wracając do postulatów BCG, firmy w okresie 
osłabienia gospodarczego powinny przede wszyst-
kim przeanalizować program inwestycyjny . W więk-
szości branż, w ciągu najbliższych lat, nie będzie 
problemów z brakiem zdolności produkcyjnych 
i duże inwestycje nie mają uzasadnienia . Ważne jest 
również dostosowanie oferty produktów, gdyż pod-
czas spowolnienia na pewno zmienią się zachowa-
nia kupujących . Część konsumentów przerzuci się 
na substytucyjne produkty o niższych cenach, na 
przykład produkty prywatnych marek sieci . Firmy 
nie powinny również czekać na lepsze czasy, aby 
sprzedać źle prosperujące aktywa lub biznesy, któ-
re są rentowne, ale nie są związane z podstawową 
działalnością spółki . Jak pokazują badania BCG,  
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reakcje rynków na dezinwestycje są bardzo pozytyw-
ne także w okresach recesji . Według 70% respon-
dentów ankiety BCG, dotyczącej przejęć i połączeń, 
sprzedaż niekluczowych części firmy to dobry sposób 
na przetrwanie . Badania BCG pokazują również, że 
najlepsze przejęcia robi się w trakcie bessy . Połącze-
nia firm realizowane w czasach dekoniunktury przy-
noszą około 15% więcej wartości w porównaniu do 
fuzji w czasie hossy, które w praktyce częściej przy-
noszą spadek wartości niż wzrost . Ponadto należy 
wykorzystać słabości konkurentów i próbować zmie-
nić branżę, dostosowując ją do własnych potrzeb . 
Dlatego bardzo ważne jest nieustanne monitorowa-
nie rynku . Inwestycje poczynione właśnie w okre-
sie zastoju, gdy ich koszt dla przedsiębiorstwa jest 
znacząco niższy, mogą przynieść znaczne dochody, 
gdy gospodarka wróci na ścieżkę szybkiego wzrostu . 

Wybrane podmioty sektora deweloperskiego 
w polsce 

ynek budownictwa mieszkaniowego i komer-
cyjnego w Polsce w latach 2007–2008 przeży-
wał prawdziwy rozkwit . Ceny nieruchomości 

rosły wyjątkowo dynamicznie . Mówiło się nawet o swe-
go rodzaju boomie gospodarczym w tym sektorze . In-
formacja z 18 kwietnia 2007 r . o przyznaniu Polsce 
i Ukrainie prawa do organizacji Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej w 2012 r . spotęgowała tylko ten efekt . 

Do największych graczy na tym rynku należy za-
liczyć LC Corp, J .W . Construction oraz GANT De-
velopment SA . 

Większościowym akcjonariuszem LC Corp jest 
wrocławski przedsiębiorca Leszek Czarnecki . LC 
Corp jest holdingiem kontrolującym grupę spółek, 
których podstawowym przedmiotem działalności 
jest działalność deweloperska polegająca na naby-
waniu nieruchomości, budowaniu obiektów o prze-
znaczeniu mieszkaniowym, biurowym, handlowym 
lub usługowym, a następnie sprzedaży lub wynaj-
mie lokali położonych w tych obiektach . W 2006 r . 
roku spółka zanotowała stratę netto w wysokości 
5514 tys . PLN, rok później strata została zamie-
niona na zysk i to w wysokości 106 016 tys . PLN . 
W 2008 r . spółka wypracowała zysk netto na pozio-
mie 41 744 tys . PLN, tj . o 60% mniejszy niż przed 
rokiem, co wskazywało na pogorszenie rentowności . 

Kolejnym przedsiębiorstwem jest J .W . Construc-
tion Holding SA będąca liderem na warszawskim 
rynku mieszkaniowym, na którym prowadzi działal-
ność deweloperską od 1994 r . Jest to największy pol-
ski deweloper w budownictwie i sprzedaży mieszkań, 
obecny przede wszystkim w Warszawie, ale także 
w Łodzi, Gdyni i Katowicach . Prowadzi też inwesty-
cje za granicą . Spółka oprócz realizowania projektów 
deweloperskich zajmuje się również działalnością bu-
dowlaną jako generalny wykonawca inwestycji . Jest 
także właścicielem i operatorem sieci hoteli . W 2006 r . 
spółka zanotowała zysk netto w wysokości 132 017 tys . 
PLN, a rok później w wysokości 148 403 tys . PLN . 
W 2008 r . firma wypracowała zysk netto na pozio-
mie 100 256 tys . PLN, mniejszy o 32% niż przed ro-
kiem, co podobnie jak w przypadku LC Corp może 
potwierdzać fakt, że kryzys gospodarczy nie ominął 
również firm z tego sektora . 

Ostatnią z wybranych do analizy firm jest Gru-
pa Kapitałowa GANT Development SA . Spółka jest 
holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych, które od 

1991 do 2008 r . prowadziły działalność finansową 
(skup i sprzedaż walut), a od 1998 r . również dewe-
loperską . Aktywność deweloperska spółki koncentru-
je się na budowie lokali mieszkalnych i usługowych, 
a także zarządzaniu i sprzedaży wybudowanych 
nieruchomości . W 2006 r . firma wypracowała zysk 
netto w wysokości 34 911 tys . PLN, a rok później 
w wysokości 108 641 tys . PLN . W 2008 r . Grupa 
wypracowała zysk na poziomie 86 925 tys . PLN, 
o 20% mniejszy niż przed rokiem, co analogicznie, 
jak w przypadku dwóch firm powyżej, może tylko po-
twierdzać kryzys w sektorze spółek deweloperskich . 

Obserwacja zmian wyniku finansowego tych spółek, 
a także zmian kursów na GPW w Warszawie pozwala 
stwierdzić, że kryzys gospodarczy nie ominął również 
sektora deweloperskiego . Wydawać by się mogło, że 
z powodu wysokiego deficytu mieszkań w Polsce będą-
cy na fali rynek deweloperski nie odczuje spowolnie-
nia . Uzyskane w tym okresie wyniki spółek wskazują 
jednak na wpływy dekoniunktury . O takim wpływie 
może również świadczyć liczba komunikatów prze-
kazywanych inwestorom do wiadomości . Spółka LC 
Corp od momentu debiutu na warszawskim parkiecie, 
tj . od 29 .06 .2007 r ., do końca 2007 r . przekazała przez 
pół roku 68 komunikatów . Natomiast w całym 2008 r . 
było to już tylko 86 komunikatów . J .W . Construction 
Holding SA z kolei od momentu wejścia na giełdę, 
tj . od 04 .06 .2007 r ., do końca 2007 r . przekazała do 
publicznej wiadomości 78 komunikatów, a przez cały 
2008 r . 99 komunikatów . Grupa GANT Development 
SA natomiast w 2007 r . przekazała 132 komunikaty, 
a w 2008 r . już tylko 50 . Dane te mogą jedynie po-
twierdzać złą sytuację w branży deweloperskiej, być 
może zgodnie ze starym przysłowiem – „im mniej 
wiesz, tym lepiej śpisz” .  

zmiany strategii wybranych podmiotów 
sektora deweloperskiego w polsce 

ierwsza ze spółek J .W . Construction Hol-
ding SA poinformowała na swoich stronach, 
że ze względu na zmianę sytuacji makroeko-

nomicznej w otoczeniu biznesowym spółki, w związ-
ku ze światowym kryzysem finansowym na rynku 
bankowym, wystąpiły następujące okoliczności: 
zz zmiana polityki banków udzielających kredyty hi-

poteczne klientom indywidualnym doprowadziła do 
zmniejszenia popytu na nieruchomości; 
zz zmiana polityki banków udzielających kredyty in-

westycyjne wymusiła finansowanie części wydatków 
ze środków własnych; 
zz zmniejszenie popytu na lokale, w związku z tym 

konieczne jest ponowne rozplanowanie w czasie re-
alizacji nowych inwestycji i przesunięcie w terminie 
inwestycji będących podstawą kalkulacji poprzed-
nich prognoz finansowych; 
zz zaawansowanie sprzedaży na poziomie niższym 

od planowanego dla inwestycji obecnie realizowa-
nych [www .jwconstruction .com .pl] . 

W efekcie tych okoliczności spółka była zmuszo-
na do odwołania prognozy finansowej na 2008 r . 
W związku z zaistniałą sytuacją rozpoczęto skupowa-
nie akcji własnych celem ich umorzenia . Józef 
Wojciechowski, główny akcjonariusz spółki, również 
rozpoczął nabywanie akcji zarówno w trybie sesyjnym, 
jak i poza sesją . Poza tym firma podwyższyła kapitał 
zakładowy w spółce zależnej, a w innej objęła udziały . 
Doszło także do połączenia z Przedsiębiorstwem
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Turystycznym „Czarny Potok” SA . Podmiot zdecy-
dował się również na emisję obligacji oraz zmianę 
wysokości hipoteki . Spółka odstąpiła także od umo-
wy na budowę 14 budynków mieszkalnych . Z dzia-
łań inwestycyjnych warto wymienić, że zakupiono 
w Bułgarii działkę o powierzchni 14 667 m2 . 

Z powyższych informacji wynika, że nowa sytuacja 
na rynku spowodowała zmiany w strategii zarządza-
nia . W działaniach podjętych przez J .W . Construction 
zauważyć można pewną analogię do planu nakreślone-
go przez BCG . Firma zabezpieczyła najpierw swoje za-
plecze biznesowe, zapewniła sobie płynność, a dopiero 
później myślała o ewentualnych inwestycjach . 

Grupa LC Corp rozpoczęła od sprzedaży LC 
Corp BV za 119 mln PLN firmy LC Corp Sky Tower 
(transakcje w ramach grupy) . Następnym krokiem 
było wstrzymanie budowy jednego z najwyższych 
w Polsce, powstającego we Wrocławiu, wieżowca 
Sky Tower (w październiku 2009 r . prace wznowio-
no) . Ponadto firma postanowiła nie rozpoczynać 
nowych inwestycji, mimo posiadania pozwoleń na 
budowę, obawiając się kłopotów z finansowaniem . 
Przedsiębiorstwo zredukowało również zatrudnienie 
oraz zdecydowało, że część zysku z 2007 r . w wy-
sokości 1829 tys . PLN zostanie przeznaczone na 
kapitał zapasowy . Ponadto podwyższono kapitał za-
kładowy w pięciu spółkach zależnych, zwiększono 
udziały w spółce Warszawa Przyokopowa . 

Analizując wybrane elementy strategii LC Corp, 
możemy zauważyć zmiany, o których konieczności 
wprowadzania w okresie spowolnienia informowała 
firma BCG . Spółka jak widać przeanalizowała swój 
program inwestycyjny, wstrzymując kilka inwestycji, 
w tym budowę wieżowca Sky Tower, zabezpieczyła 
swoje zaplecze biznesowe, podwyższając kapitał za-
kładowy spółek zależnych oraz skupując akcje własne, 
a także szukając oszczędności zredukowała zatrudnie-
nie . O potrzebie redukcji kosztów i zwiększania efek-
tywności pisali również B . Mascarenhas i D .A . Aaker, 
o czym była mowa na początku artykułu . 

Ostatnia z analizowanych spółek, Grupa GANT 
Development SA, podobnie jak i poprzednie firmy, 
wstrzymała trzy projekty mieszkaniowe planowane 
do realizacji w 2009 r ., a rozpoczęcie jednego pro-
jektu uzależniła od uzyskania odpowiedniego finan-
sowania . Akcjonariusze spółki zdecydowali ponadto 
o sprzedaży Centrum Handlowego MARINO oraz 
o wykupie akcji własnych celem ich umorzenia . Po-
stanowiono odkupić maksymalnie 1 772 889 akcji, 
ale za kwotę nie większą niż 80 mln PLN . Akcje 
zostały nabyte również przez przewodniczącego 
Rady Nadzorczej, Janusza Konopkę oraz przez wice-
prezesa i największego akcjonariusza, Karola Antko-
wiaka . Poza tym firma podwyższyła kapitał zakła-
dowy spółki zależnej oraz nabyła 1 mln akcji firmy 
INTAKUS, prowadzącej działalność w branży bu-
dowlanej . Innym krokiem była promocyjna sprzedaż 
mieszkań . Firma w ten sposób uzyskała niezbędną 
do prowadzenia negocjacji finansowych płynność . 

Z przedstawionego powyżej opisu działań widać, 
że spółka również postanowiła reagować na zmie-
niające się otoczenie biznesowe . Oprócz przeanalizo-
wania programu inwestycyjnego, wstrzymania kilku 
projektów, Grupa GANT postanowiła także sprzedać 
Centrum Handlowe MARINO oraz zabezpieczyć biz-
nes poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spół-
ki zależnej, a także skup akcji własnych . Wszystkie te 
operacje pokrywają się z zaleceniami literaturowymi . 

Powyższe działania nastąpiły w 2008 r . i w sposób 
zasadniczy potwierdziły, że firmy wręcz podręczniko-
wo zareagowały na zmiany zachodzące w otoczeniu . 

 
zakończenie  

rzedmiotem artykułu była analiza zmiany 
strategii firm deweloperskich w okresie 
dekoniunktury . Na podstawie zebranych 

materiałów można stwierdzić, że, po pierwsze, spo-
wolnienie gospodarcze nie ominęło także sektora de-
weloperskiego, a po drugie – firmy działające w tym 
sektorze w związku z zaistniałą sytuacją makroeko-
nomiczną zmieniały swoje strategie . 

Idąc dalej tym tokiem rozumowania, możemy rów-
nież stwierdzić, że firmy branży deweloperskiej podej-
mowały działania, o których mowa jest w literaturze . 
Firmy, zgodnie z wytycznymi podanymi między inny-
mi przez BCG, zabezpieczały swoje interesy, na przy-
kład poprzez podwyższanie kapitałów zakładowych 
spółek zależnych, skupowanie akcji własnych celem ich 
umorzenia, a także ograniczanie kosztów działalności 
i podwyższanie swojej efektywności . Zauważyć również 
należy fakt, że firmy nie wahały się także przed po-
dejmowaniem bardziej radykalnych kroków . Oprócz 
wstrzymywania planowanych do realizacji bądź reali-
zowanych projektów, dochodziło do zmiany oferty pro-
duktów czy też sprzedaży źle prosperujących aktywów . 
To znak, że firmy przeprowadziły dokładną segmenta-
cję klientów i ostrożnie podeszły do inwestycji . 

Zastanawiający pozostaje kierunek działań, jaki 
obiorą firmy w momencie, gdy kryzys światowy się 
skończy i powrócą czasy, do których wszyscy zdąży-
liśmy się przyzwyczaić . Jak będzie? Czas pokaże . . .    

Bartosz Czernek
doktorant w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania 
na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
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Summary
Changes of the strategy of property developers in the period 
of the slump are a topic of the article . In the introduction the 
notion of the slump and his special features are explained from 
a perspective of economics . In the next section, results of rese-
arches among others The Boston Consulting Group and other 
groups of scientists concerning behaviours of enterprises in 
periods of the crisis are presented . Next, the author will con-
centrate on verifying the thesis about an economic crisis in the 
property sector in Poland . Examples of solutions to the problem 
will be sought amongst three companies listed on the Warsaw 
Stock Exchange, i .e . LC Corp, J .W . Construction and GANT 
Development JSC . In the last part of the article, changes of 
the strategy of companies mentioned above in the recessionary 
period are analysed . At first changes which have been made in 
above companies are shown, and then were compared to textbook 
guidelines presented in the introduction of the work .
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psychologiczne i organizacyjne 
mechanizmy formalizacji  
ról społecznych w organizacji  
(na przykładzie gopr)   

Kazimierz Mrozowicz

organizacja – utylitarne spoiwo działania 

ażda organizacja działa w specyficznym 
dlań otoczeniu i jest systemem składają-
cym się z wielu elementów, które zależą 

wzajemnie od siebie, korzysta z zasobów otoczenia 
zewnętrznego, transformuje je i zwraca do otoczenia 
w przetworzonej formie [Donnelly, Gibson, Ivance-
vich, 1990, s . 27] . Innymi słowy jest ona teleolo-
gicznym, ustrukturalizowanym, racjonalnie uporząd-
kowanym systemem społeczno-technicznym [Kast,  
Rosenzweig, 1970, s . 120–121], który tworzą podsys-
temy: celów i wartości, psychospołeczny, strukturalny, 
techniczny oraz zarządzania [Leavitt, 1965, s . 86] . 

Podsystem psychospołeczny organizacji, o którym 
powszechnie wiadomo, że ,,obejmuje uczestników or-
ganizacji, ich motywacje, postawy, wartości, kulturę 
i więzi występujące pomiędzy nimi” [Koźmiński, Pio-
trowski (red .), 2007, s . 30], to część większej cało-
ści organizacyjnej . Koźmiński i Piotrowski piszą, że 
istotą formalizacji w takich układach ,,( . . .) jest ogra-
niczanie dowolności działań w organizacji przez na-
rzucenie pisemnych standardów, dotyczących tego, co 
i w jaki sposób ma być (w organizacji – przypis auto-
ra) wykonane” (2007, s . 273) . Postawiwszy w formie 
hipotezy założenie, ,,iż pośród podsystemów organi-
zacyjnych, podsystem ludzko-kulturowy odgrywa rolę 
pierwszoplanową”, można w tym miejscu zastosować 
rozumowanie oparte na sylogizmie, w którym war-
tość logiczna implikacji jest uwarunkowana prawdzi-
wością użytych przesłanek . „Jeśli kultura organizacyj-
na ukształtowana jest przez wartości, normy i arte-
fakty organizacyjne, a zawarte są one w działaniach 
zespołów i postawach ludzkich, to kultura organiza-
cyjna uwarunkowana jest podmiotowo – czyli przez 
ludzi” . W dosłownym słowa tego znaczeniu kultura 
organizacyjna ogranicza i standaryzuje dowolność 
działań, nadając im spójność w ramach określonych 
wartości i norm zawartych w rolach społecznych . 

kultura organizacji – społeczne spoiwo 
organizacji 

teorii anglosaskiej kulturą organizacyjną 
określa się „wzór wartości, norm, przeko-
nań, postaw i założeń, które nie muszą być 

sformalizowane, ale które kształtują zachowania ludzi 

i sposoby realizacji zadań” [Armstrong, 2005, s . 248] . 
Niezależnie od pojawiających się pomiędzy rozmaity-
mi podejściami definicyjnymi nieznacznych różnic, 
każdorazowo ma się do czynienia z tautologiczną 
tezą, że kulturę organizacyjną stanowią „powszech-
nie przyjęte (w organizacji – przypis autora) przeko-
nania, postawy i wartości istniejące w organizacji” 
[Furnham, Gunter, 1993, s . 34] . Poziom formalizacji 
bywa różny w różnych typach organizacji i wynika 
z obecnej w nich kultury organizacyjnej, z tego 
względu jest on z jednej strony determinantą kształ-
towania się specyficznej kultury, albo wynikiem obo-
wiązującego już w ich ramach aksjonormatywnego 
katalogu zasad lub też syntezą ich obu1) . Jako tzw . 
kodeks subiektywnej strony życia organizacji [Meyer-
son, Martin, 1987, s . 76], kultura organizacyjna „po-
maga eliminować niepewność, zapewniając wszyst-
kim członkom organizacji jeden system interpretacji, 
tworzy porządek społeczny poprzez jasne określenie, 
czego się od ludzi oczekuje, gwarantuje ciągłość pole-
gającą na tym, że kolejne pokolenie członków wyzna-
je te same podstawowe wartości i stosuje te same 
zasady, buduje grupową tożsamość i wspólne zaanga-
żowanie, wytwarzając więzi oraz ułatwia stworzenie 
wizji przyszłości” [Cameron, quinn, 2003, s . 14] . 
Z reguły większość uznanych w nauce klasyfikacji 
kultur przyjmuje formę czterowymiarowego modelu 
[Harrison, 1972; Handy, 1981; Schein, 1985; Williams, 
Dobson, Walters, 1989], różniącego się między sobą 
zastosowanymi nazwami dymensji, które w popu-
larnej wśród polskich naukowców koncepcji Kima 
Camerona i Roberta quinna (2003) noszą miano: 
klanu, adhokracji, biurokracji i rynku . Górskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) należy do 
kultury klanu .  

role społeczne – grupowe spoiwo kultury 
organizacyjnej 

a wstępie należałoby jasno powiedzieć, że 
podsystem społeczny stanowi w sumie 
„zbiór podejmowanych i pełnionych ról 

społeczno-zawodowych, które odgrywane są przez 
uczestników organizacji według sformalizowanych 
zasad i znormalizowanych reguł działania, jakie dana 
organizacja wypracowała i wykorzystuje w procesie 
realizacji swych celów” . W związku z tym wydaje się ,
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w pełni uzasadnione, aby poświęcić jakąś przestrzeń 
dyskursywną zagadnieniu podejmowania i pełnienia 
ról społeczno-zawodowych . 

