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Gdzie łatwiej robi się dziś interesy: na Wscho-
dzie czy na Zachodzie?

Ci, którzy mówią, że na Wschodzie łatwo jest 
robić interesy, sami zapewne tego nie próbowa-
li. W jednym mają jednak rację – na Wschodzie ła-
twiej jest pod własną marką sprzedawać produkty, 
na które na Zachodzie rynek został już podzielony 
między wielkich międzynarodowych graczy. My się 
jednak nie zrażamy trudnościami i na rynku nie-
mieckim mamy dynamikę wzrostu sprzedaży rzędu 
60%. A w Rosji budujemy czwartą halę produkcyjną 
i przymierzamy się do budowy centrów logistycznych 
w Nowosybirsku i Petersburgu. Nasz dyrektor, kie-
dy zaczynał podbój rynku niemieckiego, miał 26 lat 
– tyle samo, ile szef nowej fabryki w Rosji. Jestem 
dumny z tego, że młodzi Polacy, kierujący naszą 
spółką handlową w Niemczech, potrafią wspólnie 
ze swoimi niemieckimi pracownikami osiągać tak 
znakomite wyniki. Cieszy mnie to, tym bardziej że 
Niemcy są rynkiem bardzo trudnym – nawet jak na 
standardy zachodnioeuropejskie. 

W Unii nie ma dziś żadnego poważnego produ-
centa środków higieny kobiecej i żadnej marki poza 
Bellą. Cały rynek podzielony jest między trzy firmy 
amerykańskie: Procter & Gamble, Kimberly Clark 
i Johnson & Johnson. 

Jak udaje się Panu z nimi konkurować?

To zapewne brzmi dość banalnie, ale trzeba mieć 
produkty nie gorsze od konkurencji, w dobrej cenie 
i dopasowane do potrzeb lokalnego rynku. Kluczem 
do sukcesu są głowy młodych ludzi, którzy odpowia-
dają za wysoką jakość i potrafią realizować zyski 
optymalne dla danego rynku, prowadząc odpowied-
nią politykę sprzedaży. Bo oczywiście nie o to chodzi, 
żeby być najtańszym – to jest droga do samozagłady. 

Naszym celem strategicznym jest zbudowanie 
sieci sprzedaży, która pozwoli nam docierać bezpo-
średnio do klienta. Ale w bieżącej działalności musi-
my też uwzględniać rozwój danego rynku i naszą na 
nim pozycję. 

A co było na początku – jak zaczęła się droga 
do dzisiejszej pozycji TZMO? 

Na początku było przedsiębiorstwo państwowe, 
które w 1991 r. kupiła od skarbu państwa spółka 
akcyjna założona przez osoby fizyczne – polskich 

Lokalny potentat
na globalnym rynku
Rozmowa z JAROSŁAWEM JÓZEFOWICZEM,
prezesem zarządu Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA, 
odznaczonym Medalem im. Tadeusza Kotarbińskiego

obywateli. Była to jedna z pierwszych prywatyzacji 
i jedna z najbardziej udanych. 

TZMO powstały w 1951 r. jako producent mate-
riałów opatrunkowych na potrzeby wojska i górnic-
twa. W 1966 uzyskały tytuł „Najlepszego eksportera 
w branży Filców i Tkanin Technicznych”. Towary 
z Torunia trafiały wówczas do krajów Układu War-
szawskiego oraz Norwegii, Danii, Szwecji i Francji. 
W 1976 r. zostaje uruchomiona produkcja podpasek 
o nazwie Donna. Podpaski Donna były produkowane 
przez cztery państwowe zakłady, więc w celu wyróż-
nienia wyrobów z Torunia następuje zmiana nazwy 
podpasek najpierw na Bella-Donnę, a następnie na 
Bellę. 

Kiedy kupowaliśmy tę firmę, była ona w nieco 
lepszej kondycji niż ówczesna polska gospodarka, ale 
żeby doprowadzić ją do stanu, jaki nam się marzył, 
musieliśmy wykonać ogromną pracę. Nie było sieci 
sprzedaży, marketingu, nie było kontaktów zagra-
nicznych itd. Dziś rynek polski jest dla nas wpraw-
dzie nadal bardzo ważny, ale to tylko jeden z wielu 
rynków, na których jesteśmy obecni. Teraz większość 
zysków realizujemy już poza granicami Polski. 

Warto też powiedzieć, jak przez te lata zmienił się 
rynek europejski: na początku lat 90. było w Europie 
sporo lokalnych producentów. Ostatni z nich zniknę-
li z rynku w zeszłym roku – nawet jeśli nie fizycznie, 
to jako niezależne marki. Dziś więc jesteśmy jedy-

PO2007_12.indd   3PO2007_12.indd   3 2007-12-12   12:16:342007-12-12   12:16:34



4 przegląd

ną europejską firmą sprzedającą pod własną marką 
produkty higieny osobistej. Co więcej – udało nam się 
zbudować biznes rozwijający się bardzo dynamicznie 
na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni. 

Jak to się stało, że prywatnym osobom: pra-
cownikom przedsiębiorstwa państwowego, le-
karzom i naukowcom udało się nie tylko kupić 
firmę, ale jeszcze doprowadzić ją do pozycji 
rynkowego potentata?

Widocznie nasze działania były skuteczne. Bar-
dzo dbaliśmy o wewnętrzny przepływ informacji, 
o stworzenie dobrego zespołu. Główną siłą w począt-
kowym okresie było połączenie energii i zapału ludzi 
młodych z doświadczeniem i wiedzą tych nieco (wów-
czas) starszych. I dzisiaj jest podobnie, choć różnica 
wieku między „założycielami” a nowymi siłami jest 
o kilkanaście lat większa. 