Dość powszechnie przyjmuje się, że w przepisie 
pełnienia konkretnych ról zawarte zostają  społecz-
ne oczekiwania wobec ich odtwórców [Nowak (red .), 
1973; Mika, 1975, 1987; Szewczuk (red .), 1985; Bań-
ka, w: Strelau (red .), 2002], które są rezultatem do-
świadczeń ubiegłych pokoleń, bieżąco uaktualnia-
nych, ale też modyfikowanych przez  społeczności, 
na rzecz których odtwórca danej roli działa . Prze-
gląd dostępnej autorowi literatury przedmiotu z za-
kresu psychologii społecznej dowiódł, że przeważa-
ją w niej ujęcia roli społecznej o charakterze socjolo-
gicznym, których doskonałym przykładem może być 
koncepcja „pozycja-rola” [Newcomb, Turner, Conver-
se, 1970] . Omawiana koncepcja nie zajmuje się bliżej 
odtwórcą roli, działającym w konkretnych realiach, 
nie zawsze pozwalających mu na wypełnienie ogó-
łu oczekiwań zawartych w jej przepisie . Wspomnia-
ny aspekt fenomenologicznej podmiotowości odtwór-
cy roli akcentuje mało znana koncepcja roli społecz-
no-zawodowej autorstwa Stanisława Nieciuńskiego 
(1979, s . 32) . Odznacza się ona spośród innych tym, 
że opisuje w wyczerpujący i systematyczny sposób 
wielopoziomowość fenomenu funkcjonowania w roli 
jej odtwórcy . Zgodnie z koncepcją Nieciuńskiego rola 
obejmuje trzy podstawowe elementy strukturalne, 
a mianowicie: przepis roli, role pełnione i role su-
biektywne . Przepis roli (skrypt, scenariusz) to opi-
sy epizodów czynności łącznie ze społeczno-kulturo-
wymi regułami ich oceny . Zachowania organizacyjne 
należą do wymiaru roli pełnionej (odgrywanej), będą-
cej zbiorem epizodów czynności, których elementem 
jest jawne zachowanie jednostki, a rola subiektywna 
zawiera psychiczne odzwierciedlenia epizodów zacho-
wania w roli w formie: percepcji, oceny, wizji i indy-
widualnych programów działania w roli . 

W świetle dotychczasowych rozważań, rolę spo-
łeczną (organizacyjną) ratownika górskiego moż-
na zdefiniować jako „zespół epizodów czynności, 
które wyrażają uczestnictwo ratownika górskiego 
zajmującego określoną pozycję w układzie formal-
nych struktur Pogotowia Górskiego, umiejscowio-
ną w hierarchii struktur organizacyjnych w wekto-
rze pomiędzy ratowanymi a kierownictwem grupy 
regionalnej oraz równoległymi organizacjami regio-
nalnymi ratownictwa górskiego i władzami general-
nymi organizacji GOPR, a także w  stosunku do po-
zostałych społecznych pozycji w Służbie i poza Służ-
bą Górską, w tym także innych służb ratowniczych, 
w realizacji obiektywnych wartości cenionych przez 
społeczeństwo, w którym GOPR funkcjonuje” [Mro-
zowicz, 2007b, s . 94] .  

uczenie się ról organizacyjnych 

ednym z najistotniejszych mechanizmów 
kształtujących i modyfikujących zachowania 
członków organizacji, myśli i uczucia jed-

nostki jest mechanizm wpływu społecznego, a zjawi-
sko modyfikacji zachowania, które określa ów proces, 
nosi nazwę społecznego uczenia się2) . W rezultacie 
tego procesu, mówiąc z pewnym uproszczeniem, do-
chodzi do inkorporacji, w indywidualny system war-
tości, wartości oraz norm grupowych, które zostały 
wypracowane przez członków danej grupy i jako ta-
kie obowiązują w określonej zbiorowości, a także do 

podjęcia i pełnienia w jej ramach określonej roli spo-
łecznej, której odgrywanie miałoby spełniać zawarte 
w nich oczekiwania społeczne . 

Z grubsza rzecz biorąc, ewolucja koncepcji spo-
łecznego uczenia się3) ukazuje, że uczenie się jest 
możliwe dzięki wielu czynnikom, a wśród nich: 
wzmocnionym konsekwencjom reakcji jednostki4), 
zdolności symbolizacji, agregacji i utrwalania do-
świadczeń w schematy poznawcze5), zdolności naśla-
dowania6) i symbolicznego modelowania zachowań7), 
zdolności samoregulacji8), a także ocenie własnej 
skuteczności, odgrywającej główną rolę w działaniu 
człowieka9) . Przekonania na temat własnej skutecz-
ności wpływają na jego sposób myślenia, odczucia, 
zachowania i sposób mobilizowania się do działań, 
determinując to, co zadecyduje robić, ile wysiłku 
w to zainwestuje, jak będzie wytrwały w obliczu 
przełamywania przeszkód i doświadczanych pora-
żek, czy przyswojone wzorce myślenia prowadzą go 
do zniechęcania się, czy raczej do mobilizacji w do-
świadczaniu bieżących i przewidywanych kontaktów 
ze środowiskiem i organizacją . 

uwarunkowania formalizacji gopr 

OPR jest organizacją publiczną o zasię-
gu ogólnokrajowym, opierającą swą dzia-
łalność na dobrowolnej pracy społecznej 

swych członków, zarejestrowaną w Sądzie Rejono-
wym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS 
pod numerem rejestru 000015688110) . GOPR może 
być członkiem organizacji krajowych oraz między-
narodowych o podobnym zakresie działania i repre-
zentantem polskiego ratownictwa górskiego w orga-
nizacjach europejskich oraz światowych . Terenem 
działalności organizacji GOPR jest obszar Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem re-
gionów górskich o łącznej powierzchni 20 410 km2, 
7200 km szlaków turystycznych i 425 obiektów nar-
ciarskich . Siedzibą władz naczelnych jest Zakopane . 
GOPR może działać również poza granicami Rzeczy-
pospolitej Polskiej [Statut GOPR, 1990; Mrozowicz, 
2006, 2007a] . GOPR działa na podstawie dywizjonal-
nej formy organizacyjnej, ma autonomiczne oddzia-
ły terenowe, zwane grupami regionalnymi, które 
mają osobowość prawną oraz prowadzą samodzielną 
działalność w wyodrębnionych terenach górskich na 
zasadach określonych Statutem GOPR . Należą do 
nich: Grupa Beskidzka, Grupa Bieszczadzka, Gru-
pa Jurajska, Grupa Karkonoska, Grupa Krynicka, 
Grupa Podhalańska i Grupa Wałbrzysko-Kłodzka. 
GOPR zatrudnia 74 ratowników etatowych, a wspo-
maga ich pracę 1126 ratowników ochotników i 248 
kandydatów na ratowników [Mrozowicz, 2007b] . 

GOPR jest stowarzyszeniem11) kultury fizycznej . 
Należy w tym miejscu uzmysłowić sobie, że w rozu-
mieniu ustawy domena działania tej organizacji po-
zycjonuje ją w gronie stowarzyszeń kultury fizycz-
nej . „Kultura fizyczna jest częścią kultury narodo-
wej, chronionej przez prawo (…)” [Ustawa o kultu-
rze fizycznej, rozdział 1, art . 1 .1], to także „(…) 
wiedza, wartości, zwyczaje, działania podejmowane 
dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wycho-
wania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej 
człowieka, a także dla zachowania oraz przywracania 
jego zdrowia” [Ustawa o kulturze fizycznej, rozdział 
1, art . 3 .1] . GOPR poprzez swą działalność organiza-
cyjną koordynuje poziom realizacji wymienionych 
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wyżej wartości, a epicentrum aksjologicznych deter-
minant jego działalności jest skoncentrowane wokół 
wartości humanistycznych: rozwoju duchowego 
i społecznego człowieka oraz ochrony jego zdrowia 
i życia . „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przeby-
wających w górach należy do organów administracji 
rządowej i organów jednostek samorządu terytorial-
nego, dyrekcji parków narodowych, a także do osób 
prawnych i fizycznych prowadzących w górach dzia-
łalność w zakresie kultury fizycznej” [Ustawa o kul-
turze fizycznej, rozdział 10, art . 54 .1] . Najważniej-
szym w Polsce aktem legislacyjnym regulującym 
istnienie wszelkich stowarzyszeń, w tym rzecz jasna 
GOPR, jest Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r ., która 
w artykule 12 stanowi, że „Rzeczpospolita Polska 
zapewnia wolność tworzenia i działania związków 
zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rol-
ników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych 
dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji” [Konstytucja 
RP, 1997] . Podstawowym aktem prawnym regulują-
cym funkcjonowanie stowarzyszeń jest natomiast 
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r . – Prawo o stowarzy-
szeniach [UPS; Dz . U . 1989, nr 20, poz . 104) . Prawo 
o stowarzyszeniach ma charakter regulacji general-
nej, nawiązującej bezpośrednio do art . 12 i art . 58 
Konstytucji, co potwierdza przepis art . 7 ust . 2, 
zgodnie z którym do określonych organizacji w spra-
wach nieuregulowanych odrębnie stosuje się przepi-
sy UPS . Dlatego też regulacje wynikające z ustaw 
szczególnych (regulujących kwestie konkretnych sto-
warzyszeń) mają charakter swoistych odstępstw 
oraz wyjątków wobec przepisów UPS . GOPR działa 
w ten sposób na podstawie trzech kluczowych aktów 
prawnych: z Ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 
stycznia 1996 r . z Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 6 maja 1997 r . w sprawie określenia warun-
ków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, 
pływających, kąpiących się i uprawiających sporty 
wodne z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r . 
w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków 
i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowni-
czych, warunków ich wykonywania przez inne orga-
nizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świad-
czeń przysługujących ratownikom górskim i wod-
nym w związku z udziałem w akcji ratowniczej . Or-
ganizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które 
uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeń-
stwo utraty życia lub zdrowia w górach, należy 
w szczególności do Górskiego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego, „( . . .) specjalistycznego stowarzy-
szenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym 
w zakresie określonym w statucie tej organizacji” 
[Ustawa o kulturze fizycznej, rozdział 10, art . 55 .1] 
– oto pryncypialna formuła wartości, konstytuująca 
funkcjonowanie organizacji GOPR .  

treść ról organizacyjnych 

elem fundamentalnym GOPR, który ma po-
stać syntetycznie sformułowanej misji, sta-
je się przeto „niesienie pomocy w górach 

ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, 
zapobieganie wypadkom w górach, ochrona środo-
wiska górskiego” [Statut GOPR, rozdział 2, par . 7) . 
Misja GOPR jest realizowana poprzez działania kie-
rownicze w wymiarze trzech rodzajów celów strate-
gicznych, które są skonkretyzowane poprzez klasy 

i kategorie taktyczne działań planistycznych i decy-
zyjnych [Statut GOPR, rozdział 2, par . 8): 
I . Organizowanie i prowadzenie służby ratowniczej, 
w tym: 
zz zrzeszanie i szkolenie ratowników górskich,  
zz wykonywanie działalności ratowniczej, 
zz tworzenie i utrzymywanie stacji i punktów ra-

tunkowych, 
zz pomoc przy likwidacji skutków klęsk żywioło-

wych i katastrof, 
zz doskonalenie i rozwijanie ratownictwa górskiego, 
zz zapewnienie warunków pełnienia górskiej służ-

by ratowniczej, 
zz współpracę z organizacjami krajowymi i zagra-

nicznymi . 
II . Prowadzenie działalności zapobiegawczej, 
w tym: 
zz kontrolowanie przestrzegania warunków bezpie-

czeństwa dla osób przebywających w górach,
zz ogłaszanie alarmów lawinowych i innych stanów 

zagrożenia, 
zz programowanie i prowadzenie działalności pro-

filaktycznej w zakresie bezpieczeństwa osób przeby-
wających w górach, 
zz prowadzenie działalności informacyjnej oraz in-

struktażowej w zakresie: warunków atmosferycz-
nych, bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom oraz 
krzewienia zasad prawidłowego zachowania się 
w górach, 
zz współpracę z: organami administracji, samorzą-

dami terytorialnymi, organizacjami: społecznymi, 
gospodarczymi, naukowymi oraz ze służbami pu-
blicznymi . 
III . Ochronę naturalnego środowiska górskiego, 
w tym: 
zz wnioskowanie w sprawach zagrożeń środowiska 

górskiego, 
zz współpracę z jednostkami zajmującymi się ochro-

ną środowiska naturalnego . 
     

istota przedmiotu formalizacji 

asiński, Jonak i Silberring piszą, że „ra-
townik podejmuje służbę dla głównego celu 
– niesienia pomocy ofiarom wypadków 

w górach . Celowi temu powinno służyć całe jego po-
stępowanie, zdobywanie wiedzy i umiejętności ratow-
niczych, a także społeczny udział w życiu swojej orga-
nizacji . Ratownik górski podejmuje swą służbę świa-
domie oraz dobrowolnie, przyjmując związane z nią 
style zachowań oraz obowiązki” [Fasiński, Jonak, 
Silberring, 1983, s . 106] . Doskonale istotę roli or-
ganizacyjnej ratownika górskiego [Mrozowicz, 2005] 
oddają również słowa Jonaka, który, wyrażając istotę 
kultury organizacyjnej Służby Górskiej, pisze: „klam-
rą łączącą początek XX wieku z naszymi czasami 
i zarazem klamrą spajającą w działaniu wszystkich 
współczesnych ratowników górskich jest ta sama hu-
manitarna idea i ten sam podstawowy nakaz mo-
ralny – nieść pomoc potrzebującym” [Jonak (red .), 
2002, s . 314] . Oto stenogram pryncypialnych war-
tości oraz podstawowych założeń organizacyjnych, 
które kodują w sobie pełnione w niej role społeczno- 
-zawodowe . Cytowani wcześniej autorzy piszą, że „(…) 
współczesne  ratownictwo  wymaga przedsięwzięć 
organizacyjnych i współdziałania, dlatego też ratow-
nika górskiego obowiązują ujęte w regulaminach, ale 
i niepisane wzory zachowań, jak: podporządkowanie ,
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oraz posłuszeństwo kierownikowi akcji, koleżeństwo 
wobec innych członków grupy, wzajemny szacunek 
oraz życzliwość w życiu organizacyjnym, odpowie-
dzialność, rzetelność oraz  prawdomówność w sto-
sunkach przełożony – podwładny” [Fasiński, Jonak, 
Silberring, 1983, s . 113] . Niezwykle oczywisty wyda-
je się tu związek działań formalnych i powstającej 
kultury organizacyjnej, przy czym, co warto odnoto-
wać, związek ów wydaje się być nie tylko naturalny, 
genetycznie nieodzowny, ale też obustronnie korzyst-
ny . Przecież Stoner i współautorzy piszą, że „kultura 
organizacji jest zbiorem ważnych pojęć, takich jak 
normy, wartości, postawy i przekonania, wspólnych 
dla członków organizacji” [Stoner, Freeman, Gilbert, 
2001, s . 188] . Schein, definiując ją, dodaje, że to 
„układ wspólnych podstawowych założeń, które gru-
pa przyswoiła sobie w trakcie rozwiązywania proble-
mów dostosowywania się do otoczenia i wewnętrz-
nej integracji, dostatecznie dobrze funkcjonujący, by 
można go było uznać za zasadny, a zatem – którego 
należy uczyć nowych członków jako poprawnego spo-
sobu postrzegania, myślenia i odczuwania w odnie-
sieniu do tych problemów” [Schein, 1992, s . 18] . 
Czyż więc relacja ta nie jest ewidentna i czy zatem 
podsystem wartości i celów, będąc źródłem najgłęb-
szych założeń aksjologicznych organizacji i formali-
zując ją nie tworzy fundamentów kultury organizacji 
i jej nie wzmacnia? Odpowiedź jest oczywista . Można 
bez skrupułów powiedzieć, że relacja ta przemieszcza 
się na związki interpersonalne w grupie i na specyfi-
kę zachowań organizacyjnych . 

 
zakończenie  

punktu widzenia przeprowadzonych analiz 
można przyjąć, że podsystem wartości i ce-
lów organizacyjnych GOPR jest czymś w ro-

dzaju fundamentu, na którym wspierają się inne pod-
systemy organizacji . Co więcej, poprzez odpowiednio 
do celów i wartości organizacji ukształtowany stan-
dardowy proces formalizacji i jego przebieg, GOPR 
staje się miejscem rozwoju nowoczesnych metod 
zarządzania, które, bazując na etyce i elastyczności 
zachowań członków, stanowi przykład odpowiednio 
uformowanych warunków do uczenia się organizacji .  

dr Kazimierz Mrozowicz 
Katedra Zarządzania 

Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Tarnowie

PRZYPISY  
1) Interesujące wyniki badań na gruncie nauki polskiej, choć moż-
na mieć co do nich pewne uwagi natury metodologicznej, prezen-
tuje Joanna Kacała, która przeprowadziła je na próbie z popula-
cji adeptów przyszłej kadry oficerskiej RP . Zob . J . KACAŁA, Kul-
tura organizacyjna w siłach zbrojnych RP a oczekiwania przyszłej 
kadry oficerskiej, w: A . POTOCKI (red .), Globalizacja a społecz-
ne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Difin, Warszawa 
2009, s . 80–87 . W przypadku armii dominuje kultura hierarchii, 
co zresztą potwierdziło jedynie powszechnie znaną typologię or-
ganizacji Henry’ego Mintzberga, według której siły zbrojne noszą 
cechy biurokracji maszynowej . Por . H . MINTZBERG, Structure in 
Fives, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1983 .   
2) Proces społecznego uczenia się przedstawia znakomita praca 
pod redakcją naukową Antony’ego Mansteada, Milesa Hewsto-
ne’a i innych . Zob . A .S .R . MANSTEAD, M . HEWSTONE et al ., 
Psychologia społeczna . Encyklopedia Blackwella, Wydawnictwo 
Jacek Santorski & Co ., Warszawa 2001, s . 573–579 . 

3) Socjopoznawczą perspektywę spojrzenia na społeczne ucze-
nie się przedstawia A . BANDURA, Social Foundations of 
Thought and Action: A Social Cognitive Theory, Prentice Hall, 
Englewood Cliffs, New Jersey 1986 .      
4) Koncepcje wzmocnień zawierają prace takich autorów, jak: 
B .F . SKINNER, Zachowanie się organizmów, PWN, Warszawa 
1995; J . DOLLARD, N .E . MILLER, Osobowość i psychoterapia, 
PWN, Warszawa 1967; J .B . ROTTER, Social Learning and Clini-
cal Psychology, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1954 .  
5) Na temat pośrednictwa procesów poznawczych w percepcji, 
selekcji i symbolizacji wiedzy, a także organizacji schematów 
poznawczych oceny, wnioskowania i działania zob . N . CAN-
TOR, J .F . KIHLSTROM, Personality and Social Intelligence, 
Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1987 .   
6) Na temat społecznego pochodzenia wiedzy i doświadczeń jed-
nostki zob . K .J . TILLMANN, Teorie socjalizacji . Społeczność, in-
stytucja, upodmiotowienie, PWN, Warszawa 1996; M . SNYDER, 
On the Self-Perpetuating Nature of Social Stereotypes, in: D .L . 
HAMILTON (ed .), Cognitive Processes in Stereotyping and Inter-
group Behavior, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, New Jersey 1981 . 
7) Na temat roli modelowania w uczeniu się symbolicznym 
i obserwacyjnym w kształtowaniu wzorców zachowań zob . mię-
dzy innymi: A . BANDURA, Social Foundations…, op . cit .; T .L . 
ROSENTHAL, B .J . ZIMMERMANN, Social Learning and Co-
gnition, Academic Press, New York 1978 .         
8) Na temat roli reprezentacji poznawczej w samoregulacji mo-
tywacji i modyfikacji afektów i zachowań poprzez zinternalizo-
wane standardy i oceny wartościujące zob . A . BANDURA, Self-
-regulation of Motivation through Anticipatory and Self-reactive 
Mechanisms, in: R .A . DIENSTBIER (ed .), Perspectives on Moti-
vation: Nebraska Symposium on Motivation, University of Ne-
braska Press, Lincoln, Nebraska 1991, s . 69–164 .      
9) A . BANDURA, Self-regulation…, op . cit .       
10) GOPR jest stowarzyszeniem rejestrowym, a jako taka forma 
organizacyjna mająca osobowość prawną może zakładać tere-
nowe jednostki organizacyjne, łączyć się w związki stowarzy-
szeń, przyjmować w poczet swych członków osoby prawne oraz 
korzystać z ofiarności publicznej i przyjmować dotacje od orga-
nów władzy państwowej oraz innych instytucji .  
11) Stowarzyszenie jest: dobrowolnym, trwałym i samorząd-
nym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie 
określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyj-
ne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, 
opierając ją na pracy społecznej członków . 
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Summary 
Level of organization and coordination depend on the law and 
codified in formal documents, directory of organizations and 
organizational objectives, expressed in both the creation of 
a market efficiency value added, strategic competitive advan-
tage, and a flexible organizational culture . The purpose of the 
reader put into the hands of the article, it was to show the  
essence of the methodology and the process of formalization of 
pragmatics subsystem axiological (subsystem goals and values) 
as the main promoter of organizing and coordinating activities 
of the organization and its members with the ongoing socio-
professional roles . 

Monografia przedstawia w sposób zrozumiały 
podstawy neoewolucjonizmu . Książka może się 
stać istotnym czynnikiem dla większego zaintere-
sowania paradygmatem neoewolucjonizmu i ewen-
tualnego jego wykorzystania w naukach o zarzą-
dzaniu i w badaniach z tego zakresu, szczególnie 
w zarządzaniu personelem, przywództwie i wła-
dzy, zarządzaniu wspólnym dobrem . Monografia 
może też zachęcić do podejmowania wspólnych 
badań w ramach nauk społecznych opartych na 
neoewolucjonizmie .

prof . Ber Haus

Książka ta jest rezultatem zainteresowania 
zastosowaniem teorii ewolucji w naukach społecz-
nych, a szczególnie w naukach o zarządzaniu . Dar-
winizm w naukach społecznych ma historię niemal 

równą historii teorii ewolucji . Niemniej jednak 
z perspektywy historycznej można uznać, że XIX- 
-wieczne próby zastosowania go do badań umysłu 
człowieka, kultury i społeczeństwa były nieudane 
i to zarówno w sensie naukowym, jak i kulturo-
wym . Darwinizm społeczny w wydaniu H . Spencera 
stał się zapleczem intelektualnym eugeniki, a ta 
z kolei stała się ideologią ludobójstwa w pierwszej 
połowie XX wieku . Nic dziwnego zatem, że zasto-
sowania darwinizmu do badań życia społecznego 
zostały odrzucone po II wojnie światowej . Odniesie-
nia świata społecznego do teorii ewolucji straciły 
walor refleksji naukowej i stały się niepoprawne 
politycznie . Dopiero rozwój psychologii ewolucyj-
nej, neuronauki, prymatologii i paleoantropologii 
z zastosowaniem metod badań mózgu doprowadził 
do powrotu darwinizmu do nauk społecznych .

 Ze wstępu

Łukasz Sułkowski

ewolucjonizm w zarządzaniu 
menedżerowie darwina
polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2010
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sytuacja gospodarcza  
a najnowsze trendy  
w transakcjach fuzji i przejęć  
w niemczech 

Tomasz Kowalczyk

Wprowadzenie 

epublika Federalna Niemiec to państwo 
związkowe składające się po przemianach 
politycznych w roku 1990 w sumie z szes-

nastu landów, posiadających autonomiczną, jednak 
ograniczoną, władzę państwową . Każdy z krajów 
związkowych ma własną konstytucję, parlament 
i rząd . Najwyższą władzę państwową sprawują rządy 
federalne . Korzenie republiki sięgają roku 1949, 
państwo liczy obecnie 82,3 mln mieszkańców i jest 
to jednocześnie kraj o największej liczbie ludności 
w Unii Europejskiej1) . 

W momencie zjednoczenia obu państw niemiec-
kich w roku 1990, RFN stanęła w obliczu niespoty-
kanego dotychczas w historii wyzwania . Jego długo-
planowym celem jest zrównanie warunków życia we 
wschodniej i zachodniej części kraju . Cały przemysł 
wschodnioniemiecki był przestarzały i podupadły, 
podjęto ogromne wysiłki w kierunku jego moderni-
zacji . Od momentu zjednoczenia do nowych landów 
transferuje się rocznie 80 mld EUR, co odpowiada 
3% Produktu Krajowego Brutto (PKB) całych Nie-
miec2) . Od chwili obalenia muru berlińskiego do 
roku 2004 Niemcy zachodnie przekazały nowym 
krajom związkowym 1,5 bln EUR w celu dostosowa-
nia infrastruktury i gospodarki 
wschodnioniemieckiej do pozio-
mu zachodniego3) . Dochód netto 
na mieszkańca w roku 2005 wy-
nosił w nowych krajach związko-
wych 14 400 EUR i uległ podwo-
jeniu w stosunku do roku 1991 
(dla porównania dochód w sta-
rych krajach związkowych wyno-
sił 18 500 EUR)4) . 

Lider w gospodarce

epublika Federalna Nie-
miec jest członkiem-za-
łożycielem Unii Euro-

pejskiej . Wpłacając do kasy unij-
nej rocznie 22 mld EUR, Niemcy 
są największym płatnikiem netto 

i pokrywają 20% budżetu unijnego . Są najlepiej roz-
winiętym gospodarczo krajem Unii Europejskiej 
i trzecim, najbardziej rozwiniętym krajem na świecie 
– za gospodarką Stanów Zjednoczonych i Japonii . 
Z największym PKB stanowią najważniejszy rynek 
w Europie . 

Podstawą tak wysokiego PKB jest przede wszyst-
kim handel zagraniczny . Gospodarka niemiecka jest 
ukierunkowana globalnie i w większym stopniu, niż 
ma to miejsce w innych krajach europejskich, jest 
powiązana z gospodarką światową5) . W roku 2008 
wartość całego eksportu światowego wyniosła 15 775 
mld USD, 15% więcej niż w roku 2007 . W roku 2008 
Niemcy po raz kolejny okazały się numerem jeden 
wśród eksporterów całego globu . Rok 2008 RFN za-
mknęła wzrostem w wysokości 3% w stosunku do 
roku 2007 i przy uwzględnieniu skutków kryzysu, 
który dał o sobie znać już pod koniec roku 20086) .

główne kierunki inwestycji 

odniesieniu do inwestycji zagranicznych 
w Niemczech kraj ten należy do najbar-
dziej atrakcyjnych ośrodków gospodarczych 

na świecie . W roku 2007 firma audytorska Ernst  
& Young przeprowadziła badania atrakcyjności  

Tab. 1. Wybrane wskaźniki ekonomiczne gospodarki Niemiec 

Wielkości (w %) 2003 r . 2004 r . 2005 r . 2006 r . 2007 r . 2008 r . 

Wzrost gospodarczy -0,2 0,6 1,1 3,0 2,6 1,9

Inflacja 1,0 1,8 1,9 1,7 2,1 2,2

Stopa bezrobocia 9,3 9,7 10,7 10,8 9,0 8,4

Bilans sektora publicznego 
(% PKB)

-4,0 -3,7 -3,4 -1,6 0,1 -0,1

Dług publiczny (% PKB) 63,8 65,0 68,0 68,0 65,0 63,0

Rachunek bieżący bilansu 
płatniczego (% PKB)

2,1 4,5 4,7 5,0 5,9 5,8

Źródło: The Handbook of Country Risk 2008 . A Guide to International Business and 
Trade in 155 Countries: Germany, Coface – GMB Publishing 2008, s . 53 . 
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europejskiego obszaru gospodarczego, z których 
wynika między innymi, że Niemcy zajmują czołowe 
miejsce wśród ośrodków lokalizacji przedsię-
biorstw w Europie . Dodatkowymi atutami popra-
wiającymi wizerunek państwa w oczach inwesto-
rów zagranicznych są: centralne położenie geogra-
ficzne, bardzo dobra infrastruktura oraz duży 
stopień bezpieczeństwa prawnego . 

W latach 1997–2006 przedsiębiorstwa zagranicz-
ne dokonały w Niemczech inwestycji na sumę 473 
mld USD . Dzięki temu RFN znalazła się w grupie 
krajów o największych zagranicznych inwestycjach 
bezpośrednich7) . Niemcy należą do czołówki krajów 
w zakresie nowoczesnych technologii o wysokim 
tempie wzrostu (biotechnologia, nanotechnologia, 
technologia informacyjna, biometria, lotnictwo i ko-
smonautyka, elektronika oraz logistyka) . Wiodącą 
pozycję na rynkach światowych zajmuje bez wątpie-
nia niemiecka myśl techniczna w dziedzinie techno-
logii ochrony środowiska (wykorzystanie energii 
wiatru, słonecznej i biomasy) . Już obecnie udział 
niemieckich producentów elektrowni wiatrowych 
w rynku światowym wynosi 50%, natomiast stopień 
wykorzystania źródeł energii odnawialnych i ich 
efektywności jest w tym kraju największy spośród 
państw całego globu8) . 

Według najnow-
szych szacunków prze-
mysł związany z ochro-
ną środowiska będzie 
podstawową gałęzią 
gospodarki Niemiec aż 
do roku 2020 . Szacuje 
się, że do tego czasu 
obroty przedsiębiorstw 
działających w tym ob-
szarze zwiększą się po-
naddwukrotnie, do po-
ziomu 3100 mld EUR . 
Już dzisiaj niemieckie 
produkty związane 
z branżą ochrony śro-
dowiska to swego ro-
dzaju perełki eksportu, 
natomiast firmy dzia-
łające w tej branży to 
prawdziwe przedsię-
biorstwa-liderzy na 
rynku światowym . 
Udział w rynku świato-
wym przedsiębiorstw 
niemieckich działają-
cych w branży energii 
odnawialnej wynosi 
już w chwili obecnej 
35% . Szacuje się, że 
w przeciągu jednego 
dziesięciolecia aż 2,2 
mln ludzi znajdzie za-
trudnienie w zakła-
dach związanych z wy-
korzystaniem energii 
odnawialnej . W roku 
2020 branże te mają 
stanowić 14% PKB 
Niemiec9) . Jak do tej 
pory jednak siłą napę-

dową handlu zagranicznego jest przemysł, którego 
udział w eksporcie wynosi 87% . Najistotniejszymi ga-
łęziami przemysłu w RFN są produkcja samochodów, 
elektrotechnika, budowa maszyn oraz przemysł che-
miczny10) . 

struktura gospodarki 

strukturze niemieckiej gospodarki decydu-
je 3,6 mln małych i średnich przedsię-
biorstw, osoby prowadzące własną działal-

ność gospodarczą oraz przedstawiciele wolnych za-
wodów . Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 
99,7% wszystkich przedsiębiorstw i zatrudniają po-
nad 70% wszystkich pracowników z prywatnych sek-
torów gospodarki11) . Do firm o takiej strukturze za-
liczamy, według wykładni niemieckiej, podmioty 
o obrotach rocznych poniżej 50 mln EUR, zatrudnia-
jące mniej niż 500 osób . Rozkład małych i średnich 
przedsiębiorstw na poszczególne sektory gospodarki 
przedstawia się następująco: 
zz 48,9% przedsiębiorstw działa w branży usług; 
zz 31,4% w przemyśle; 
zz 19,7% w handlu . 

Odsetek przedsiębiorstw rodzinnych w ogólnej 
liczbie firm niemieckich wynosi 95% . Co trzecim 
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Źródło: Germany’s Response to Current Challenges . Germany – Partner of the World . Documenta-
tion of Economy and Export 2009, Arbeitskreis „VGR der Länder”, Statistisches Bundesamt, s . 3 .   
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przedsiębiorstwem kieruje kobieta . Małe i średnie 
przedsiębiorstwa cechuje umiejętność szybkiej reali-
zacji pomysłów, zorientowanie na rynki międzynaro-
dowe, wysoki stopień specjalizacji oraz umiejętność 
wykorzystania nisz rynkowych12) . Na działalność ba-
dawczo-rozwojową w Niemczech przeznacza się rocz-
nie 2,5% PKB, co wyraźnie przekracza średnią pozo-
stałych krajów Wspólnoty (1,8%) . Niemcy zajmują 
ciągle czołową pozycję, jeżeli chodzi o wydatki na 
badania naukowe i rozwój . 

kryzys finansowy i jego wpływ na rynek 
fuzji i przejęć 

roku 2008 światowy rynek finansowy od-
czuł bardzo mocno załamanie gospodarki 
w pierwszej kolejności w Stanach Zjedno-

czonych . Na całym świecie wartość transakcji fuzji 
i przejęć wyniosła około 3330 mld USD, co stanowi-
ło spadek w stosunku do rekordowego roku 2007 
o 28% . Rynek fuzji i przejęć w Europie w roku 2008 
załamał się w stosunku do roku 2007 aż o 30%13) . 

Ogólnie rzecz ujmując, w Niemczech zawirowanie 
na rynku nie było aż tak mocne, ponieważ spadek 
w ogólnej liczbie transakcji fuzji i przejęć, uwzględnia-
jąc przedsiębiorstwa niemieckie jako podmioty naby-
wające, podmioty będące obiektami nabycia oraz pod-
mioty zbywające udziały, odnotowano na poziomie 
6%, tj . ze 188 mld na 176 mld USD . Jeżeli chodzi 
natomiast o liczbę transakcji ogółem przy tym sa-
mym założeniu uczestników transakcji, to wzrosła 
ona nawet o prawie 9% w porównaniu do roku 2007 
z 1295 na 1411 . Trend, jaki daje się zauważyć przy 
analizie tych danych, pokazuje, że przeprowadzane 
w roku 2008 transakcje w RFN były wartościowo 
mniejsze od tych z roku poprzedniego14) . 

Największą aktywność transakcji fuzji i przejęć 
w roku 2008 można było zaobserwować w sektorze 
finansowym oraz w sektorze usług . W dalszej kolejności 

plasowały się branże chemiczno-farmakologiczna, 
energetyczna, budowy maszyn, medialna, transpor-
tu, przeróbki metalu, jak również telekomunikacyj-
na . Branża usług finansowych zajęła tradycyjnie, 
kolejny rok z kolei, pierwsze miejsce jako ośrodek 
koncentracji transakcji nabycia15) . W branży tej mia-
ły miejsce 273 transakcje, co stanowi 22,9% transak-
cji ogółem16) . 

Jeżeli chodzi o stosunek transakcji wewnętrz-
nych do transakcji przeprowadzonych z udziałem 
kapitału zagranicznego, to można definitywnie stwier-
dzić, że rok 2008 nie charakteryzował się taką dyna-
miką w interesach transgranicznych, jak lata ubie-
głe . Wzrosła natomiast liczba transakcji na rynku 
wewnętrznym . Przy 563 przejęciach i fuzjach aż 47% 
przypadało na podmioty przejmujące i przejmowane 
w Niemczech . Również, jak przed rokiem, Niemcy 
zajęły drugą pozycję w Europie (za Wielką Bryta-
nią), biorąc pod uwagę liczbę przeprowadzonych 
transakcji wewnątrz kraju . 