Jedną z niezmiennych zasad naszego działania 
jest poszukiwanie nowych, najzdolniejszych ludzi. 
Szukamy ich nieustająco i w coraz głębszym prze-
konaniu, że moglibyśmy się rozwijać szybciej, gdyby-
śmy mieli więcej takich pracowników, jak ci, których 
już mamy. 

Jakie problemy organizacyjne i biznesowe 
trzeba było rozwiązać w początkowym okresie 
działania firmy?

Przede wszystkim należało zorganizować sieć 
sprzedaży. Doświadczenia zdobyte na rynku polskim 
wykorzystywaliśmy potem do budowy podobnych 
sieci w innych krajach. Przez „podobne” rozumiem 
„w równym stopniu dopasowane do lokalnych uwa-
runkowań”. W Niemczech, Rosji, Rumunii, na Ukra-
inie, w Indiach i wielu innych krajach mamy własne 
firmy dystrybucyjne, którymi zawsze kierują Polacy. 

W jaki sposób udało się Państwu utrzymać 
w Polsce tak silną pozycję, w sytuacji, kiedy 
wszędzie na świecie rynek jest zdominowany 
przez wielką amerykańską trójkę?

Działamy skutecznie i konsekwentnie. No i nie li-
czymy na żadną pomoc. Od rządu polskiego nie otrzy-
maliśmy nigdy ani jednej złotówki. Firmy amerykań-
skie natomiast otrzymały dużą pomoc od swojego 
rządu i potrafiły także skutecznie zabiegać o rozma-
ite formy wsparcia ze strony państw Unii. My od sa-
mego początku stawialiśmy na samowystarczalność 
i samodzielność. To jest droga trudniejsza, wymaga-
jąca więcej pracy i może nieco dłuższa, ale właśnie 
na dłuższą metę dająca lepsze rezultaty. Oczywiście 
zazdrość mnie bierze nieraz, kiedy widzę, jak wspie-
rają się wzajemnie firmy amerykańskie, jaką pomoc 
otrzymują od swoich ambasadorów, jak członkowie 
administracji na wszelkich możliwych spotkaniach 
i forach aktywnie zabiegają o interesy tych – prywat-
nych przecież – korporacji. Ubolewając nad brakiem 
takiego wsparcia ze strony naszych władz, nauczy-
liśmy się jednak bez tego żyć i to nam niewątpliwie 
wychodzi na zdrowie. Co ciekawe, udało nam się 
trzykrotnie uzyskać pewne wsparcie od rządu nie-

mieckiego. Niemcy docenili to, że tworzymy u nich 
miejsca pracy i dzięki temu 30% naszych tamtejszych 
inwestycji sfinansowali niemieccy podatnicy. 

W Polsce od lat staramy się o możliwość pewnego 
ograniczenia kosztów poprzez inwestowanie w spe-
cjalnej strefie ekonomicznej. Paradoks polega na 
tym, że w podtoruńskiej strefie w Łysomicach z po-
wodzeniem inwestują Japończycy. Sejmik naszego 
województwa pozytywnie zaopiniował nasz wniosek 
o powołanie nowej strefy ekonomicznej w Kowale-
wie, gdzie mamy zamiar zainwestować ponad 90 mln 
złotych. Może nowy rząd spojrzy na tę naszą inicja-
tywę bardziej przychylnym okiem. Nasz projekt jest 
bardzo dobrze przygotowany i udokumentowany, ale 
nawet jeśli nie zostanie uwzględniony – my i tak bę-
dziemy się rozwijać, choć być może kolejne inwesty-
cje zostaną zrealizowane gdzie indziej. 

Na polskim rynku mamy też inne, dodatkowe 
trudności. Handel staje się u nas w coraz większym 
stopniu zdominowany przez wielkie międzynarodowe 
sieci, które bez przeszkód lokują wielkopowierzchnio-
we obiekty w centrach miast, eliminując drobny han-
del. A potem szef dużej sieci handlowej, obejmującej 
całą Europę, spotyka się z szefem sprzedaży jednego 
z trzech amerykańskich gigantów (z których każdy 
ma budżet większy od PKB Polski) i podpisują umo-
wę, na mocy której produkty firm konkurencyjnych 
nie będą dostępne w supermarketach danej sieci na 
całym kontynencie. W niektórych krajach pewnym 
ograniczeniem tego procederu są preferencje dla 
wytwórców krajowych – ale nie w Polsce. U nas sta-
tus „wytwórcy krajowego” mają najzwyklejsze spół-
ki handlowe, podczas gdy np. w Niemczech TZMO 
Deutschland jest uznawana – i słusznie – jedynie za 
element sieci sprzedaży i nikt nie próbuje tam uda-
wać, że handlowiec jest producentem. U nas to jest 
nagminna praktyka. W ten sposób na własną prośbę 
niszczymy krajowy potencjał wytwórczy. 

Koszt dotarcia do masowego klienta jest dziś tak 
wysoki, że w praktyce nie ma szansy na powstanie 
żadnego nowego przemysłu. A ten koszt jest genero-
wany właśnie przez sieci handlowe, które narzucają 
opłaty za wszystko: za ekspozycję, promocje, miejsce 
na półce itd. Skutek jest taki, że wchodząc do sklepu, 
widzimy zwykle produkty jednego globalnego kon-
cernu, drugiego globalnego koncernu (czasem trafi 
się i trzeci) oraz markę własną sieci handlowej. Na 
pozór wszystko jest OK – klient ma wybór (cenowy), 
a nowi, nieznani gracze mogą na początek produko-
wać pod marką supermarketu. W praktyce jednak 
wygląda to tak, że cena jest bardziej zróżnicowana 
niż jakość (ta jest zwykle na podobnie niskim po-
ziomie), a marka „sklepowa” służy głównie wielkim 
graczom globalnym jako narzędzie niszczenia kon-
kurencji. Kto raz zdecyduje się wytwarzać produkty 
pod marką sieci handlowej, ten bardzo szybko do-
wie się, że teraz musi je produkować taniej, a potem 
jeszcze taniej, aż w końcu zostanie zastąpiony przez 
jeszcze tańszą firmę, której tak bardzo zależy na 
wejściu na rynek, że jest w stanie dokładać do inte-
resu – jak jej się wydaje – „tylko przejściowo”. To jest 
zwykłe polowanie na frajerów, czyli coś w rodzaju pi-
ramidy finansowej: nowi niedoświadczeni zapaleńcy 
swoją ciężką pracą budują potęgę sieci handlowych, 
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z którymi już dziś nie są w stanie współpracować na 
partnerskich zasadach. 