Do boomu fuzji i przejęć, jaki miał miejsce w roku 
2007, Niemcom jest jeszcze w tej chwili bardzo dale-
ko . Według najnowszych danych dotyczących tran-
sakcji w roku 2009, ich wartość podniosła się do 
poziomu około 50 mld EUR w okresie do drugiej 
połowy bieżącego roku . Na rok 2010 oczekuje się 
ponownie zwiększonej aktywności w procesach fuzji 
i przejęć w sektorze finansowym i bankowym . Inne, 
kluczowe sektory niemieckiej gospodarki, takie jak 
chociażby przemysł samochodowy oraz branża budo-
wy maszyn (stanowią razem ponad 200 mld EUR 
obrotów) nie będą wykazywać wzmożonej aktywno-
ści i odgrywać decydującej roli w fuzjach i przeję-
ciach . Sektory te są mianowicie bardzo wrażliwe na 
wahania w koniunkturze, wykazują się cyklicznością 
i długookresowym planowaniem17) . 

W transakcjach fuzji i przejęć w Niemczech są 
obecni przede wszystkim inwestorzy reprezentujący 
już prawie 75% rynku . Przedsiębiorcy ci jeszcze 
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Źródło: S . KUNISCH, Der deutsche M&A-Markt 2008 – Im Zeichen der Finanzkrise, „M&A Review”, Februar 2009, s . 49 .  
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w roku 2001 pracowali nad poprawą rentowności 
i generowaniem odpowiednich przepływów pienięż-
nych, nad redukcją zobowiązań oraz zwiększaniem 
kapitałów własnych18) . Udział inwestorów zagranicz-
nych w transakcjach na rynku niemieckim kształtu-
je się na poziomie niezmienionym pomiędzy 50 
a 60% i jest porównywalny do całego okresu, poczy-
nając od roku 2002 . W okresie kryzysu banki wyty-
czają nowe kierunki finansowania . Przede wszyst-
kim wzrosły wymagania, jeżeli chodzi o posiadanie 
kapitałów własnych przy ubieganiu się o kredyt na 
przeprowadzanie transakcji przejęcia . Udział kapita-
łów własnych jest wyznaczany przez instytucje fi-
nansujące na poziomie od 45 do 55% . Zmniejsza się 
więc możliwość wykorzystania dźwigni finansowej, 
znacznie wzrosły koszty refinansowania w bankach, 
jest odczuwalne chłodne i nieelastyczne nastawienie 
banków do klientów planujących inwestycje19) . Banki 
tym razem bardzo dokładnie sprawdzają przedsię-
biorstwa wnioskujące o wsparcie finansowe . Sektor 
bankowy skupia się bardziej niż kiedykolwiek na wy-
nikach analiz due dilligence, założenia i zasadność 
transakcji są sprawdzane w najdrobniejszych deta-
lach . Banki stały się bardziej świadome ryzyka, co 
ma odzwierciedlenie w warunkach finansowania . 
Kredyty podrożały generalnie od 25 do nawet 75 
punktów procentowych . Obserwuje się też spadek 
cenowy nabywanych podmiotów . Z jednej strony jest 
to właśnie efekt zaostrzeń warunków kredytowania, 
z drugiej spadku kursów akcji na giełdach i ogólne-
go pogorszenia nastrojów inwestycyjnych . Niektórzy 
eksperci widzą w takim trendzie długookresową sła-
bość rynków, inni po prostu długo oczekiwaną nor-
malizację i oczekiwanie stabilizacji na rozsądnym 
poziomie20) . 

Wskutek kryzysu na rynkach finansowych zmieni-
ły się znacznie warunki ramowe realizacji transakcji 

fuzji i przejęć . Zmienił się też rozkład 
środka ciężkości przeprowadzanych 
transakcji . W miejsce wielkich trans-
akcji z lat ubiegłych pojawiły się prze-
jęcia o znacznie mniejszej wartości . 
Pogorszyły się ogólne warunki ekono-
miczne, w związku z czym rok 2010 
nie daje powodów do euforii . Repre-
zentanci rynku finansowego zaostrzyli 
kryteria finansowania inwestycji, po-
zyskanie kredytów stało się trudniej-
sze i wymaga dużo lepszych zabezpie-
czeń ze strony wnioskodawcy niż w la-
tach ubiegłych21) . 

trudny rok 2009
 
iemiecka gospodarka skurczy-
ła się w roku ubiegłym o 5% 
wobec wzrostu o 1,3% w roku 

2008 . Załamanie na rynku jest naj-
większe od czasu zakończenia II wojny 
światowej . Najbardziej krytyczny był 
pierwszy kwartał ubiegłego roku, kie-
dy to PKB obniżył się o 6,7% . Dopiero 
w trzecim kwartale 2009 r . RFN zaczę-
ła odrabiać straty . Wtedy też PKB 
wzrósł o 0,7% i był to największy 
wzrost od początku 2008 r . Źródeł pro-
blemów doszukuje się w niemieckim 
eksporcie, który jest filarem gospodar-

ki naszych zachodnich sąsiadów . 
Niemiecki eksport był w ubiegłym roku o 14,7% 

mniejszy niż w roku 2008 . Z tego też powodu Repu-
blika Federalna straciła pozycję lidera w eksporcie 
światowym na rzecz Chin . Import zmniejszył się 
o 8,9% . Sytuacja w dalszym ciągu nie jest stabilna, 
o czym świadczą dane o wzroście liczby bankructw 
przedsiębiorstw . Tylko w październiku ubiegłego 
roku do sądów niemieckich trafiło 14 tys . wniosków 
o upadłość . To o 6,7% więcej niż rok wcześniej . W li-
stopadzie wartość zamówień na maszyny wykorzy-
stywane w fabrykach spadła o 12% w porównaniu 
z rokiem 2008 . Oznacza to już czternasty miesiąc 
ciągłych spadków22) . 

podsumowanie
 
ok 2010 może być wbrew pozorom jednak 
interesujący dla inwestorów . Z jednej strony 
wiele restrukturyzacji, które są z reguły wy-

nikiem kryzysu, być może uruchomi nową falę fuzji 
i przejęć, z drugiej dużo firm popadnie w kłopoty 
i zacznie intensywnie szukać partnerów, aby się po-
łączyć i wzmocnić swoją pozycję . Być może wzrośnie 
liczba transakcji, które będą po prostu wymuszone 
wskutek takiej, a nie innej sytuacji na rynku . Nie-
którzy z przedsiębiorców widzą w kryzysie swoje 
szanse i mogą chcieć wykorzystać nadarzające się 
okazje . Jeszcze przed dwoma, trzema laty niektóre 
inwestycje były za drogie – w tej chwili może się 
okazać, że są możliwe do realizacji . 

Tomasz Kowalczyk
Oddział Kopex SA w Moers 

Hansen Sicherheitstechnik AG w Monachium  

Tab. 2. Top Ten-Deals z udziałem kapitału niemieckiego 
w roku 2008 

Nabywca Obiekt nabycia 
Cena w mld 

EUR 

Schaeffler KG Continental AG 11,1

Freistaat Bayern Bayerische Landesbank 10,0

Commerzbank AG Dresdner Bank AG 5,1

Credit Mutuel Citibank AG 4,9

Fresenius AG
APP Pharmaceuticals 

LLC
4,6

Konsorcjum Deutsche Bank / 
Babcock & Brown

Angel Trains Group 
Ltd .

4,5

Albert Ballin GmbH & Co . KG Hapag Lloyd AG 4,4

BASF AG Ciba Holding AG 3,8

Henkel KGaA
National Starch &  
Chemical Corp .

3,7

Whitehall Real Estate Fund
Landesentwicklungs-
gesellschaft Baden- 

-Württemberg (LEG)
3,4

Wartość transakcji ogółem 55,5

Źródło: S . KUNISCH, Der deutsche M&A-Markt 2008 – Im Zeichen der Fi-
nanzkrise, „M&A Review”, Februar 2009, s . 50 . 
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Summary 
The article presents general information in regard to the 
current economic situation and development of the Fede-
ral Republic of Germany in recent years . Based on recent 
figures, this article shows the strategic importance of 
German economy for the European Union, the economy 
which is also one of most important and most attractive 
in the world for investors . It provides characteristics for 
investments carried out in German market, focuses on 
the issue of mergers and acquisitions and specifies the 
main activity areas for these processes, also taking into 
account the impact of the global financial crisis . The fi-
nal section presents individual economic sectors that are 
characterized by the highest activity as far as mergers 
and acquisitions are concerned, as well as those that are 
most affected by the recent financial market slump .

pojęcie odpowiedzialności ekologicznej 

 literaturze przedmiotu opisywane jest sze-
roko pojęcie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa (biznesu) . Społeczna od-

powiedzialność przedsiębiorstwa (Corporate Social 
Responsibility – CSR) jest realizowana w płaszczy-
znach: ekonomicznej, socjalnej, socjologicznej, etycz-
nej i ekologicznej . Przy jej definiowaniu podkreśla 
się konieczność realizacji dobrowolnych działań, 
wychodzących poza wymagania prawne, zwracając 
uwagę na znaczenie działań na rzecz dobra wspól-
nego . Odpowiedzialność ekologiczna jest zazwyczaj 
traktowana jako część składowa odpowiedzialności 
społecznej . Odpowiedzialność ekologiczna wiąże się 
więc z podejmowaniem dobrowolnych działań speł-
niających oczekiwania społeczne w odniesieniu do 
ochrony środowiska naturalnego . Pojęciu odpowie-
dzialności ekologicznej poświęca się coraz więcej 
uwagi, a przejawem tego podejścia jest realizacja 
koncepcji ekologicznej odpowiedzialności przedsię-
biorstwa (Corporate Environmental Responsibility 
– CER) . Słowo „ekologiczna” w naukach o zarządza-
niu oznacza skierowanie uwagi na dbałość o środo-
wisko naturalne, jako cenny zasób każdej organiza-
cji, a równocześnie traktowanie zasobów środowiska 
naturalnego jako dobra służącego społeczeństwu . 
Znaczące zainteresowanie odpowiedzialnością eko-
logiczną z punktu widzenia nauk ekonomicznych, 
w szczególności nauk o zarządzaniu, wynika z kilku 
przyczyn, a mianowicie: 
zz aspekt ekologiczny stanowi czynnik rozwoju 

przedsiębiorstwa; 
zz problem ochrony środowiska ma wymiar global-

ny; 
zz aspekt ekologiczny stanowić może kluczowy 

czynnik sukcesu rynkowego; 
zz czynnik ekologiczny odgrywa rolę w procesach 

internacjonalizacji przedsiębiorstw; 
zz czynnik ekologiczny ma wpływ na realizację 

przez przedsiębiorstwa strategii lokalnych; 
zz czynnik ekologiczny może mieć wpływ na zjawi-

ska dywersyfikacji, także wewnętrznej, korporacji . 
Znaczenie odpowiedzialności ekologicznej wyra-

żane jest w koncepcji stakeholders przedsiębior-
stwa, w której szczególna rola przypada interesariu-
szom . Środowisko naturalne w ramach tej koncepcji 
jest traktowane bowiem z jednej strony jako „milczą-
cy interesariusz”, a z drugiej strony potrzeba odpo-
wiedzialności ekologicznej jest formułowana przez 
tradycyjnych interesariuszy . Respektowanie posza-
nowania środowiska naturalnego stanowi wkład na 
rzecz przyszłych pokoleń . Analizując wpływ intere-
sariuszy na kreowanie wartości w organizacji, nale-
ży podkreślić znaczenie wartości głównych przedsię-
biorstwa1) . Wartości te są wyznawane przez więk-
szość uczestników organizacji i mają istotne znacze-
nie dla trwania i rozwoju danej organizacji . Tymi 
wartościami mogą być zarówno ekologia, jak i odpo-
wiedzialność2) . Łączne respektowanie dwóch z wy-
mienionych wartości: ekologii i odpowiedzialności 
prowadzi do realizacji założeń odpowiedzialności 
ekologicznej . Odpowiedzialność ekologiczna może 
być realizowana w ramach paradygmatu równoważe-
nia (sustainability) celów ekonomicznych, społecz-
nych i ekologicznych przedsiębiorstwa . Z punktu 
widzenia potrzeb przyszłych pokoleń nacisk powinien 

PO 05 2010.indb   36 14/05/2010   19:35



organizacji 5/2010 37

być położony na aspekty ekologiczne, jednak w prak-
tyce często na plan pierwszy wysuwają się aspekty 
ekonomiczne . 

rozwój teorii interesariuszy 

edług Global Reporting Initiative interesa-
riusze to jednostki lub grupy, które mogą 
wywrzeć wpływ na działalność organiza-

cji, jej produkty lub usługi, lub których działalność 
może wpłynąć na zdolność organizacji do skutecz-
nego wdrażania swoich strategii i osiągania celów . 
Pojęcie interesariuszy w szerokim znaczeniu obej-
muje wszelkie podmioty, bez których funkcjonowa-
nie przedsiębiorstwa byłoby niemożliwe . Podkreśla 
się, że interesariusze nie tylko wysuwają żądania 
wobec przedsiębiorstwa, ale mają możliwości ich eg-
zekwowania . Odbywać się to może poprzez wpływ 
na realizację procesów decyzyjnych w przedsiębior-
stwie . Oddziaływanie interesariuszy może mieć cha-
rakter bezpośredni lub pośredni . Z punktu widzenia 
funkcjonowania organizacji istotna jest umiejętność 
określania najważniejszych interesariuszy; można 
do tego celu wykorzystać między innymi metodę  
Vestera3) . Charakter relacji interesariuszy z przedsię-
biorstwem jest zróżnicowany . Interesariusze mogą 
bowiem wnosić kapitał (akcjonariusze), pracę bądź 
kompetencję . Mogą wchodzić w kontakty rynkowe 
z przedsiębiorstwem (klienci, konkurenci, dostawcy), 
a także występować w otoczeniu przedsiębiorstwa . 
Przykładem mogą być interesariusze o charakterze 
wspólnoty lokalnej, regionalnej czy globalnej . Pod-
stawowe relacje z interesariuszami mają charakter 
rynkowy . Warto jednak podkreślić, że realizacja za-
łożeń odpowiedzialności ekologicznej uwypukla rolę 
interesariuszy, z którymi występują związki o cha-
rakterze pozarynkowym, na przykład ze społecz-
nościami lokalnymi, instytucjami samorządowymi, 
instytucjami międzynarodowymi, organizacjami spo-
łecznymi, mediami, organizacjami gospodarczymi 
czy opinią publiczną . Analizowana jest rola państwa 
jako interesariusza . Państwo jest bowiem zdolne do 
nakłonienia podmiotów gospodarczych do realizacji 
obowiązków społecznych, a także wpływa na insty-
tucje regulujące zachowania podmiotów w sferze 
gospodarczej . Obowiązki nakładane przez państwo 
dotyczą również aspektów ekologicznych . 

Pierwsze próby tworzenia modeli interesariuszy 
wywodzą się z prac E . Freemana, który w centrum 
umieścił firmę, a dwustronne kontakty z przedsię-

biorstwem dotyczyły pierwotnie jedenastu intere-
sariuszy . Następnie model ograniczono do siedmiu 
interesariuszy: właścicieli (finansujących – finan-
siers), klientów, dostawców, pracowników, konkuren-
tów, rządu – administracji (government) oraz spo-
łeczności (communities)4) . W późniejszych pracach 
E . Freeman określił pięciu interesariuszy wewnętrz-
nych: finansujących, klientów, dostawców, pracowni-
ków, społeczności; ci ostatni określani są jako drobni 
konkurenci (dropping competitors) . Wśród sześciu 
interesariuszy zewnętrznych można wymienić: rząd 
– administrację, środowiska proekologiczne (envi-
ronmentalist), organizacje pozarządowe (NGO’s), re-
cenzentów (krytyków – critics), media oraz innych 
interesariuszy5) . Według E . Freemana interesariu-
sze pierwszego stopnia, niezbędni dla organizacji, 
są formalnie związani z przedsiębiorstwem umowa-
mi lub porozumieniami (akcjonariusze, pracownicy, 
klienci, dostawcy, rząd i społeczności lokalne) . Inte-
resariusze drugiego stopnia, oddziałujący na orga-
nizację w sposób pośredni, obejmują między inny-
mi media, organizacje pozarządowe, konsumenckie 
czy ekologiczne . Interesariusze mogą ponosić różne 
ryzyko związane z angażowaniem się w działalność 
przedsiębiorstwa6) . Na początku XXI w . zaprezen-
towano model PPS (od pierwszych liter nazwisk  
autorów: Post, Preston, Sachs), w którym występu-
ją trzy okręgi odnoszące się do korporacji . W okrę-
gach tych zawarto odpowiednio: zasoby, strukturę 
przemysłu i obszar społeczno-polityczny . Zasoby od-
noszą się do pracowników, partnerów biznesowych, 
akcjonariuszy, klientów, powiązań (społeczności) . 
Struktura przemysłu dotyczy: związków (unions), 
konkurentów, funduszy inwestycyjnych, organizacji 
konsumenckich, specjalnych grup interesu . Obszar 
społeczno-polityczny dotyczy głównie prawa, dzia-
łań regulacyjnych rządu, mediów i społeczeństwa 
obywatelskiego (civil society) . Warto podkreślić, że 
interesariusze bezpośrednio związani z korporacją 
mogą tworzyć na następnym poziomie grupujące 
ich organizacje, na przykład pracownicy – związ-
ki zawodowe, udziałowcy – fundusze inwestycyjne, 
klienci – organizacje konsumenckie . Prezentujący te 
poglądy Y . Fassin wskazuje na różnice między tra-
dycyjnym pojęciem interesariusza (real stakeholder), 
grupami nacisku (pressure groups) i regulatorami 
(regulators)7) . Wprowadza także pojęcia: „obserwa-
torzy” (stakewatchers) i „stojący na straży” (stake-
keepers) . Do grupy stakewatchers zostały zaliczone 
grupy nacisku, które chronią interesy real stakeholders 

odpowiedzialność ekologiczna 
przedsiębiorstwa wobec 
interesariuszy

Andrzej Chodyński

,
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(różne stowarzyszenia, zarówno pracodawców, jak 
i zatrudnionych, klientów, inwestorów, organizacje 
lokalne czy związane z ochroną środowiska natural-
nego) . Do grupy stakekeepers należą regulatorzy, na 
których firma z reguły ma niewielki wpływ, ale któ-
rzy mogą narzucać z kolei działania kontrolne . Po-
szczególni interesariusze są usytuowani na różnych 
poziomach: firmy, powiązań ekonomicznych (econo-
mic community), makroekonomicznym oraz sektora 
publicznego . Y . Fassin prezentuje model wzorowany 
na systemie słonecznym (solar system); w centrum 
znajduje się firma (korporacja) wraz z jej zarządem 
(management) i tradycyjnymi interesariuszami, na 
zewnątrz występują stakewatchers, a jeszcze dalej – 
stakekeepers . W świetle założeń CSR i ECR prezen-
towana w tym modelu odpowiedzialność przedsię-
biorstwa, skierowana głównie do real stakeholders, 
jest traktowana zbyt wąsko, gdyż nie uwzględnia 
odpowiedzialności wobec społeczeństwa . 

Obecnie na rynku mamy do czynienia z konku-
rencyjnymi przedsiębiorstwami, wzajemnie na sie-
bie oddziałującymi wraz z ich interesariuszami8) . 
Rozwijane jest także pojęcie sieci interesariuszy, 
związanych z konkretną organizacją (organization 
– stakeholder network) . Działania w ramach tych 
powiązań mogą odnosić się również do zagadnień 
społecznej i ekologicznej odpowiedzialności, z pod-
kreśleniem roli takich interesariuszy z grupy spo-
łecznej (civil society organizations), jak na przykład 
Greenpeace, Amnesty International czy lokalne gru-
py nacisku9) . Obserwuje się tworzenie kapitału spo-
łecznego interesariuszy, który budowany jest po-
przez dążenie do zespołowości opartej na siecio-
wości (networks), relacjach (relationship), normach 
(norms) i zaufaniu (trust) . Analizowane są w tym 
kontekście sieci wartości interesariuszy (value net-
works) między wieloma interesariuszami (multiple 
stakeholders)10) . Multiple stakeholders mogą działać 
ponad granicami krajów, włączać się do nich mogą 
nie tylko interesariusze związani z organizacjami 
biznesowymi (business), ale także – społecznymi 
(civil society) oraz z administracją rządową (govern-
mental institutions)11) . W ujęciu strategicznym na-
leży mieć na uwadze fakt, że interesariusze mają 
istotny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa w kon-
tekście równoważenia aspektów społecznych, kultu-
rowych, a także ekologicznych12) . Współczesne kon-
cepcje rozwoju przedsiębiorstw i nowe rozwiązania 
struktur działalności gospodarczej wymagają jednak 
poszerzonej analizy interesariuszy, mając na uwadze 
następujące zagadnienia: 
zz traktowanie interesariusza jako zasobu przedsię-

biorstwa,  
zz pojęcie wartości interesariusza w czasie,  
zz pojęcie interesariusza w organizacji sieciowej, 

w tym wirtualnej,   
zz zmiany struktury powiązań interesariuszy w za-

leżności od cyklu życia przedsiębiorstw, uwzględnia-
jąc powiązania sieciowe, fuzje, przejęcia, 
zz zachowania interesariuszy w sytuacjach kryzyso-

wych, trwałość wyznawanych przez nich wartości,  
zz powiązanie interesariusza z wieloma firmami, 

w tym sojusznikami lub konkurentami, siła powią-
zań z różnymi firmami może być różna; 
zz zaufanie między interesariuszami,  
zz oddziaływanie interesariuszy w różnych struktu-

rach działalności gospodarczej,   

zz analizę luki między wkładem możliwym do reali-
zacji a dostarczanym przez interesariusza,  
zz pojęcie przyszłego interesariusza w kontekście 

odpowiedzialności międzypokoleniowej – wiąże się 
ono z koncepcją ekologicznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa, odnosi się do postaw aktualnych 
interesariuszy wobec przyszłych pokoleń .

Wpływ interesariuszy na proekologiczne 
postawy przedsiębiorstw 

 
wiadomość wzrostu zagrożeń ekologicz-
nych spowodowała, że na przestrzeni ostat-
nich kilkudziesięciu lat zmieniały się po-

glądy na rolę przedsiębiorstw w tej kwestii . Przed-
siębiorstwa przeszły ewolucję poglądów na ten te-
mat – od traktowania środowiska naturalnego jako 
źródła tanich zasobów, bez uwzględniania skutków 
negatywnych dla tego środowiska, do kreowania za-
chowań odpowiedzialnych ekologicznie . Zachowania 
proekologiczne uwzględniają również możliwość ich 
wykorzystania do wyróżniania się na rynku i bu-
dowy swojej przewagi konkurencyjnej . Zmiany za-
chowań przedsiębiorstw zostały wywołane przez od-
działywania interesariuszy, w tym działające w ska-
li międzynarodowej różnego typu proekologiczne or-
ganizacje społeczne . 

Analiza proekologicznych zachowań przedsię-
biorstw na rynku, począwszy od połowy ubiegłego 
wieku, pozwala zaobserwować zmianę ich nastawie-
nia strategicznego . 
z� Okres zaznaczający się relatywnie słabym od-

działywaniem interesariuszy wiązał się jedynie 
z kontrolą zanieczyszczeń, realizacją technologii 
„końca rury” (end of pipe) . Koncentrowano się nie 
na znaczącym ograniczaniu zanieczyszczeń, ale pró-
bowano minimalizować ich skutki dla środowiska 
naturalnego . Typowe działania obejmowały oczysz-
czanie lub rozpraszanie tych zanieczyszczeń bądź 
recykling .  
z� W drugiej połowie XX w . obserwowano działa-

nia interesariuszy nakierowane na obniżkę kosztów 
związanych z korzystaniem ze środowiska . Podjęto 
również działania o charakterze zapobiegawczym . 
Wpływ interesariuszy wiązał się z podejmowaniem 
działań związanych z likwidacją zanieczyszczeń 
u źródła, co pociągało za sobą zmiany struktury pro-
dukcji, realizację ekobilansów, wprowadzanie zam-
kniętych cykli materiałowych wraz z propozycjami 
zamykania między innymi obiegów wodnych . Zdo-
łano uruchomić stosunkowo proste rezerwy w celu 
obniżania zanieczyszczenia środowiska, związane 
między innymi z koncepcją „czystszej produkcji” 
(cleaner production) . W ramach czystszej produkcji 
eksponowano działania prewencyjne odnośnie do 
procesów, produktów i usług . Kładziono nacisk na 
zwiększenie efektywności produkcji i usług, podkre-
ślając konieczność redukcji ryzyka dla ludzi i środo-
wiska naturalnego .  
z� Pod koniec XX w . szeroko rozpowszechniły się 

działania systemowe jako element zarządzania orga-
nizacjami (normy serii ISO 14000, EMAS) . Zapropo-
nowano szerokie wykorzystanie ocen ekologicznych 
procesów wytwarzania i wyrobów .  
z� Koniec XX w . przyniósł także realizację założeń 

ekologii przemysłu (przemysłowej) – industrial ecology, 
co oznaczało dostrzeżenie konieczności rozpatrywania 
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tematyki ekologicznej w ujęciu powiązań między fir-
mami . Nacisk ze strony interesariuszy prowadził do 
szerokich analiz dotyczących oceny produktów uzy-
skiwanych przy użyciu różnych technologii . Pojawiły 
się takie narzędzia, jak na przykład portfolio efek-
tywności, w którym pod uwagę bierze się koszty wy-
tworzenia produktu, jego obciążenie dla środowiska 
w całym ekologicznym cyklu życia (LCA) i użytecz-
ność produktu z punktu widzenia klienta . Macierz 
ta była przydatna przy podejmowaniu decyzji inwe-
stycyjnych . Tworzone były warianty tych macierzy, 
w tym z wyraźnym ukierunkowaniem na ocenę ukła-
du rentowność – szkodliwość dla środowiska natu-
ralnego wybranych technologii . Zalecenia, wynikają-
ce z przyjęcia założeń rozwoju zrównoważonego, za-
częto traktować jako nową, strategiczną szansę dla 
korporacji13) . Pod koniec ubiegłego wieku elementy 
ekologiczne wprowadzono do metod planowania 
strategicznego . Przykładem może być ekologiczna 
macierz (ecologically-oriented portfolio), wzorowana 
na macierzy BCG . W nowej propozycji dodatkowo 
wprowadza się trzecie kryterium (na wertykalnej 
osi), mianowicie wpływ na środowisko naturalne . 
Proponuje się również zmodernizowaną macierz 
GE, wprowadzając do opisu dodatkowe czynniki 
związane z aspektami ekologicznymi . Podkreślano 
konieczność tworzenia „zielonej” misji, wprowa-
dzania „zielonych produktów”, a w ramach uczenia 
się organizacji – osiągania „zielonych” kompetencji . 
Te ostatnie odnoszą się do technologii, systemów 
zarządzania w firmach oraz do marek14) .  S . Rhee 
i S . Lee wskazują, że decyzje w przedsiębiorstwie 
związane z problematyką ekologiczną mogą obejmo-
wać pięć obszarów: produkty, procesy, organizację 
i systemy, łańcuch dostaw i odzysk produktu oraz 
relacje zewnętrzne15) . Zwraca się uwagę na zależno-
ści między zrównoważonym rozwojem korporacji 
opartym na realizacji celów ekonomicznych, społecz-
nych i ekologicznych a realizacją założeń nadzoru 
korporacyjnego, prowadzącego do osiągania dobrych 
wyników finansowych16) . 
z� Na przełomie wieków przedsiębiorstwa skiero-

wały swoją uwagę na wykorzystanie czynnika eko-
logicznego do budowy przewagi konkurencyjnej 
i wyróżniania się na rynku . To okres budowy kom-
petencji ekologicznych, innowacyjności i przedsię-
biorczości ekologicznej17) . To także okres kształto-
wania się koncepcji ekologicznej odpowiedzialności 
biznesu . Mamy do czynienia z tworzeniem się in-
teresariuszy i ich grup, postrzegających problema-
tykę ekologiczną nie tylko w kategoriach efektyw-
ności ekonomicznej działań biznesowych, ale i od-
powiedzialności społecznej . Tworzone są indeksy 
giełdowe, uwzględniające w swej konstrukcji zagad-
nienia ekonomiczne, ekologiczne i społeczne (na 
przykład Dow Jones Sustainability Index – DJSI 
czy Nasdaq Clean Edge Index), a także indeksy 
nastawione na realizację założeń proekologicznych 
w poszczególnych grupach działań . W tym ostat-
nim przypadku jako przykłady można podać Amex 
Environmental Services Index (dotyczy utylizacji 
odpadów i odzysku materiałowego), ISE-CCM Al-
ternative Energy Index (odnosi się do alternatyw-
nych źródeł energii), Cleantech Index (odnosi się 
do  czystych  technologii) czy S&P Global Clean 
Energy Index (związany z produkcją czystej ener-
gii i technologiami jej wytwarzania) . 

sprawozdawczość ekologiczna jako narzędzie 
zapewniające interesariuszom informacje 

nteresariusze, wpływając na przedsię-
biorstwa, oczekują spełnienia swoich 
potrzeb . Równocześnie oczekują oni rze-

telnych informacji o stopniu realizacji ich oczeki-
wań . Stąd też coraz większego znaczenia nabiera 
sprawozdawczość ekologiczna . Sprawozdawczość 
ta uwzględnia zasady rozwoju zrównoważonego, 
podkreślającego wspólną realizację celów ekono-
micznych, społecznych i ekologicznych . Tworzo-
ne są podstawy rachunkowości uwzględniające te 
założenia (sustainability accounting) .  W ramach 
sprawozdawczości należy uwzględnić kluczowe 
wskaźniki (key performance indicators), zapropo-
nowane między innymi przez WBCSD (World Bu-
siness Council of Sustainable Development) i GRI 
(Global Reporting Initiative) . Obejmują one nastę-
pujące poziomy: kategorie (w tym interesariusze), 
określone obszary tematyczne (aspekty) oraz indy-
katory (indicators), czyli wskaźniki o charakterze 
ilościowym i pieniężnym . 

Tworzone modele oceny i raportowania, uwzględ-
niające rolę interesariuszy, mogą być nastawione 
na integrację raportów socjalnych (społecznych) 
oraz dotyczących ochrony środowiska i kluczowych 
wskaźników (key indicators) . Przykładem takiego po-
dejścia może być SERS (Sustainable Evaluation and 
Reporting System)18) . System wskaźników powinien 
obejmować przekrojowo wartości (ilości) fizyczne 
i techniczne na określone jednostki finansowe (na 
przykład całkowita ilość odpadów na rok w odnie-
sieniu do tworzonej wartości dodanej) . Mając na 
uwadze współdziałanie przedsiębiorstwa z interesa-
riuszami, przydatny może być rozszerzony sposób 
prezentacji, jakim jest sprawozdanie związane z ra-
chunkowością społeczną (socjalną) i ochroną środo-
wiska naturalnego EPRF (Extended Performance Re-
porting Framework) . Stanowi ono próbę połączenia 
modeli kapitału intelektualnego (intellectual capital), 
strategicznej karty wyników (balanced scorecard) 
oraz wskaźników związanych z orientacją społeczną 
i nastawieniem na ochronę środowiska naturalnego 
według GRI19) . EPRF reprezentuje nastawienie stra-
tegiczne . Można w nim wydzielić trzy główne obsza-
ry: kapitał zewnętrzny, wewnętrzną strukturę oraz 
kapitał ludzki, zdolność i chęć do działania, a tak-
że liczbę miejsc pracy20) . Kapitał zewnętrzny obej-
muje relacje z klientami i relacje ze społecznością 
(society relation) . Relacje ze społecznością obejmują 
także wskaźniki dotyczące środowiska naturalnego 
(w tym odnośnie do materiałów, energii, wody, emi-
sji, ścieków) . Wewnętrzna struktura jest opisywa-
na przez: technologie informacyjne, procesy pracy 
(w tym tak zwane aspekty HSEC dotyczące zdrowia, 
bezpieczeństwa, ochrony środowiska i wspólnoty – 
community), procesy innowacyjne (w tym dotyczące 
HSEC) oraz nadzór korporacyjny . Nadzór ten odno-
si się między innymi do aspektów odpowiedzialno-
ści i odpowiednich standardów . W ramach obszaru 
związanego z kapitałem ludzkim rozpatrywane są 
między innymi problemy z punktu widzenia eduka-
cji, zdrowia, bezpieczeństwa, podkreślające rolę kul-
tury organizacyjnej . 

Warto także zwrócić uwagę na sposób realizacji 
rachunkowości uwzględniającej założenia sustainability ,
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accounting, która  może być realizowana w różnej for-
mie, mianowicie: 
zz przyjmując zasadę z góry na dół (top-down) 

– można się przy tym opierać na przykład na sche-
macie tworzenia wartości ROI w modelu Du Ponta21); 
zz zakładając podejście procesowe – w tym przy-

padku proces jest determinowany przez powiąza-
nia z interesariuszami, poprzez jego uwzględnienie 
w budowie strategii korporacji i kreowaniu wartości 
dla tych interesariuszy22) .  

podsumowanie 

ealizacja oczekiwań interesariuszy wiązać 
się może z odpowiedzialnością ekologiczną 
przedsiębiorstw . Przedsiębiorstwa dostrze-

gają bowiem w realizacji tej koncepcji szanse na bu-
dowę swojej przewagi konkurencyjnej . Szczególnego 
znaczenia nabiera odpowiedzialność ekologiczna 
w związku z postępującymi zjawiskami internacjona-
lizacji przedsiębiorstw . Odpowiedzialność ekologicz-
na staje się bowiem wyraźnym czynnikiem rozwoju 
przedsiębiorstw na globalnym rynku .  
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Summary 
The aim of the article is to discuss evolution of the 
theory of stakeholders regarding the phenomenon of glo-
balization and companies internationalization . It demon-
strates stakeholders influence on companies change of 
behavior under the necessity of protecting the natural 
environment . The article discusses the ideas of environ-
mental responsibility against the background of stake-
holders expectations . The role of environmental report-
ing in realization of those ideas has been emphasized . 
The article also shows that environmental responsibility 
becomes the factor of development and source of compa-
nies competitive advantage on global market . The article 
emphasizes that environmental responsibility is related 
to operations towards building companies ecological 
competences . 
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organizacyjno-informacyjny 
potencjał koncepcji Web 2.0     

Jacek Unold

Wprowadzenie 

rganizacje, które przetrwały dramatyczne 
zakończenie ery spółek internetowych (tzw . 
dotkomów) w końcówce 2001 r ., miały pew-
ne cechy wspólne . Wśród nich najważniej-

szą wydaje się zrozumienie i wykorzystanie koncep-
cji sieci jako globalnej platformy, zamiast próby ada-
ptacji starych modeli biznesowych do nowej rzeczy-
wistości cyfrowej . 

W ciągu zaledwie trzech następnych lat ukształ-
towały się zjawiska, które przyniosły niespodzie-
wany skok jakościowy w rozwoju cyberprzestrzeni . 
W 2004 r . zdano sobie sprawę, że Web znalazł się 
na progu nowej ery, która uwolni nieznane wcześniej 
zjawiska, tak technologiczne, jak i organizacyjno- 
-społeczne . Podczas burzy mózgów w O’Reilly Media 
D . Dougherty, wiceprezydent O’Reilly i jeden z pio-
nierów sieci, zaproponował nową nazwę – Web 2 .0 
– na określenie następnej generacji WWW . Dougher-
ty zauważył, że wbrew przeważającej opinii Web nie 
tylko nie załamał się, kiedy pękła internetowa bańka 
spekulacyjna, ale stał się silniejszy i ważniejszy niż 
kiedykolwiek przedtem . Zupełnie nowy sposób my-
ślenia, pełne zaangażowanie użytkownika, otwartość 
i tzw . efekt sieciowy (network effect), czyli bazy da-
nych, które rozwijają się tym bardziej, im więcej do-
świadczają interakcji, aplikacje, które stają się „mą-
drzejsze”, im częściej się z nich korzysta, marketing, 
który jest napędzany przez doświadczenia i opowie-
ści użytkowników, aplikacje wchodzące między sobą 
w różne interakcje zaczęły tworzyć coraz bardziej roz-
budowaną globalną platformę komputerową . 

W artykule przedstawiono zarys koncepcji Web 2 .0 
oraz wskazano na kluczowe znaczenie, jakie odgry-
wają w niej aspekty społeczne . Ta koncentracja na 
czynnikach społecznych, tak w wymiarze jednostko-
wym (internauta), jak i zbiorowym (społeczność wir-
tualna) powoduje, że mimo wczesnego rozwoju dru-
giej generacji WWW można identyfikować olbrzymi 
jej potencjał zarówno w zakresie informacyjnym, jak 
i organizacyjnym .  

społeczny wymiar Web 2.0 

2005 r . liczba użytkowników załadowują-
cych własne treści (uploaders) przewyższy-
ła liczbę użytkowników ściągających treści 

(downloaders) [Kelly, 2005] . W rezultacie prestiżo-
wy amerykański tygodnik „Time” ogłosił, że „Osobą 
Roku 2006” jest globalna społeczność internautów, 
wskazując na znaczenie współudziału użytkowników 

sieci w tworzeniu nowego paradygmatu w cyber-
przestrzeni [„Time”, 2006] . Jak się też wkrótce oka-
zało, Web 2 .0 stał się nie tyle nową wersją sieci, co 
raczej pełniejszą realizacją tego, czym Web 1 .0 miał 
być w założeniu . Oczywiście idzie też znacznie dalej . 