Jak dochodzi się do jakości, którą można kon-
kurować na międzynarodowych rynkach?

Trzeba prowadzić prace badawcze i dbać o proces 
produkcji. Ośrodek naukowo-badawczy produktów 
konsumenckich znajduje się w Toruniu. Badania ma-
teriałów medycznych wykonywane są przede wszyst-
kim w naszej łódzkiej spółce Tricomed. Ważnym miej-
scem – źródłem innowacyjnych pomysłów w obrębie 
produktów medycznych – jest nasz szpital specjali-
styczny Matopat w Toruniu. Bardzo istotne jest także 
obserwowanie procesów zachodzących w krajach wy-
soko rozwiniętych i rozwiązań tam stosowanych. 

Jakość w dziedzinie wyrobów higieny osobistej 
to nie jest tylko kwestia poprawności. My w każdym 
razie nie możemy pozwolić sobie na „zaledwie” po-
prawność. Jako że konkurujemy z globalnymi gigan-
tami, musimy być poza wszelkim podejrzeniem, bo 
gdybyśmy raz dali im pretekst do stwierdzenia, że 
z naszymi wyrobami coś jest nie w porządku, to już 
oni wiedzieliby, jak to wykorzystać, a my nie mie-
libyśmy wystarczających zasobów, żeby przetrwać 
konsekwencje takiego ataku. 

Ale to, że nie możemy sobie pozwolić na żadną 
„wpadkę” jakościową, jest tylko połową wyzwania. 
Druga połowa to innowacyjność, w której także musi-
my wyprzedzać konkurentów. Nasza spółka Plastica 
opracowała technologię wytwarzania tzw. laminatu 
paroprzepuszczalnego, który ma zalety zwykłej folii, 
ale nie ma jej wad. Podobne rozwiązania powstają 
także w laboratoriach naszych konkurentów, ale my 
zaraz po zakończeniu testów – jednego dnia – wpro-
wadziliśmy ten laminat we wszystkich naszych pro-
duktach: dla kobiet, dla dzieci i dla seniorów. Inni 
robili to stopniowo, początkowo podnosząc jakość 
tylko produktów klasy premium. 

Jakość jest częścią konstrukcji naszych marek. 
Nasi klienci mają tego świadomość. Niestety często nie 
mają możliwości kupienia naszych produktów, ponie-
waż nie ma ich w sklepie, z powodów, o których już mó-
wiłem. Jako ciekawostkę, ale bardzo symptomatycz-
ną, mogę podać informację, że chcieliśmy wziąć udział 
w prywatyzacji „Ruchu”, ale niestety nic z tego nie 
wyszło i to bynajmniej nie z przyczyn finansowych. 

Podpisujemy więc roczne umowy handlowe z sie-
ciami handlowymi, a te umowy mają być co roku 
lepsze... dla sieci. W niemieckich supermarketach 
70% produktów musi być pochodzenia niemieckiego. 
Wszyscy pozostali producenci konkurują więc o 30% 
powierzchni na półkach. Ale dzięki temu niemiecki 
producent ma szansę konkurować z producentem za-
granicznym lub nawet globalnym. A polski producent 
w Polsce takiej szansy nie ma, bo w imię „równości” 
polskie TZMO traktuje się tak samo jak inwestycje 
kapitału amerykańskiego. 

A jak TZMO działa na globalnym rynku?

Nie kibicujemy takiemu rozwojowi rynku, jaki opi-
sałem, ale innego nie ma, więc musimy sobie na nim 
radzić. Nasze marki mają charakter globalny i zarzą-

dzanie nimi także odbywa się w sposób globalny. Dy-
rektorzy sprzedaży z poszczególnych rynków tworzą 
zespoły zarządzania marką, a ten spośród nich, który 
osiągnął najlepszy wynik, zostaje na dwa lata „dyrek-
torem marki” w skali globalnej. Dotyczy to zarówno 
marek medycznych, jak i konsumenckich. 

Jedną z ciekawszych marek (na razie o zasię-
gu krajowym) jest Citomed: świadczymy szpitalom 
usługi sterylizacji i wypożyczania narzędzi chirur-
gicznych. Dla szpitali to jest ogromna korzyść, bo nie 
muszą mieć w gotowości wielu kompletów (bardzo 
drogich) narzędzi i pozbywają się problemów tech-
nicznych ze sterylizacją. Narzędzia medyczne w na-
szej ofercie są identyfikowane z dokładnością do po-
jedynczej sztuki i wynajmowane na określony czas. 
Dzięki temu nie będą mogły być używane do „innych 
zadań”, co w tej chwili dość nagminnie ma miejsce 
w szpitalach. Kolejnym etapem będzie obsługa pral-
ni, unieszkodliwianie odpadów itd. Ceny tych usług, 
świadczonych przez ogólnopolską firmę działającą 
24 godziny na dobę, z wykorzystaniem profesjonal-
nego sprzętu, na pewno będą niższe od kosztów, ja-
kie szpitale ponoszą dziś, robiąc to wszystko włas-
nym sumptem lub korzystając z małych, lokalnych 
podwykonawców – wybieranych w osobnym przetar-
gu do każdej usługi. Do tego jesteśmy w stanie za-
pewnić szpitalom materiały opatrunkowe po cenach, 
o jakich szpital nie może marzyć, bo skala zakupów 
pojedynczej jednostki medycznej to jest 10 tys. me-
trów, może 100 tys. metrów, a my kupujemy 100 mln 
metrów bawełny i mamy własną fabrykę w Indiach. 
Nie boimy się więc konkurencji w tym obszarze – ani 
krajowej, ani globalnej. 