Mimo upływu kolejnych kilku lat, dziś wciąż trud-
no jest ogarnąć wszystkie komponenty, które tworzą 
koncepcję Web 2 .0 . Jak zauważa A . Shuen (2009), 
jedna z wiodących autorek w tej dziedzinie, nawet 
studia MBA na renomowanych uczelniach amerykań-
skich nie są w stanie do końca zgłębić i opisać feno-
menu Web 2 .0 . Sam T . O’Reilly (2005) pisze, że Web 2 .0 
nie ma ściśle wyznaczonych granic . Interpretuje on 
Web 2 .0 jako zbiór zasad i praktyk, łączących nie-
ogarniony zbiór internetowych witryn . J . Musser 
(2007) definiuje Web 2 .0 jako zbiór ekonomicznych, 
społecznych i technologicznych trendów, które wspól-
nie tworzą bazę dla nowej generacji internetu . 

Te trendy występują pod postacią najrozma-
itszych technologii, w różnorodnej formie i pod 
różnymi nazwami, łatwo jednak zauważyć, że ist-
nieje pewne słowo-klucz używane jako przymiotnik 
w większości fraz charakteryzujących rzeczywistość 
Web 2 .0 . Jest to określenie „społeczny” (social) . 
Wydaje się, że wraz z narodzinami Web 2 .0 nagle 
wszystko stało się społeczne, żeby wymienić tylko 
trzy spośród wielu przykładów:  społeczne oprogra-
mowanie (social software), społeczne wyszukiwanie 
(social search) czy „wykorzystanie zbiorowej inteli-
gencji” (harnessing collective intelligence), hasło bę-
dące jednym z ośmiu zasadniczych wzorców rozwoju 
nowej generacji Weba . 

rola użytkownika w rozwoju Web 2.0 

połeczny wymiar drugiej generacji WWW 
prowadzi wprost do specyficznej roli, jaką 
w omawianej koncepcji pełni użytkownik cy-

berprzestrzeni . I tak, społeczność użytkowników ma 
dziś już zasięg globalny . Liczba użytkowników inter-
netu wynosiła 30 września 2009 r . 1 733 993 741 . 
Oznacza to wzrost od początku dekady o 380% 
w skali globalnej, z tym że najdynamiczniejszy roz-
wój zanotowano na Bliskim Wschodzie – 1648,2% 
oraz w Afryce – 1392,4%; w Europie niecałe 300% 
[World Internet Users…, 2009] . Od pewnego czasu 
można zauważyć wzrost liczby tzw . rdzennych inter-
nautów . Są to aktywni użytkownicy sieci, poniżej 30 . 
roku życia, a więc tacy, dla których cyberprzestrzeń 
jest już środowiskiem naturalnym . W samych Sta-
nach Zjednoczonych aż 88% ludzi poniżej 30 . roku 
życia ma stały dostęp do internetu, a 51% z nich jest ,
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autorami treści zamieszczanych w sieci [Horrigan, 
2006, s . 10] . W rezultacie stale wzrasta oddziaływa-
nie tzw . efektu sieci, dzięki przekroczeniu odpowied-
niej masy krytycznej w liczbie użytkowników . 

Po drugie, użytkownicy mają dziś stały dostęp do 
internetu . Już w 2004 r . zasięg połączeń w trybie sze-
rokopasmowym (broadband) sięgał 50% [Anderson, 
2004] . Uzyskanie połączenia szerokopasmowego prze-
kłada się w praktyce na stały dostęp do internetu (tzw . 
always-on) . Czyni to z sieci integralną część codzienne-
go życia, gdyż aż 53% internautów zaczyna spędzać 
więcej czasu online, po uzyskaniu dostępu szerokopas-
mowego . Co więcej, 73% użytkowników, którzy za-
mieszczają własne treści w sieci, to ci, którzy mają 
stały dostęp [Horrigan, 2006, s . 10] . Tłumaczy się to 
znacznie większą szybkością połączeń, co ułatwia za-
równo pobieranie informacji, jak i ich publikowanie . 

Co więcej, użytkownik ma dostęp do sieci z każ-
dego miejsca . Na koniec 2007 r . liczba użytkowników 
telefonów przenośnych przekroczyła 3,3 mld w skali 
światowej . Jest to ponaddwukrotnie więcej niż licz-
ba użytkowników komputerów stacjonarnych . Z tego 
aż 28% ma dostęp do internetu . W rezultacie coraz 
bardziej otwarcie można mówić o globalnym zasięgu 
cyberprzestrzeni . 

Zmienia się też charakter użytkowania sieci 
– użytkownicy są nie tylko podłączeni do sieci, są 
też zaangażowani . Około 50% dorosłej części amery-
kańskiego społeczeństwa zamieściło już własne tre-
ści w internecie [Horrigan, 2006, s . 10] . Są to bar-
dzo różne dane multimedialne, tzn . zdjęcia, filmy, 
nagrania audio, jak również informacje zamieszcza-
ne w formie komentarzy na różnych forach, w gru-
pach dyskusyjnych, na blogach, tak prywatnych, jak 
i profesjonalnych, recenzje produktów oraz usług 
itd . Według danych na 2006 r . jeden z najpopular-
niejszych portali społecznościowych MySpace .com 
rejestrował ponad 280 tys . nowych kont… dziennie, 
a najpopularniejsza witryna wideo, YouTube, wy-
świetlała dziennie 100 mln filmów wideo [Horrigan, 
2006, s . 19] . W rezultacie można mówić o rzeczy-
wistej transformacji sieci WWW z dotychczasowej 
konwencji „do odczytu” (read)  na charakterystyczną 
dla Web 2 .0 „do odczytu i do zapisu” (read-write) . 

Zaangażowanie użytkownika to głównie skutek 
znaczącej obniżki kosztów produkcji w cyberprze-
strzeni . Szacuje się, że w pierwszych sześciu latach 
nowego milenium koszty infrastruktury informatycz-
nej uległy zmniejszeniu o 72% [Electronic Compu-
ter…, 2006] . Obok tradycyjnych czynników typu stały 
spadek ceny sprzętu komputerowego, przyczyniły się 
do tego też między innymi czynniki kojarzone bezpo-
średnio z ideą Web 2 .0, na przykład rozwój darmo-
wego oprogramowania typu open source, outsourcing 
niektórych usług informatycznych, na przykład moż-
liwość „wynajęcia” baz danych w cyberprzestrzeni 
do składowania własnych danych czy możliwość „wy-
dzierżawienia” mocy obliczeniowej (obie usługi ofe-
rowane między innymi przez Amazon .com) . W tym 
kontekście mówi się o istotnym obniżeniu tzw . barier 
dostępu do rynków w skali globalnej .  

podstawowe wzorce i modele informacyjno-
-organizacyjne ery Web 2.0 

oncentracja na użytkowniku w koncep-
cji Web 2 .0 przekłada się bezpośrednio na 
określone wzorce i modele informacyjno-

-organizacyjne . Są one wzajemnie powiązane i w za-
sadniczy sposób warunkują sukces omawianej koncep-
cji . Najpełniejszej identyfikacji tych wzorców dokonali 
członkowie O’Reilly Team, najbardziej dziś znanego 
i wpływowego zespołu zajmującego się identyfikacją 
i analizą zjawisk występujących w cyberprzestrzeni 
[Musser, 2007; O’Reilly, 2005; Shuen 2009]: 
1 . Wykorzystanie zbiorowej inteligencji (harnessing 
collective intelligence) – poprzez tworzenie tzw . ar-
chitektury współuczestnictwa wykorzystującej efekt 
sieciowy oraz sieciowe algorytmy do tworzenia opro-
gramowania, które staje się tym lepsze, im częściej 
jest wykorzystywane . 
2 . Dane jako następny Intel w środku (data is the 
next „Intel inside”) – Intel inside jest hasłem progra-
mowym firmy Intel, największego na świecie pro-
ducenta układów scalonych oraz mikroprocesorów . 
W tym wypadku chodzi o wykorzystanie unikato-
wych, trudnych do odtworzenia źródeł danych, przy 
zastosowaniu filozofii, że dane stają się równie istot-
ne, jak funkcje . Innym aspektem jest też takie pro-
jektowanie zbiorów danych, aby można je było łatwo 
wykorzystać ponownie . 
3 . Innowacja poprzez remiks (innovation in assem-
bly) – ma polegać na budowaniu platform interneto-
wych poprzez remiks danych i istniejących już usług 
w celu wytworzenia nowych możliwości i wykreowa-
nia nowych rynków . 
4 . Bogate doświadczenia użytkownika (rich user 
experiences) – polega na odejściu od tradycyjnych 
sposobów wykorzystania strony internetowej i wy-
korzystaniu w cyberprzestrzeni najlepszych do-
świadczeń użytkownika, zdobytych często w trybie 
pracy offline, na domowym komputerze i stacjonar-
nych aplikacjach . 
5 . Oprogramowanie łączące urządzenia (software abo-
ve the level of a single device) – poprzez tworzenie 
takich kategorii oprogramowania, które potrafią łą-
czyć różne urządzenia w sieci i tworzyć nową wartość 
opartą na rosnącym znaczeniu doświadczeń online . 
Ma to ścisły związek z rozwojem idei wszechobecnego 
przetwarzania komputerowego (ubiquitous computing) . 
6 . Ustawiczny stan beta (perpetual beta) – w infor-
matyce stan beta oznacza etap rozwoju oprogramo-
wania bądź systemu . Filozofia Web 2 .0 zakłada odej-
ście od tradycyjnych modeli rozwoju na rzecz modeli 
online, nieustannie udoskonalanych, w których opro-
gramowanie traktowane jest jako usługa . Niezwykle 
istotny jest tu współudział użytkownika w procesie 
projektowania i doskonalenia .  
7 . Wykorzystanie tzw . długiego ogona (leveraging the 
long tail) – polega na zdobywaniu niszowych rynków 
dzięki wykorzystaniu potencjału cyberprzestrzeni . 
8 . Lekkie modele i opłacalna skalowalność (light- 
weight models and cost-effective scalability) – wy-
korzystanie tzw . lekkich modeli biznesu i rozwoju 
oprogramowania, wykorzystujących między innymi 
cechę skalowalności . 

W wymienionych powyżej opracowaniach zespołu 
T . O’Reilly’ego identyfikuje się też pięć charaktery-
stycznych cech Web 2 .0, stanowiących, razem i z osob-
na, nieodłączny składnik powyższych ośmiu wzorców . 
1 . Globalne połączenie – efekt sieci powoduje odej-
ście od modelu „jeden do wielu” (one-to-many) w ko-
munikacji i publikacji na rzecz nowego modelu „wie-
lu do wielu” (many-to-many) . Te globalne połączenia 
powodują, że tzw . obrzeża cyberprzestrzeni  stają 
się równie ważne, jak jej centrum, a dotychczasowe  
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modele przetwarzania informacji i komunikacji ule-
gają zasadniczym przemianom . 
2 . Decentralizacja – poprzednia cecha dezintegruje 
dotychczasowe, scentralizowane struktury kontrol-
ne oraz formy przepływu i przetwarzania informa-
cji . Podejście odgórne (top-down) coraz częściej prze-
grywa ze spontanicznym i organicznym podejściem 
oddolnym (bottom-up), strategie wymuszające (push) 
przegrywają z podejściem przyciągającym (pull), i to 
na poziomie indywidualnego użytkownika sieci itd . 
3 . Otwartość – polega na tworzeniu otwartych stan-
dardów technologicznych, co prowadzi do kreacji 
otwartych ekosystemów bazujących na luźno sprzężo-
nych aplikacjach i łatwo dostępnych danych . Otwar-
tość oznacza też większą przejrzystość w komunika-
cji oraz dzielenie się własnością intelektualną . 
4 . „Waga lekka” – „mniej znaczy więcej, upraszczaj” 
stało się jednym z zawołań ery Web 2 .0 . Oprogra-
mowanie jest projektowane przez niewielkie zespoły, 
korzystające z bardzo sprawnych metod . Rozwiąza-
nia technologiczne bazują na prostych formatach da-
nych i protokołów . Wykorzystuje się oprogramowa-
nie typu open source . Biznes istotnie ogranicza wy-
datki na inwestycje oraz same koszty działalności, 
a marketing wykorzystuje proste techniki wirusowe 
oparte na konwencji „konsument – konsument” .   
5 . Emergencja – w miejsce zdefiniowanych wcze-
śniej struktur i procesów pozwala się na samoistne 
w miarę upływu czasu wyłanianie się najbardziej na-
turalnych struktur i zachowań .  

Również inni autorzy, niezwiązani z O’Reilly 
Team, na przykład G . Vossen i S . Hagemann (2007), 
identyfikując zjawiska składające się na koncepcję 
Web 2 .0, koncentrują się głównie na aspektach tech-
nologiczno-aplikacyjnych . Podkreślają przy tym, że 
oprócz nowych zjawisk pełny rozwój osiągnęły te, któ-
re pojawiły się w Web 1 .0, a zatem Web 2 .0 stanowi 
swego rodzaju wypełnienie tego, czym Web miał być 
w samym zamierzeniu . 

podsumowanie 

rzeprowadzona powyżej analiza dość jedno-
znacznie wskazuje na to, że wszystkie do-
tychczasowe publikacje na temat zjawiska 

Web 2 .0 dotyczą przeważnie strategii biznesowych 
oraz aplikacji praktycznych, szczególnie w obszarze 
oprogramowania . Wystarczy wymienić podtytuły 
przytoczonych w tym artykule najważniejszych pozy-
cji literaturowych w obszarze Web 2 .0: „Zasady i naj-
lepsze praktyki”, „Wzorce projektowe i modele biz-
nesowe dla następnej generacji programowania” czy 
„Przewodnik po strategiach” . I jakkolwiek omawiane 
publikacje wskazują na niezmierzony potencjał Web 
2 .0 w obszarze organizacyjno-informacyjnym, brak 
jest, jak dotąd, poważniejszych opracowań teoretycz-
nych czy bardziej pogłębionych analiz metodologicz-
nych . Sprawia to, że problematyka Web 2 .0, a wyda-
je się, że w ogóle tematyka internetu, WWW i cy-
berprzestrzeni, jest ciągle na poziomie przednauko-
wym . W rezultacie ten obszar wciąż jest postrzega-
ny bardziej jako dziedzina biznesowo-aplikacyjna niż 
jako przejrzysta, spójna i kompletna teoria . 

Jest to, niestety, zjawisko dość powszechnie dziś 
spotykane . Jak pisze K . Perechuda (2008, s . 7), „twór-
cy (…) współczesnych koncepcji i metod zarządzania 
(…) z reguły koncentrują się na operacjonalizacyj-
nej efektywności, nie zadając sobie trudu stworzenia 

solidnych podstaw metodologiczno-teoretycznych” . 
Jest to bardzo istotne z perspektywy przeprowa-
dzonej w tym artykule analizy . Problematyka cyber-
przestrzeni wyznacza bowiem szerokie pole działań 
badawczych, opisowych i syntetyzujących, a zagadnie-
nie przetwarzania informacji czy zagadnienia orga-
nizacyjne pozostają wciąż niedostatecznie rozpozna-
ne . Być może, oprócz wciąż bardzo wczesnego etapu 
rozwoju koncepcji Web 2 .0,  jest to spowodowane 
wyraźną interdyscyplinarnością tej tematyki . Pro-
blematyka przetwarzania informacji z definicji musi 
uwzględniać udział człowieka (zagadnienia interpre-
tacji, kontekstu itd .), a to oznacza udział takich dzie-
dzin, jak psychologia, socjologia, kognitywistyka itd . 

Web 2 .0 wydaje się wyjątkowo odpowiednim ob-
szarem badawczym dla wszelkich analiz związanych 
z problematyką organizacji oraz przetwarzania in-
formacji, z uwagi na wyraźną koncentrację na użyt-
kowniku i mocno eksponowane znaczenie czynników 
społecznych . I tak, jak internet, stanowiący komu-
nikacyjno-technologiczną osnowę cyberprzestrzeni, 
jest zazwyczaj analizowany z perspektywy danych 
(formatowania, przepływu, magazynowania, zarzą-
dzania itd .), tak WWW, a szczególnie jego druga 
generacja, powinien być odnoszony do aspektów se-
miotyki, interpretacji, kontekstu, wiedzy, a więc do 
zjawisk stricte informacyjno-organizacyjnych .  

dr hab . inż . Jacek Unold 
profesor Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu 
Instytut Informatyki Ekonomicznej 
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Summary
This article deals with a generic characteristic of the second 
incarnation of the World Wide Web, i .e ., Web 2 .0 . Of special 
importance seems a social dimension of this concept and 
a resulting concentration on the cyberspace user . As the 
Internet, constituting a communication and technological 
backbone of cyberspace, should be analyzed from the data 
perspective, the WWW, and especially its second generation, 
should be approached from the angle of semiotics, context, 
interpretation, and knowledge, which make strictly informa-
tional and organizational phenomena . 
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N. MYHRVOLD,  Funding Eureka!, 
„Harvard Business Review”, March 
2010, s . 40–50 . 

Nathan Myhrvold jest dyrektorem 
zarządzającym i współzałożycie-
lem firmy Intellectual Ventures, któ-
ra zajmuje się biznesem tworzenia 
wynalazków. Wcześniej pełnił funk-
cję głównego dyrektora ds. techno-
logii w Microsoft.  

Celem firmy Intel lectual 
Ventures jest wykreowanie rynku 
kapitałowego dla wynalazków, po-
dobnego do rynku venture capital 
(VC), który wspiera nowe firmy (start- 
-ups), i rynku private equity (PE), któ-
ry rewitalizuje firmy nieefektywne . 
Intellectual Ventures chce pokazać, 
że jest możliwe uczynienie z badań 
stosowanych dochodowej działalno-
ści, przyciągającej coraz więcej pry-
watnych inwestorów, co z kolei po-
winno spowodować wzrost genero-
wanych wynalazków . 

Niektórzy argumentują, że 
wynalazczość nie może być praw-
dziwym biznesem, ponieważ jest 
obciążona wielkim ryzykiem i nie 
jest w stanie generować zadowala-
jących zysków . Powszechnie uważa 
się, że proces kreowania wynalaz-
ków nie może być odseparowany 
od firm, które zamienią pomysły 
w rzeczywiste produkty . W związ-
ku z tym wielu ekspertów twierdzi, 
że pomysły na tworzenie wyspecja-
lizowanego i płynnego rynku wy-
nalazków są absurdalne . 