W sferze usług medycznych – czy to usług dla szpi-
tali, czy opieki zdrowotnej nad pacjentami – zawsze 
będą dominować działania o charakterze lokalnym. 
Ludzi zawsze będzie się leczyć na miejscu, zwykle 
siłami lokalnych lekarzy i pielęgniarek, z wykorzy-
staniem materiałów opatrunkowych od lokalnego 
producenta. Podobnie obsługi szpitala nie da się zor-
ganizować przez komputer, z innego kontynentu. 

Jaki jest główny powód dywersyfikacji dzia-
łań firmy?

Na polskim rynku w niektórych segmentach osiąg-
nęliśmy taką pozycję, że jej znaczące polepszenie nie 
wchodzi w grę. Jeśli w niektórych asortymentach 
opanowaliśmy ponad połowę rynku, to znaczy, że 
dwukrotny wzrost sprzedaży nawet teoretycznie nie 
jest już możliwy. Na innych rynkach nie mamy takich 
„zmartwień”, ale i tam widzimy inne możliwości roz-
woju, z których żal byłoby nie skorzystać. Roztropnie 
jest poszukiwać nowych źródeł zysku, zanim stare się 
wyczerpią lub choćby staną się mniej obfite. Oprócz 
motywacji pozytywnej jest i negatywna: na globalnym 
rynku nie ma miejsca na dowolną liczbę firm. Dziś 
tych wielkich międzynarodowych graczy jest trzech 
i nas w tej trójce nie ma. Ale kiedyś być może będzie 
ich dwóch i my chcemy należeć do tej dwójki. 

Dziękuję Panu za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Teresiński
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Wprowadzenie

ostatnich latach problematyka projektów 
i zarządzania projektami stała się ważnym 
tematem opracowań o charakterze nauko-

wym i poradnikowym, a umiejętności w zakresie za-
rządzania projektami postrzegane są jako niezbędny 
kanon wiedzy menedżerskiej. Projekty odgrywają 
coraz istotniejszą rolę w funkcjonowaniu różnych or-
ganizacji, a przedsiębiorstwa coraz częściej realizują 
swoją działalność podstawową i pomocniczą w formie 
projektów. Podejście projektowe odpowiada wymaga-
nej obecnie orientacji na klienta i jego oczekiwania, 
jest rezultatem dostosowywania produktów do spe-
cyficznych wymagań klienta, jest też sposobem na 
wprowadzanie wewnętrznych zmian o charakterze 
organizacyjnym, nowych rozwiązań infrastruktu-
ralnych, organizacji szkoleń lub realizacji inwestycji 
w aktywa trwałe. 

Analizując współczesne przedsiębiorstwa, za-
uważyć można pewną zmianę orientacji w kierunku 
funkcjonowania w środowisku multiprojektowym. 
„Multiprojektowość” jest cechą działalności pod-
stawowej przedsiębiorstw budowlanych, informa-
tycznych, agencji marketingowych, firm konsultin-
gowych, firm logistycznych i innych, realizujących 
zlecenia dla klientów zewnętrznych. Projekty reali-
zowane wewnętrznie, np. w zakresie badań i rozwo-
ju, tworzenia nowych produktów i wprowadzania 
ich na rynek, realizowane w formie grup projektów, 
nadają również środowisku wewnętrznemu cechy 
multiprojektowe. 

Obszar zarządzania portfelem projektów obejmu-
je problemy wyborów strategicznych – poprzez wybór 
projektów dokonuje się wyboru produktów, rynków, 
technologii, które będą przedmiotem dalszych inwe-
stycji. Problematyka ta dotyczy zasad alokacji i relo-
kacji zasobów pomiędzy konkurującymi projektami 
w warunkach ograniczonych zasobów. Zarządzanie 
portfelem projektów wymaga umiejętności koordy-
nacji, równoważenia liczby projektów i posiadanych 
zasobów materialnych i niematerialnych, właściwe-
go podziału obowiązków i odpowiedzialności pomię-
dzy zarządzającymi. 

Relacje pomiędzy projektami

przedsiębiorstwach zorientowanych pro-
jektowo, obok danych na temat poszcze-
gólnych projektów, konieczne jest poznanie 

i uwzględnienie w procesie decyzyjnym wzajemnych 
zależności występujących pomiędzy projektami. Wy-
stępujące relacje wpływać mogą zarówno na efek-
tywność projektów, jak i na ich wykonalność. Do naj-
istotniejszych zależności należą: 

 występowanie powiązań bezpośrednich mię-
dzy projektami, np. w formie ograniczeń technolo-
gicznych;

 rywalizacja o te same, ograniczone zasoby;
 możliwości uzyskania efektu synergii po stro-

nie efektów kilku projektów – kilka projektów 
może razem generować większą wartość niż każdy
z osobna. 

W ramach analizy zależności projektów można 
wyróżnić takie podstawowe kategorie projektów, jak:

 projekty niezależne, czyli takie, które mogą być 
realizowane autonomicznie, niezależnie, w tym sa-
mym czasie, co z reguły wynika z dostatecznej liczby 
posiadanych zasobów;

 projekty komplementarne, czyli takie, które 
są ze sobą powiązane względami technicznymi lub 
strategicznymi, przyjmując np. charakter inwestycji 
głównej i inwestycji towarzyszących;

 projekty wykluczające się tworzy para lub 
grupa projektów, z których tylko jeden może zostać 
zrealizowany. 