W latach 70 . XX wieku do-
kładnie to samo mówiono o opro-
gramowaniu dla komputerów . 
Wszyscy w branży byli przekona-
ni, że software ma wartość, będąc 
tylko wyposażeniem komputerów 
i nie może być produktem istnieją-
cym samodzielnie . Większość pro-
gramistów funkcjonowała w struk-
turach firm produkujących kompu-
tery . Zaledwie kilku producentów 

oprogramowania było niezależ-
nych . Jako biznes software nie ro-
kował nadziei na zyski . 

Takie opinie okazały się błęd-
ne . W ciągu trzech następnych 
dekad software stał się jednym 
z najbardziej zyskownych bizne-
sów w dziejach gospodarki świato-
wej . Swój sukces zawdzięcza głów-
nie dwóm czynnikom . Po pierw-
sze, producenci oprogramowania 
stopniowo przekonywali użytkow-
ników, zarówno poprzez edukację, 
jak i poprzez procesy sądowe, że 
należy respektować prawa własno-
ści intelektualnej i płacić za coś, 
co może być po prostu skopiowa-
ne . Producenci uwolnili software 
od hardware, poprzez rozwój ta-
kich rozwiązań, które umożliwiły 
programom działanie na różnych 
komputerach . W ten sposób po-
wstała nowa samodzielna branża . 

Według autora branża wynalaz-
ków będzie podążać podobną dro-
gą . Osiągnięcia firmy Intellectual 
Ventures w ciągu ostatnich 10 lat 
pokazują, że biznes wynalazczy 
mógłby funkcjonować znacznie wy-
dajniej, jeżeli zostałby oddzielony 
od działalności produkcyjnej i roz-
winął się poprzez rynek kapitało-
wy, który finansowałby powsta-
wanie wynalazków, a następnie 
wspierał ich komercjalizację . 

działalność charytatywna 
nie wystarcza 

meryka stała się liderem 
wynalazczości w XIX w . 
dzięki takim innowa-

torom, jak Eli Whitney, Robert 
Fulton, Samuel Morse, Nicola Tesla, 
Alexander Graham Bell czy Thomas 
Edison . Wnieśli oni swój duży 
wkład w transformację Ameryki 
z kraju rolniczego w przemysło-
wą potęgę . Tradycja ta jest konty-
nuowana obecnie . Amerykanie po-
wszechnie uznają wynalazczość za 

jedną ze swoich konkurencyjnych 
cech . Mają świadomość, że wynalaz-
ki są potężną siłą ekonomicznego 
wzrostu . I dlatego dziwi ciągle sto-
sunkowo małe bezpośrednie zainte-
resowanie i finansowanie wynalaz-
czości ze strony producentów, uni-
wersytetów czy rządu . 

Poza branżą farmaceutyczną 
i biotechnologiczną niewiele firm 
traktuje wynalazczość i patento-
wanie własności intelektualnej jako 
podstawową misję . Korporacyjne 
działy B+R zajmują się głównie 
rozwijaniem produktów . Trudno 
znaleźć firmę, dla której innowacje 
są produktem samym w sobie . To 
wymaga zmiany mentalności kor-
poracji i innego zarządzania . 

Na uczelniach wyższych i w rzą-
dowych agencjach, które finansują 
badania akademickie, patenty nie 
są najważniejsze . Nagradzane są 
publikacje opisujące wyniki badań, 
ale nie działalność wynalazcza . 
I rzeczywiście, organizacje te fi-
nansują przede wszystkim obiecu-
jące programy mające na celu roz-
szerzenie wiedzy naukowej . Jest to 
bardzo ważne, ale bardzo różne od 
wynalazczości, polegającej na sto-
sowaniu wiedzy naukowej w no-
watorski sposób po to, aby wykre-
ować coś użytecznego i co ma swo-
ją ekonomiczną wartość . 

Wspomaganie wynalazczo -
ści przez agencje rządowe, jak 
National Science Foundation, 
National Institutes of Health, 
Department of Defense czy innych 
prywatnych donatorów, jest bliskie 
działalności charytatywnej (chari-
ty model), ponieważ finansują one 
badania, nie oczekując zwrotu fi-
nansowego . Innymi słowy, są to 
dary finansowe, a nie prawdziwe 
inwestycje . 

W korporacjach kierujących 
wielkie kwoty na szeroko zakrojo-
ne badania panuje podobne podej-
ście . Ich liderzy rzadko prowadzą 

„Harvard Business Review”

Kreowanie rynku wynalazków  
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badania na prawach biznesowych . 
Finansują je w akcie wiary, że 
nowe idee w przyszłości wykreują 
jakąś wartość, która przeniknie or-
ganizację . 

Efektem charytatywnej mental-
ności jest brak inwestycji sektora 
prywatnego i nadmierne uzależ-
nienie od funduszy rządowych . 
O alokacji środków decydują bar-
dziej priorytety federalne niż ry-
nek nowych inwestycji . Decyduje 
biurokracja, a nie rynek . Na przy-
kład udział funduszy federalnych 
przeznaczonych na badania me-
dyczne i nauki biologiczne stale 
rósł od lat 50 . XX w . i stanowi 
obecnie połowę całości nakładów, 
podczas gdy udziały w nakładach 
na nauki fizyczne i informatyczne 
zmniejszyły się . Większość fede-
ralnych funduszy przeznacza się 
na tradycyjne programy badawcze 
skupione wokół indywidualnych 
dyscyplin . Jednakże to innowacyj-
ne zespoły interdyscyplinarne są 
lepiej przygotowane do rozwiązy-
wania globalnych problemów o ro-
snącej złożoności . 

Federalne wydatki na badania 
podstawowe i stosowane, skorygo-
wane o stopę inflacji, zmniejszy-
ły się o 14% w latach 2003–2007 . 
Administracja prezydenta Obamy 
zobowiązała się odwrócić ten trend, 
ale rosnący deficyt budżetu federal-
nego czyni te obietnice wątpliwymi . 
Zamiast polegać na charytatyw-
nym modelu i nadmiernej zależno-
ści od rządowych programów spon-
sorskich, należy szukać nowych 
sposobów finansowania innowacji 
poprzez zaprzęgnięcie wielkiego po-
tencjału finansowego prywatnego 
sektora . Skorygowane współczyn-
nikiem inflacji federalne wydatki 
na badania akademickie wzrosły 
o 60% w latach 1983–2007, osiąga-
jąc w sumie 537 mld USD . W tym 
samym czasie inwestycje w biznes 
przez VC i PE wzrosły odpowiednio 
o 1140% i 1940%, osiągając 1,6 bln 
USD, czyli trzy razy więcej niż za-
inwestował rząd federalny . 

Jedyną drogą, aby wynalaz-
czość przyciągnęła więcej środków 
prywatnych, jest traktowanie jej jak 
zwykły biznes (for-profit) . Aby zro-
bić to właściwie, potrzebujemy efek-
tywnego rynku kapitałowego, za-
rządzanego przez profesjonalną ka-
drę . Nie będzie to łatwe . Jest wiele 
przeszkód, a w tym wysokie ryzyko, 
że inwestycje będą chybione . Mamy 
do czynienia z dylematem jajko czy 
kura . Trzeba mieć możliwość efek-
tywnego i zyskownego komercjali-
zowania wynalazków, aby przycią-
gać inwestorów . Jednakże, aby zorga-
nizować taki rynek, trzeba płynności, 

którą mogą zapewnić właśnie pry-
watni inwestorzy . Koło się zamyka . 
Te przeszkody mogą być i są poko-
nywane .  

Jak zarządzać ryzykiem 

iewątpl iw ie w iel k im 
wyzwaniem w przycią-
gnięciu inwestorów jest 

wysokie ryzyko wynalazczości . 
Niezaprzeczalny jest fakt, że więk-
szość wynalazków nie znajduje 
wykorzystania . Niektóre po prostu 
nie działają . Jeszcze inne działają, 
ale są zbyt drogie . Są też i tanie, 
które działają świetnie, ale zosta-
ły wyparte przez jeszcze lepsze . 
Statystyki dotyczące prawdziwego 
ryzyka inwestowania w innowacje 
są dość fragmentaryczne, ale ra-
porty rządowe sugerują, że tylko 
1–3% opatentowanych wynalazków 
przynosi zyski swoim twórcom . 
Korporacje mają podobne wyniki . 

Są branże, jak na przykład 
ubezpieczenia, które rozwiązały 
problem ryzyka . Firmy ubezpiecze-
niowe rozkładają je poprzez agre-
gowanie polis w wielkie portfele . 
Dystrybuują ryzyko także poprzez 
przełożenie go na dobrze rozwinię-
ty rynek reasekuracji . Fundusze 
emerytalne, powiernicze i inne 
fundusze inwestycyjne kolekcjonu-
ją takie aktywa . 

Te sprawdzone rozwiązania na-
leży wykorzystać w zarządzaniu ry-
zykiem, tak nieodłącznym w przy-
padku innowacji . Pojedynczy wy-
nalazek jest bardzo ryzykowny . 
Jednak tworząc portfel składają-
cy się z dziesiątek tysięcy wyna-
lazków, w różnych technologiach, 
agregujemy ryzyko, które staje się 
możliwe do zarządzania . 

Zbudowanie wielkiego portfe-
la wynalazków wymaga dużych pie-
niędzy, ale nie jest to niewykonal-
ne . Firmy VC i PE mają pojedyncze 
fundusze inwestycyjne warte setki 
milionów, a nawet miliardów USD . 
Podobnej wartości fundusze dedy-
kowane wynalazkom powinny skalą 
swoich operacji zabezpieczyć ryzyka . 

Duża skala daje wielki poten-
cjał . Niektóre wynalazki odniosą 
sukces na rynku, a kilka stanie się 
nawet wielkimi przebojami . Nawet 
jeżeli tylko jeden patent w portfelu 
składającym się na przykład z 2000 
patentów jest rzeczywiście prze-
bojem, to generując na przykład 
1 mld USD przychodów, pokrywa 
wielokrotnie koszty całego portfela . 

Można przytoczyć wiele takich 
przykładów . Portfel patentów two-
rzy kluczowe aktywa publicznej 
spółki qualcomm wartej obecnie po-
nad 70 mld USD . Zyski konsorcjum 

MPEG-LA, które ma patenty w dzie-
dzinie technologii wykorzystywanej 
w odtwarzaczach DVD i przystaw-
kach STB przekroczyły 1 mld USD 
rocznie . Również IBM ma roczny 
przychód powyżej 1 mld USD po-
chodzący z licencji za swoje wyna-
lazki . Ponadto Hewlett-Packard, 
Lucent, Texas Instruments i kilka 
innych wielkich korporacji technolo-
gicznych wykazują roczne przycho-
dy z licencji na poziomie ponad 100 
mln USD rocznie . 

Jest oczywista różnica między 
inwestowaniem w wynalazcze fun-
dusze kapitałowe a inwestowaniem 
w VC i PE . Horyzont czasowy uzy-
skiwania pieniędzy z wynalazków 
jest znacznie dłuższy . Typowe VC 
i PE trwają 10 lat i często już po 
pięciu latach generują znaczne zy-
ski . Wynalazcze fundusze kapi-
tałowe wymagają od inwestorów 
większej cierpliwości . Na przykład 
w Intellectual Ventures patenty 
dodawane systematycznie do port-
fela są licencjonowane przez 25 lat . 

Czy są inwestorzy skłonni cze-
kać tak długo na zwrot inwestycji? 
Z doświadczeń Intellectual Ventures 
wynika, że tak . Kilkudziesięciu in-
westorów, którzy zaangażowali 
ponad 5 mld USD w Intellectual 
Ventures, można podzielić na dwie 
grupy . Pierwsza postrzega kapitał 
wynalazczy jako jeszcze jedną al-
ternatywę inwestowania, podobną 
do derywatów, funduszy hedgin-
gowych, PE czy nieruchomości . Ci 
tradycyjni inwestorzy to między in-
nymi fundusze emerytalne, funda-
cje uniwersyteckie i bogate rodziny . 

Druga grupa inwestorów, nazy-
wanych strategicznymi, poszukuje 
czegoś więcej niż bezpośredniego 
zwrotu z inwestycji . Przedstawiciele 
tej grupy, a są to firmy z listy 
„Fortune 500” i liderzy wysokich 
technologii, telekomunikacji, usług 
finansowych, elektroniki użytkowej 
i e-handlu, są przyciągani perspek-
tywą dostępu do sieci wynalaz-
czych talentów firmy Intellectual 
Ventures . Poszukując ciekawych 
technologii, potrzebują eksperc-
kiego wsparcia . Zapewnia je 
Intellectual Ventures, agregując 
patenty w duże branżowe portfele, 
co umożliwia inwestorom strate-
gicznym dokonywać efektywnych 
zakupów . 

oddawanie patentom  
należnego szacunku 

odstawową barierą w kre-
owaniu prawdziwego ryn-
ku innowacji i silnej bran-

ży kapitałów wynalazczych nie są 
kwestie finansowe, ale kulturowe . 
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W bogatych krajach firmy przemy-
słowe zbyt często traktują innowa-
torów i właścicieli patentów jako 
adwersarzy, i odwrotnie . Tym-
czasem firmy przemysłowe powin-
ny traktować wynalazców jako źró-
dło innowacji i mieć do nich zaufa-
nie . Z kolei wynalazcy powinni wi-
dzieć w producentach i pośredni-
kach klientów, którzy im godziwie 
zapłacą . 

Inne są kulturowe przeszkody 
w gospodarkach wschodzących, 
czyli przede wszystkim w krajach 
azjatyckich . W Azji prawa do pa-
tentowania wynalazków i innych 
niematerialnych własności są po-
wszechnie ignorowane . Należy 
mieć nadzieję, że z czasem liderzy 
biznesu w tym regionie przekona-
ją się, że większe poszanowanie 
prawa do intelektualnej własności 
zaowocuje zwiększonymi zyskami, 
dzięki powstawaniu nowych i war-
tościowych technologii . 

Respektowanie praw intelek-
tualnych jest kamieniem węgiel-
nym rozwoju wielu branż wysokich 
technologii: markowych farmaceu-
tyków, biotechnologii czy medycz-
nych urządzeń . 

Budowa profesjonalnej 
branży 

nną przeszkodą w kre-
owaniu silnego rynku 
kapitałowego dla wyna-

lazków jest to, z czym wszystkie 
złożone systemy muszą się zmie-
rzyć na samym początku: koniecz-
ność osiągnięcia masy krytycznej 
przez kluczowych graczy . Obecny 
rynek wynalazków jest dysfunk-
cjonalny, niepłynny i nietranspa-
rentny . Niewielu obecnych graczy 
– począwszy od firm rozwijających 
technologie, brokerów, agentów, 
po fundusze inwestycyjne, domy 
aukcyjne i giełdy specjalizujące 
się we własności intelektualnej – 
prowadzi operacje na dużą skalę, 
a jakość ich działań jest bardzo 
zróżnicowana . 

Rynek ten rozwija się coraz 
szybciej . Jest coraz więcej broke-
rów patentów . Z czasem powinny 
się pojawić także nowe firmy, któ-
re zajmą swoje miejsca w ekosys-
temie wynalazków . Intellectual 
Ventures jest jedną z pierwszych 

takich firm . Podobnie jak VC i PE 
gromadzi fundusze od inwestorów, 
kreuje samodzielnie aktywa (spon-
sorując wynalazców), a także sku-
puje aktywa od tych, którzy mają 
problemy z ich komercjalizacją . 
Zarządza tymi aktywami (wyna-
lazkami), maksymalizując ich war-
tość, a potem sprzedaje . 

Intellectual Ventures zatrudnia 
650 pracowników . Są wśród nich 
naukowcy i inżynierowie, anality-
cy patentowi i prawnicy, finansiści 
i sprzedawcy licencji . Jest też ze-
spół do kontaktów z inwestorami, 
którego zadaniem jest powiększa-
nie kapitału . Kluczowe są zespoły, 
które śledzą nieustannie trendy 
technologiczne i nowe odkrycia 
naukowe w celu zidentyfikowania 
najlepszych okazji do inwestycji . 
Konkluzje tych zespołów są wyko-
rzystywane przez trzy różne grupy 
ekspertów . Pierwszą stanowi 30 in-
nowatorów wewnętrznych, w tym 
prezes zarządu, a także 100 wybra-
nych konsultantów pracujących na 
zlecenia . Drugą grupę tworzy sieć 
ponad tysiąca zewnętrznych inno-
watorów w 7 krajach . Natomiast 
trzecia grupa zajmuje się akwi-
zycjami patentów dostępnych na 
rynku . 

kreowanie wynalazków  
od podstaw 

utor artykułu założył firmę 
Intellectual Ventures ra-
zem z Edwardem Jungiem, 

kolegą z Microsoftu . Interesowali się 
szczególnie tym, jak znaleźć bar-
dziej efektywne sposoby kreowa-
nia wysokiej jakości wynalazków . 
Chcieli zbudować firmę podobną 
do laboratorium Thomasa Edisona, 
które słynęło z efektywności . 
Edison wymyślił model gromadze-
nia kapitału wynalazczego, obie-
cując inwestorom określoną licz-
bę patentów rocznie . Jest jednak 
istotna różnica między Intellectual 
Ventures a Edison Labs . Edison 
stworzył firmę, która całkowicie 
opierała się tylko na jednej osobie: 
na nim samym . Wielu genialnych 
wynalazców w końcu XIX w . współ-
pracowało z Edisonem, ale zwykle 
przez krótki okres . Natomiast 
Intellectual Ventures ma być nie-
zależne od pojedynczych geniuszy . 
Założycielom nie chodzi wcale o to, 
aby wymyślać więcej i bardziej zdy-
wersyfikowanych wynalazków . Ich 
celem jest rozwiązywanie złożo-
nych problemów przez zespoły naj-
lepszych umysłów z różnych dyscy-
plin w sposób systemowy . 

Dlatego zatrudnili naukowców 
i inżynierów, którzy mieli już za 

sobą liczne doświadczenia i sukce-
sy wynalazcze w wielu dziedzinach . 
Nawiązali współpracę z najlep-
szymi naukowcami akademickimi 
i branżowymi, którzy są teraz kon-
sultantami Intellectual Ventures . 
Dzięki temu firma ma możliwości 
działania w około 50 obszarach 
technologii, od urządzeń medycz-
nych do software, elektroniki użyt-
kowej i inżynierii nuklearnej . 

Typowy zespół może składać 
się z 10 wynalazców, na przykład 
kilku fizyków, chirurga, chemi-
ka, kilku programistów, eksperta 
od cyfrowej wizualizacji i kilku in-
żynierów . Odbywają się sesje wy-
nalazcze, podczas których zespo-
ły skupiają się na rozwiązywaniu 
specyficznych problemów (na przy-
kład redukcji współczynnika infek-
cji w szpitalach) . Sesja może mieć 
także charakter burzy mózgów na 
temat nowych odkryć naukowych, 
które mogą być wykorzystywane 
w rozwiązywaniu podstawowych 
problemów współczesnego świata . 