Z punktu widzenia wzajemnych zależności moż-
na grupować projekty w programy, łańcuchy, sie-
ci i portfele projektów (por. rysunek 1).

Portfel projektów jest pojęciem najbardziej 
ogólnym – jest rozumiany jako zbiór wszystkich 
projektów realizowanych przez organizację w okreś-
lonym momencie1). Project Management Institute 
(PMI), czołowa światowa organizacja wspierająca 
rozwój zarządzania projektami, definiuje portfel 
projektów następująco: jest to zbiór projektów lub 
programów oraz innych prac, które grupowane są 
w celu ułatwienia efektywnego zarządzania i osiąg-
nięcia celów strategicznych organizacji. Projekty lub 
programy tworzące portfel nie muszą koniecznie być 
ze sobą bezpośrednio powiązane lub wzajemnie uza-
leżnione2). Portfel projektów obejmuje zarówno poje-
dyncze projekty, jak i spójne programy. W skład port-
fela mogą też wchodzić sieci projektów (np. projekty 
powiązane technologicznie) oraz określone elementy 
łańcuchów projektów sekwencyjnych.

Pojęcie programu jest definiowane w literatu-
rze w różny sposób. Według PMI program jest grupą 
projektów powiązanych, zarządzanych i koordyno-
wanych w taki sposób, aby osiągnąć korzyści nie-

Zarządzanie portfelami
projektów: przegląd 
problemów i narzędzi
Alina Kozarkiewicz
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,

możliwe do osiągnięcia w przypadku indywidualne-
go zarządzania każdym projektem. Według Gareisa 
istotną cechą programów jest wspólny cel (np. pro-
gramy restrukturyzacji). Gareis sugeruje również, 
że każdy projekt, który trwa ponad dwa lata, powi-
nien być nazywany programem. Z kolei Gray propo-
nuje, aby program, projekt, podprojekt, zbiór działań 
traktować jako różne poziomy hierarchii prac typu 
projektowego3). Przegląd literatury pozwala jednak 
zauważyć, że w wielu publikacjach takie pojęcia, 
jak: zarządzanie portfelem projektów, programem 
lub zarządzanie w środowisku multiprojektowym 
traktowane są jako bliskoznaczne, a prezentowany 
zakres problemów, narzędzi zarządzania lub metod 
badawczych jest w istocie bardzo podobny4).

Proces zarządzania portfelem projektów

roces zarządzania portfelem projektów – 
jak podkreślano – nie stanowi prostej sumy 
działań skierowanych na każdy z projektów 

indywidualnie. Zarządzanie portfelem projektów 
musi uwzględniać kompleksowość zagadnień zwią-
zanych z planowaniem, organizowaniem, koordy-
nowaniem i kontrolowaniem wielu projektów jedno-
cześnie. Według Coopera, Edgetta i Kleinschmidta 
zarządzanie portfelem projektów jest dynamicznym 
procesem decyzyjnym – w jego ramach jest tworzona 
i aktualizowana lista projektów, w które angażuje 
się przedsiębiorstwo. W obrębie tego procesu nowe 
projekty podlegają analizie, selekcji i priorytetyzacji, 
a projekty skierowane do realizacji mogą być przy-
spieszane, zamykane lub mogą podlegać obniżeniu 
nadanego priorytetu, a ponadto zasoby przedsiębior-
stwa są alokowane i relokowane pomiędzy aktywny-
mi projektami5). 

Proces zarządzania portfelem projektów wygląda 
następująco. W fazie wstępnego planowania portfeli 
projektów konieczna jest analiza każdego z projek-
tów z osobna – ocena efektywności projektu, ryzyka, 
zapotrzebowania na zasoby, wykonalności, wymaga-

nych umiejętności technologicznych itp. Następnie 
wymagane jest określenie zbioru kryteriów selekcji 
projektów. Na tym etapie istotne jest uwzględnienie 
wpływu projektów na strategię przedsiębiorstwa – 
czy cel projektów i programów jest zgodny z przy-
jętą strategią, czy alokacja zasobów do projektów 
pozostaje w zgodzie z założoną strategią i czy w re-
zultacie cały portfel projektów realizuje strategię or-
ganizacji6). Na etapie tworzenia portfela projektów, 
czyli selekcji propozycji projektów, wymagane jest 
zarówno tworzenie rankingu projektów (porządko-
wania ofert od najlepszej do najgorszej), jak i bada-
nie współzależności, jakie zachodzić będą pomiędzy 
określonymi zestawami realizowanych jednocześnie
projektów. 

W literaturze przedmiotu proponuje się bardziej 
szczegółowe modele procesu zarządzania projektami. 
Według Archera i Ghasemzadeha7) w fazie wstępnej 
(pre-process) odbywa się wybór metodologii oceny 
projektów, analiza strategii przedsiębiorstwa i na-
rzuconych przez nią wymagań. W fazie zasadniczej 
Archer i Ghasemzadeh wyodrębnili 8 podstawowych 
etapów selekcji i realizacji portfela projektów:

 wstępna weryfikacja – proces wstępnej oceny każ-
dego projektu pod kątem dostosowania do strategii 
przedsiębiorstwa;

 analiza konkretnego projektu – ocena wykonalno-
ści i efektywności indywidualnego projektu, zgodnie 
z przyjętą metodologią;

 weryfikacja – proces, którego celem jest wyeli-
minowanie projektów niespełniających założeń sta-
wianych projektom zaliczanym do portfela, wyniki 
prognoz dotyczących wykonalności i efektywności 
projektu są konfrontowane z przyjętymi kryteriami 
oceny;

 wybór optymalnego portfela – weryfikacja pro-
jektu na podstawie analizy powiązań między pro-
jektami zaliczonymi do portfela przy uwzględ-
nieniu ograniczonych zasobów oraz określonego 
wpływu analizowanego projektu na łączną wartość
portfela;

Rys. 1. Grupy projektów: programy, łańcuchy, sieci i portfele projektów
Źródło: opracowanie własne na podstawie R. GAREIS, Professional Project Portfolio Management, IPMA World Congress, 
Berlin 2002, s. 4.

PO2007_12.indd   7PO2007_12.indd   7 2007-12-12   12:16:342007-12-12   12:16:34



8 przegląd

 dostosowanie (skorygowanie) portfela – podjęcie 
strategicznej decyzji o zawartości portfela projektów 
przy uwzględnieniu różnych kryteriów: wielkości 
projektów, ich efektywności i łącznej wartości oraz 
ryzyka związanego z realizacją;

 rozwój projektu – realizacja projektu, ewidencja 
danych rzeczywistych na temat projektu i monitoro-
wanie uzyskiwanych rezultatów;

 ocena okresowa – systematyczna weryfikacja 
efektywności projektu wykonywana okresowo lub 
w wybranych momentach projektu, np. po zakończe-
niu kamienia milowego, prowadząca do weryfikacji 
planów dotyczących dalszych etapów;

 zakończenie – zamknięcie projektu i wykonanie 
powykonawczej analizy efektywności projektu jako 
integralnego elementu analizy całego portfela. 

W fazie końcowej (post-process) istotne jest gro-
madzenie i analizowanie danych i zdobytych do-
świadczeń, które stanowić mogą istotny element 
organizacyjnego uczenia się i w efekcie doskonale-
nia kolejnych portfeli projektów tworzonych przez 
przedsiębiorstwo.

Metody zarządzania portfelem projektów

zarządzaniu portfelem projektów wykorzy-
stywane są metody zarządzania wspoma-
gające decyzje na etapie tworzenia portfela, 

jednoczesnej realizacji zbioru projektów i ich kon-
troli. Na podstawie przeglądu literatury za najważ-
niejsze metody wykorzystywane w procesie selekcji 
projektów można uznać następujące8):

 podejście ad hoc, w tym dyskusje zarządzających 
dotyczące zasad wyboru projektów;

 metody oparte na opiniach i doświadczeniu, w tym 
metody pozwalające na osiąganie konsensu w przy-
padku różnych opinii zarządzających, np. metody 
delfickie lub Q-Sort;

 metody oparte na finansowych miernikach oceny 
opłacalności projektów, takie jak NPV, IRR;

 metody oparte na probabilistycznych modelach 
opłacalności projektów, wykorzystujące zasady kon-
strukcji drzewek decyzyjnych oraz mierniki proba-
bilistyczne;

 metody oparte na wycenie opcji realnych, popula-
ryzowane w ostatnich latach w literaturze z zakresu 
finansów i budżetowania kapitałowego;

 podejście strategiczne – metody bazujące na zało-
żeniu, że dominujące w procesach wyboru projektów 
są analizy założeń strategicznych, które decydują 
o zasadach alokacji zasobów (rynkach, nowych pro-
duktach, liniach produktów itp.);

 porównywanie parami projektów i stopniowy, itera-
cyjny wybór najlepszego zestawu. Do tej grupy metod 
należą również takie metody, jak AHP (Analytic Hier-
archy Process) lub DEA (Data Envelopment Analysis);

Rys. 2. Model selekcji portfela projektów
Źródło: N.P. ARCHER, F. GHASEMZADEH, An Integrated Framework for Project Portfolio Selection, „International 
Journal of Project Management” 1999, vol. 17, no. 4, s. 211.
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 listy kontrolne stanowiące zestaw pytań, odpo-
wiedzi „tak” lub „nie” na kolejne pytania są podsta-
wą odrzucenia lub dalszej analizy rozpatrywanego 
projektu;

 metody scoringowe, zwane również metodami 
punktowymi lub tablic decyzyjnych – ocena sprowa-
dza się do obliczenia średniej ważonej liczby punk-
tów w przekroju odpowiednio dobranych kryteriów;
metody macierzowe, inaczej portfelowe, zwane rów-
nież czasami wykresami bąbelkowymi – graficznie, 
w dwuwymiarowym układzie przyjętych współrzęd-
nych prezentują zestaw rozpatrywanych propozycji 
projektów9);

 metody optymalizacyjne, które opierając się na
modelach badań operacyjnych, np. programowa-
niu liniowym lub binarnym, maksymalizują łączny 
zwrot przy ograniczeniach związanych z dostępny-
mi zasobami, czasem lub poziomem ryzyka;

 inne metody matematyczne, np. heurystyczne lub 
symulacyjne, które wymagają bardziej zaawansowa-
nego matematycznego modelowania przebiegu po-
szczególnych projektów10).

W praktyce przedsiębiorstwa wykorzystują nie 
jedną, lecz kilka metod selekcji projektów jedno-
cześnie, tworząc modele hybrydowe. Przekonanie 
to znalazło potwierdzenie w kompleksowych bada-
niach empirycznych przeprowadzonych w przeszło
200 amerykańskich przedsiębiorstwach, dotyczących 
tworzenia portfeli projektów badawczo-rozwojowych 
związanych z tworzeniem nowych produktów11). Za-
rządzający badanych przedsiębiorstw, zobligowani 
do wskazania jednej dominującej metody, najczęściej 
wymieniali następujące (por. rysunek 3): metody 
oparte na miernikach finansowych, metody oparte 
na przesłankach strategicznych, metody scoringowe, 
metody macierzowe, listy kontrolne i inne.