Takie interdyscyplinarne po-
dejście jest bardzo efektywne w ge-
nerowaniu kreatywnych rozwiązań 
trudnych problemów . Ostatnio zaj-
mowano się między innymi nowy-
mi sposobami walki z malarią, 
chorobą, na którą każdego roku za-
padają setki milionów ludzi i która 
każdego roku zabija prawie milion 
dzieci . Sesja wynalazcza, w któ-
rej wzięli udział biolodzy, informa-
tycy, fizycy, epidemiolodzy i inni 
specjaliści przyniosła obiecujące 
podejścia . Jedno z nich zostało za-
inspirowane militarną technologią 
zestrzeliwania pocisków balistycz-
nych (kilku ekspertów pracowa-
ło przy projekcie „gwiezdnych wo-
jen”) . System nie jest drogi, wyko-
rzystuje zwykłe komputery, kame-
ry i lasery do identyfikowania ko-
marów płci żeńskiej (tylko one roz-
noszą chorobę), śledzi ich lot i ude-
rza, paraliżując impulsami świa-
tła . Może to brzmieć fantastycz-
nie, ale skonstruowane prototy-
py sytemu działają . Podobne po-
dejście może być wykorzystywane 
do ochrony zbiorów różnych upraw 
czy uczestników imprezy grillowej . 

Inne sesje wynalazcze były 
przeprowadzane z udziałem uzna-
nych chirurgów różnych specjaliza-
cji oraz wielu innych wynalazców . 
W efekcie powstały projekty no-
wych wzorów narzędzi chirurgicz-
nych, które same się sterylizują 
i nowych narzędzi do operacji móz-
gu, mikroskopijne implanty, które 
monitorują poziom glukozy we 
krwi itd . Wszystkie te wynalazki 
są efektem zaledwie kilku tygodni 
pracy . 

przeglàdZ cZasopIsm ZagranIcZnych
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Jeszcze inna sesja przyniosła 
rewolucyjny typ reaktora nukle-
arnego, który nie wymaga wzbo-
gacania uranu . Może to znacznie 
ograniczyć rozprzestrzenianie 
się broni jądrowej, która wyma-
ga wzbogaconego uranu . W ten 
sposób Intellectual Ventures pro-
dukuje tysiące wynalazków każ-
dego roku . Każdy pomysł jest do-
kładnie analizowany, otrzymuje 
swój priorytet, a potem najlepsze 
wynalazki (20–33%) są kierowa-
ne do patentowania . W 2009 r . 
ubiegano się o około 450 patentów 
opracowanych wewnętrznie, co 
dało firmie Intellectual Ventures 
miejsce w pierwszej pięćdziesiąt-
ce innowacyjnych firm świata . 
Wyprzedziła tak znane korporacje, 
jak Boeing, Johnson & Johnson, 
3M, Mitsubishi czy Toyota . 

kultywowanie wynalazczej 
sieci 

ównolegle do wewnętrznej 
wyna lazczości f i rma 
Intellectual Ventures za-

inwestowała w ostatnich dwóch la-
tach około 100 mln USD w zewnętrz-
ną sieć wynalazców . Współpraco-
wnikami są głównie akademicy, ale 
umowy o współpracy są zawierane 
z ich instytucjami . Na przykład 
w minionym roku Indian Institute of 
Technology w Mumbai wybrał 
Intellectual Ventures do współpracy 
w komercjalizacji wynalazków wy-
produkowanych przez naukowców tej 
uczelni . 

Wynalazcy objęci siecią otrzy-
mują tzw . zamówienie na wyna-
lazek, które opisuje techniczne 
potrzeby i wskazuje na obiecujące 
możliwości rozwiązań . Następnie 
wynalazcy przesyłają swoje idee do 
oceny . Firma Intellectual Ventures 
płaci za najbardziej obiecujące 
propozycje i przygotowuje paten-
ty . Wynalazcy i ich pracodawcy 
otrzymują udziały w późniejszych 
opłatach licencyjnych . Do końca 
2009 r . sieć zewnętrzna Intellectual 
Ventures wyprodukowała około 4 
tys . pomysłów na wynalazki i po-
nad tysiąc wniosków patentowych . 

inwestowanie w istniejące 
wynalazki 

ieć wynalazców Intellectual 
Ventures, choć bardzo wy-
dajna, nie jest w stanie 

dostarczyć wystarczającej liczby 
wynalazków . Dlatego firma więk-
szość z ponad 30 tys . patentów, 
które ma w swoim portfelu, zakupi-
ła . Robiąc to, dąży do rozszerzenia 
rynku, oferując wynalazcom nowe 

i lepsze możliwości do komercjali-
zacji ich pracy . Zespół zakupowy 
składający się ze strategów biznesu 
studiuje patenty obecnych i poten-
cjalnych klientów, identyfikuje ich 
technologiczne potrzeby i buduje 
portfele wynalazków, które realizu-
ją te potrzeby . Specjaliści od wyce-
ny i akwizycji oceniają wynalazki 
na rynku i podejmują decyzje, czy 
i za ile dokonywać transakcji . 

Jednym ze znaczących źródeł 
patentów są tradycyjni indywidual-
ni wynalazcy . Wielu takich wyna-
lazców nie jest zainteresowanych 
pisaniem biznesplanów czy zakła-
daniem firm . Wolą przekazać pra-
wa do swojego wynalazku innemu 
licencjodawcy i zająć się następ-
nym wielkim pomysłem . Firma 
Intellectual Ventures pomaga zaosz-
czędzić im czas na poszukiwanie od-
biorców i negocjacje z wieloma po-
tencjalnymi klientami oddzielnie . 
Intellectual Ventures zapłaciła do-
tychczas prawie 315 mln USD ta-
kim indywidualnym wynalazcom, 
co czyni ją jednym z najważniej-
szych źródeł ich nowego kapitału . 

Drugim ważnym zewnętrz-
nym źródłem wynalazków są uczel-
nie wyższe i organizacje non-pro-
fit . Zadziwiająco dużo wynalazków 
wyprodukowanych na uczelniach 
leży odłogiem, ponieważ instytu-
cje te nie mają środków, aby w peł-
ni rozwinąć ich biznesowy poten-
cjał . Mniejsze akademickie instytu-
cje w Stanach Zjednoczonych i wie-
le uczelni spoza Ameryki często nie 
jest w stanie stworzyć biura trans-
feru technologii . Instytucje, które 
mają takie operacje, robią je zwykle 
w małej skali i dotyczy to tylko czę-
ści wynalazków, które powstały cał-
kowicie w murach uczelni i nie ma 
problemów z ich licencjonowaniem 
lub sprzedażą . Dzieje się tak, ponie-
waż współpraca naukowców z róż-
nych instytucji sprzyja pojawianiu 
się problemów z prawami własności . 
Firma kapitału wynalazczego może 
się z tym uporać dzięki wielu tran- 
sakcjom, które amortyzują koszty 
stałe dużych zespołów licencyjnych . 
Intellectual Ventures obsługuje po-
nad 100 instytucji w zakresie ana-
liz, patentowania, licencjonowania 
i komercjalizacji wynalazków . 

Niekiedy okazyjnie można ku-
pić wysokiej jakości patenty od 
firm w trudnej sytuacji lub od firm 
upadających, które wyprzedają 
swoje aktywa na aukcjach lub bez-
pośrednio . Zdarzały się wśród nich 
i duże firmy, na przykład Enron . 
Jednak większość to małe firmy 
początkujące, których upadek nie 
miał nic wspólnego z jakością ich 
pomysłów . 

Godny uwagi był przypadek 
pięciu początkujących firm zaj-
mujących się produkcją narzędzi 
medycznych . Ich technologia jest 
na wysokim poziomie, ale obec-
na sytuacja gospodarcza nie daje 
możliwości przetrwania aż tylu fir-
mom z tej samej branży . Fundusze 
VC odnoszą się do nich z rezerwą . 
Rozważany jest projekt powiąza-
nia ich intelektualnej własności 
w większy pakiet, który mógłby 
być następnie sprzedany jednej sil-
nej firmie początkującej lub więk-
szej korporacji, jak GE, Baxter lub 
Johnson & Johnson . 

Intellectual Ventures dość dużo 
patentów kupuje od dużych korpo-
racji . Firma dokonała już ponad 
100 transakcji ze spółkami z listy 
„Fortune 500” . Wielkie firmy czę-
sto przeżywają frustracje związa-
ne z wynalazczością, ponieważ jest 
ona nieprzewidywalna i trudna do 
kontrolowania . Często w efekcie 
dużych nakładów powstaje coś nie-
oczekiwanego, co nie jest związa-
ne z podstawowym biznesem fir-
my . Większość korporacji ma trud-
ności z eksploatacją takich „ubocz-
nych” pomysłów, które leżą poza 
ich główną działalnością . 

Tymczasem dobrze funkcjonu-
jący rynek kapitałowy mógłby szyb-
ko pomóc firmom w komercjaliza-
cji takich ubocznych wynalazków . 
Być może za 10–20 lat powszechna 
będzie sytuacja, gdy CFO będzie 
pytać szefów działów B+R: „Czy 
wydajemy wystarczająco dużo na 
nasze wynalazki, czy sprzedajemy 
wystarczająco dużo naszych wyna-
lazków?” . Obecnie działy B+R są 
czarną dziurą, w której przepadają 
spore kwoty . W przyszłości mogą 
stać się zyskowne, a co za tym 
idzie ich budżety będą większe . 

Funkcjonowanie branży i ryn-
ku kapitałowego dla wynalazków 
może zwiększyć kreowanie innowa-
cji o setki tysięcy nowych przedsię-
wzięć każdego roku . Niewątpliwie 
wiele z tych wynalazków będzie 
nieużytecznych . Ale najważniej-
szy jest 1% tych najważniejszych 
i wyjątkowych, które nas wzboga-
cą i ułatwią życie . 

Opr . dr Jan Polowczyk 

organizacji 5/2010 Z cZasopIsm ZagranIcZnych
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W roku 2010 Pani Profesor  
Zofia Mikołajczyk obchodzi jubi-
leusz pięćdziesięciolecia pracy 
naukowej i dydaktycznej . Od 
roku 1960 całe swoje życie za-
wodowe związała z Uniwersy-
tetem Łódzkim, w którym pra-
cuje do dzisiaj . W tym czasie 
pełniła w tej uczelni wiele od-
powiedzialnych funkcji, między 
innymi w latach 1984–1987 
była prodziekanem Wydziału 
Ekonomiczno-Socjologicznego 

i przez 12 lat kierownikiem Studium Doktoranckiego 
Nauk Ekonomicznych, w latach 1983–2001 pełniła funkcję 
kierownika Zakładu Metodologii Organizacji i Zarządzania 
w Katedrze Zarządzania, a od roku 1987 do 1998 kierowa-
ła Katedrą Zarządzania . Była również członkiem Senatu 
oraz komisji rektorskich w latach 1994–1996 . Należała 
do grupy inicjatorów utworzenia Wydziału Zarządzania 
w Uniwersytecie Łódzkim i w znaczący sposób wpłynęła 
na jego rozwój . Do dziś zresztą aktywnie uczestniczy w ży-
ciu Wydziału . 

Działalność Pani Profesor nie ograniczała się tylko do 
pracy w łódzkiej uczelni . W latach 1991–2006 była człon-
kiem Centralnej Komisji ds . Stopni i Tytułów, sprawując 
w niej również funkcję zastępcy przewodniczącego Sekcji 
Ekonomicznej . Do roku 2007 była przewodniczącą Rady 
Programowej kwartalnika „Współczesne Zarządzanie”, 
a do roku 2009 współredaktorem naczelnym polsko-francu-
skiego czasopisma naukowego „Cahiers Franco-Polonais” . 

Jest członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarzą-
dzania Polskiej Akademii Nauk od momentu jego powsta-
nia, a także członkiem zespołu naukowego (groupe de pi-
lotage) międzynarodowej sieci Roseau Pays du Groupe 
Vysehrad prowadzącej badania porównawcze w zakresie 
zarządzania .

Pani Profesor Zofia Mikołajczyk jest wybitną przedsta-
wicielką nurtu metodologicznego w naukach o zarządza-
niu . Należy do grona pionierów tej dziedziny wiedzy roz-
wijanej w Polsce od początku lat 70 . ub . wieku . Dorobek 
naukowy Pani Profesor obejmuje autorstwo i współautor-
stwo 15 książek publikowanych również w Stanach Zjedno-
czonych i Francji, podręczniki akademickie, w tym jeden 
przetłumaczony na język rosyjski oraz 187 innych publi-
kacji . Brała udział w dokumentowaniu funkcjonowania 
i rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 
- jest współautorką książki „10 lat Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Łódzkiego” opublikowanej w 2004 roku .

Pani Profesor położyła duże zasługi w rozwijaniu 
współpracy zagranicznej Wydziału Zarządzania i Uni-
wersytetu Łódzkiego . W latach 1975–1990 nawiązała 
i utrzymywała kontakty naukowo-badawcze z wieloma 
zagranicznymi ośrodkami akademickimi . Była inicjatorką 
podpisania przez Uniwersytet Łódzki umów o współpracy 
bezpośredniej z: Uniwersytetem Lyon II, Uniwersytetem 
w Grenoble i Uniwersytetem w Mariborze . Następnie 
przez wiele lat sprawowała funkcję pełnomocnika rektora 
Uniwersytetu Łódzkiego ds . współpracy z wymienionymi 
uczelniami . Była kierownikiem i współwykonawcą krajo-
wych i międzynarodowych badań naukowych w dziedzi-
nie zarządzania przedsiębiorstwami i zarządzania ludźmi 
(Centralny Program Badawczy „Człowiek i Praca”, pro-
gram TEMPUS w latach 1992–1995, granty Komitetu 
Badań Naukowych w latach 1992–1994 i 1996–1999) . 

Z działalnością naukową Pani Profesor bezpośrednio 
związana jest Jej działalność dydaktyczna . Na przełomie lat 
60 . i 70 . zeszłego stulecia istotnie przyczyniła się do wpro-
wadzenia do programów studiów ekonomicznych w łódz-
kiej uczelni problematyki zarządzania . Początkowo była 

to specjalność, a od roku 1970 kierunek studiów „Organi-
zacja i zarządzanie” . Opracowała treści programowe i wpro-
wadziła nowatorskie metody dydaktyki wielu przedmiotów 
na tym kierunku (takich, jak „Techniki organizatorskie”,  
„Metody organizacji i zarządzania”, „Zarządzanie zmiana-
mi”) . Zorganizowała także nowoczesną pracownię technik 
organizatorskich . W latach 80 . ub . wieku była członkiem 
zespołu dydaktycznego przy Ministerstwie Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, którego celem było unowocześnienie 
programów studiów na kierunku „Organizacja i zarządza-
nie” . W czasie swej kariery naukowej prowadziła wykłady 
w ośrodkach uniwersyteckich we Francji, Wielkiej Brytanii, 
Stanach Zjednoczonych, a także w Zairze, Bułgarii i Sło-
wenii . Nadal prowadzi zajęcia dla studentów i doktorantów .

Pani Profesor Zofia Mikołajczyk wniosła ogromny 
wkład w rozwój kadry naukowej . Znaczącą część swojego 
pracowitego życia poświęciła doktorantom, habilitantom 
i wszystkim innym potrzebującym wsparcia w działalno-
ści naukowej lub dydaktyce . Wypromowała 12 doktorów 
i kilkuset magistrów . Sprawowała opiekę naukową nad 
rozprawami habilitacyjnymi, napisała kilkanaście recen-
zji prac doktorskich, 55 recenzji rozpraw habilitacyjnych,  
22 superrecenzje oraz zaopiniowała 40 wniosków o profe-
surę i 12 o przyznanie uprawnień do nadawania stopni 
naukowych . Nieocenione są Jej doświadczenie, chęć dzie-
lenia się wiedzą i życzliwość dla innych ludzi . 

Jej dorobek został uhonorowany licznymi nagrodami 
i odznaczeniami . Dwukrotnie otrzymała nagrodę Mini-
stra Edukacji Narodowej i była wielokrotnie wyróżnia-
na nagrodami rektora Uniwersytetu Łódzkiego . Odzna-
czona została między innymi Złotą Odznaką UŁ (1977), 
Medalem „UŁ w służbie społeczeństwu i nauce” (1979), 
Medalem im . K . Adamieckiego „Za zasługi dla nauk o or-
ganizacji i zarządzaniu” (1985), Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej (1981), Złotym Krzyżem Zasługi (1981), 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984) 
i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002), 
Medalem Universitas Lodziensis Merentibus (2008), Zło-
tym Medalem za Długoletnią Służbę (2008), Medalem im . 
Tadeusza Kotarbińskiego (2009) . 

Pani Profesor zawsze podkreśla, że swoje osiągnięcia 
naukowe i sukcesy w pracy kierowniczej zawdzięcza nie tyl-
ko własnej pracowitości, ale również możliwości czerpania 
inspiracji z obcowania z dziełami przedstawicieli nauki pol-
skiej i zagranicznej oraz dyskusjom prowadzonym w gronie 
doświadczonych w pracy naukowej i dydaktycznej profeso-
rów . Spośród nich ze szczególnym szacunkiem wymie-
nia Profesora Jana Zieleniewskiego i Profesora Jerzego 
Trzcienieckiego, a także Profesora Brunona Kellera – Jej 
pierwszego przełożonego, opiekuna naukowego w Katedrze 
Ekonomiki Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego . 

Na pytanie o sukces z perspektywy pięćdziesięciu lat 
pracy Pani Profesor odpowiada, że jego miarą jest przede 
wszystkim rodzina, a potem możliwość uczestniczenia 
w działalności naukowej i badawczej .

Szczególną cechę wizerunku Pani Profesor najlepiej 
odkrywa jedno słowo dające podstawy do szacunku i po-
dziwu, mianowicie „dzielność”, które Profesor Tadeusz 
Kotar biński tak interpretuje: „dzielność to nie sprawność 
i tylko sprawność, to sprawność w czynach godziwych, 
sprawność złączona z dążeniami godnymi szacunku” . 

Dotychczasowa działalność naukowa, dydaktyczna 
i organizacyjna pozwala mieć nadzieję, że Pani Profe-
sor Zofia Mikołajczyk jeszcze wiele lat będzie aktywnie 
uczestniczyć w kształtowaniu oblicza nauk o zarządza-
niu, jak i zarządzania w praktyce . 

dr hab . Wanda Błaszczyk, prof . UŁ
mgr Barbara Pajkert-Skurska

Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania UŁ 
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