W zarządzaniu portfelami projektów – oprócz 
omówionych metod selekcji – istotną rolę odgrywa-
ją metody wzajemnej koordynacji wielu projektów. 

Rys. 3. Dominujące metody selekcji portfeli 
projektów
Źródło: R.G. COOPER, S.J. EDGETT, E.J. KLEIN-
SCHMIDT, New Product Portfolio Management: Practices 
and Performance, „Journal of Product Innovation Man-
agement” 1999, vol. 16, s. 347.

W tym celu wykorzystuje się takie narzędzia, jak: 
harmonogramy, wykresy alokacji zasobów, plany za-
potrzebowania na finansowanie projektów – jednak 
zakres i poziom skomplikowania tych metod istotnie 
wzrasta ze względu na konieczność uwzględniania 
istniejących powiązań technologicznych, ograniczo-
nego dostępu do różnego typu zasobów, różnych wy-
magań czasowych itp.

dr inż. Alina Kozarkiewicz
Wydział Zarządzania AGH w Krakowie 

PRZYPISY
1) Za: R. GAREIS, Professional Project Portfolio Manage-

ment, IPMA World Congress, Berlin 2002, s. 4.
2) Definicja za T. BLOMQUIST, R. MUELLER, Practices, 

Roles, and Responsibilities of Middle Managers in Pro-
gram and Portfolio Management, „Project Management 
Journal” 2006, vol. 37, March, s. 53.

3) Kolejne definicje za T. BLOMQUIST, R. MUELLER, 
op.cit., s. 52, R. GAREIS, op.cit., s. 4 oraz M. LYCETT, 
A. RASSAU, J. DANSON, Programme Management: 
a Critical Review, „International Journal of Project 
Management” 2004, vol. 22, s. 294.

4) Szersza dyskusja na ten temat w pracy S. ELONEN, 
K.A. ARTTO, Problems in Managing Internal Develop-
ment Projects in Multi-project Environments, „Interna-
tional Journal of Project Management” 2003, vol. 21, 
s. 395–402.

5) Definicja za: R.G. COOPER, S.J. EDGETT, E.J. KLEIN-
SCHMIDT, New Product Portfolio Management: Prac-
tices and Performance, „Journal of Product Innovation 
Management” 1999, vol. 16, s. 333–351.

6) O roli projektów, programów i portfeli projektów w re-
alizacji strategii przedsiębiorstw i wzajemnych relacjach 
projektów i strategii piszą szerzej m.in. P. DIETRICH, 
P. LEHTONEN, Successful Management of Strategic 
Intentions Through Multiple Projects – Reflections from 
Empirical Study, „International Journal of Project 
Management” 2005, vol. 23, s. 386–391.

7) N.P. ARCHER, F. GHASEMZADEH, An Integrated 
Framework for Project Portfolio Selection, „Interna-
tional Journal of Project Management” 1999, vol. 17, 
no. 4, s. 207–216.

8) Przegląd metod za: N.P. ARCHER, F. GHASEMZA-
DEH, op.cit., s. 207–216 oraz R.G. COOPER, S.J. ED-
GETT, E.J. KLEINSCHMIDT, op.cit., s. 335–336.

9) Więcej na temat metod portfelowych w zarządzaniu 
portfelami projektów w pracy M. ŁADA, A. KOZAR-
KIEWICZ, Rachunkowość zarządcza i controlling pro-
jektów, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.

10) Szerzej na temat wykorzystania metod symulacyj-
nych piszą np. S.M.T. FATEMI GHOMI, B. ASHJARI,
A Simulation Model for Multi-project Resource Alloca-
tion, „International Journal of Project Management” 
2002, vol. 20, s. 127–130.

11) Pełne wyniki badań w pracy R.G. COOPER, S.J.
EDGETT, E.J. KLEINSCHMIDT, op.cit., s. 333–351.

Summary
Project-oriented activities of many contemporary en-
terprises have given rise to the interest in the issues of 
project portfolio management. The main aim of the paper 
is to present the process of project portfolio management. 
The methods of project selection and coordination which 
are most often used in project portfolio management are 
also demonstrated.
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Wprowadzenie

ielkie imprezy sportowe, takie jak mistrzo-
stwa świata w piłce nożnej lub igrzyska 
olimpijskie, zawsze wymagały sprawnej 

organizacji, perfekcyjnej współpracy, ogromnych 
nakładów. Najczęściej owocem ciężkiej pracy było 
wspaniałe widowisko sportowe i oczywiście duży do-
chód. Historia wielkich wydarzeń sportowych to jed-
nak nie tylko sukcesy i splendor. To również głośne 
przypadki wielkich porażek organizacyjnych i finan-
sowych, zupełnie nieudanych (z punktu widzenia 
sportowego) turniejów. 

Polska w ciągu ostatnich lat starała się o orga-
nizację takich imprez, jak EXPO czy zimowe igrzy-
ska olimpijskie, niestety bez powodzenia. Wreszcie 
w 2003 r. padła propozycja, by wspólnie z Ukrainą 
starać się o organizację Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej w 2012 r. 

Kiedy 18 kwietnia 2007 r. prezes Europejskiej 
Unii Piłkarskiej Michel Platini ogłosił, że EURO 
2012 odbędzie się w Polsce i na Ukrainie, ogarnęła 
nas ogólnonarodowa euforia. Jednak po kilku mie-
siącach emocje w znacznej mierze opadły. Pojawiły 
się liczne wątpliwości – czy jesteśmy w stanie zorga-
nizować wszystko na czas, czy budżet Polski zdoła 
udźwignąć koszty przygotowań, czy pewne dziedzi-
ny nie ucierpią z powodu przesunięcia wydatków.

Poniższy artykuł jest próbą analizy skutków orga-
nizacji EURO 2012 dla Polski. Podjęta zostanie pró-
ba odpowiedzi na pytanie, czy impreza sportowa tak 

dużego formatu zawsze przynosi korzyści dla kraju 
goszczącego. Wskazane zostaną również szanse i za-
grożenia, z jakimi wiąże się organizacja Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej w Polsce i na Ukrainie.

EURO jako program i jedna z największych 
imprez sportowych na świecie

rganizacja EURO 2012 w Polsce jest bez 
wątpienia skomplikowanym zadaniem. 
W literaturze zarządzania istnieją dwa 

terminy określające przedsięwzięcia – „projekt” 
i „program”. Projektem nazywamy niepowtarzalne 
(realizowane jednorazowo) złożone przedsięwzięcie, 
zawarte w skończonym przedziale czasu – z wy-
raźnie zaznaczonym początkiem i końcem, z jasno 
określonym celem, realizowane wielopodmiotowo za 
pomocą specjalnych technik i metod1). Programem 
natomiast nazywamy pewien ciąg projektów połą-
czonych w logiczną całość i ściśle od siebie zależnych, 
często znacznie rozciągniętych w czasie. Organiza-
cja EURO 2012 jest więc programem. Ma co prawda 
ściśle określony początek i koniec, ale jest to przed-
sięwzięcie bardziej złożone, obarczone większym ry-
zykiem niż pojedynczy projekt. Wszystkie projekty 
stanowiące element przygotowań do EURO są ze 
sobą powiązane, a ich realizacja ma jeden nadrzędny 
cel – sprawną organizację turnieju. Program EURO 
2012 jest również – ze względu na swoją złożoność 
– trudny do zaplanowania i zdefiniowania, angażuje 
znaczną liczbę często ulegającego zmianie personelu, 

EURO 2012 w Polsce
– ocena kosztów i korzyści
Mateusz Juchniewicz

Tab. 1. Klasyfikacja wydarzeń sportowych ze względu na liczbę lokalizacji i liczbę dyscyplin 
sportowych

liczba lokalizacji

jedna

1.
turnieje tenisowe, mistrzo-

stwa świata w pływaniu, 
kajakarstwie itp.

2.
zimowe i letnie

igrzyska olimpijskiezawody lekkoatletyczne,
zawody w kombinacji

nordyckiej

wiele

3.
mistrzostwa świata w piłce nożnej,

mistrzostwa Europy, wyścigi kolarskie
lub samochodowe

4.
przyszłość sportu – meta – imprezy?

jedna więcej

liczba dyscyplin

Źródło: opracowanie na podstawie: M. KURSCHEIDT, Erfassung und Bewertung der wirtschaftlichen Effekte der Fuss-
ball – WM 2006, Ruhr-Universität, Bochum 2004, s. 9.
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,

jest bardzo silnie uwarunkowany politycznie, bardzo 
trudno opracować dla niego miary sukcesu. Również 
znaczny czas trwania oraz częste zmiany kierownic-
twa (spowodowane koniunkturą polityczną) stwa-
rzają problemy utrzymania motywacji oraz zaanga-
żowania2).

Największym wydarzeniem sportowym na świe-
cie od kilkudziesięciu lat są mistrzostwa świata 
w piłce nożnej. Ostatni mundial skupił przed telewi-
zorami i na stadionach ponad 33 miliardy widzów. 
Tymczasem Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 
w Portugalii zgromadziły prawie ośmiomiliardową 
widownię – jest to więc impreza zdecydowanie mniej-
szego formatu. 

Jednak klasyfikacja ze względu na liczbę widzów, 
którzy oglądają dane wydarzenie, jest nieprecyzyjna. 
Aby dokładniej określić miejsce EURO w świecie wy-
darzeń sportowych, należy uwzględnić dwa kryteria 
– liczbę lokalizacji, w których odbywa się impreza, 
oraz liczbę dyscyplin sportowych.

Tabela 1 przedstawia klasyfikację wydarzeń 
sportowych z uwzględnieniem wymienionych para-
metrów.

Mistrzostwa świata i Europy w piłce nożnej, 
letnie oraz zimowe igrzyska olimpijskie są według 
niektórych źródeł nazywane megawydarzeniami 
(Mega-Events), ponieważ wymagają zaangażowania 
ogromnych środków i skupiają widownię nieporów-
nywalną z żadnym innym wydarzeniem. Jest więc 
rzeczą oczywistą, że ich planowanie i realizacja wy-
magają sięgnięcia po specjalne techniki, których do-
starcza nauka o zarządzaniu projektami.

Ocena programu EURO 2012

ażde przedsięwzięcie przynosi pewne ko-
rzyści. Jednak ich osiągnięcie wymaga po-
niesienia również pewnych kosztów. Ocena 

EURO 2012 polega na oszacowaniu wysokości kosz-
tów przygotowania imprezy i określeniu korzyści, 
jakie zostaną odniesione w wyniku jej sprawnego 
przeprowadzenia.

Koszty EURO 2012 jesteśmy w stanie z dużą 
dokładnością zaplanować i określić ich wysokość. 
Natomiast korzyści są trudno mierzalne. Poza 
bezpośrednimi profitami związanymi z wydatka-
mi turystów, zwiększonymi wpływami do budżetu 
z tytułu podatków, istnieje bardzo wiele korzyści 
nieprzeliczalnych, takich jak: reklama naszego kra-
ju, prestiż związany z organizacją wielkiej imprezy, 
zmiany społeczne – długoterminowa poprawa kondy-
cji piłki nożnej w Polsce, wzrost bezpieczeństwa na 
stadionach, popularyzacja sportu w społeczeństwie.

Opisana powyżej specyfika przedsięwzięcia 
EURO 2012 sugeruje zastosowanie analizy kosz-
tów–korzyści (niem. Kosten–Nutzen Analyse, ang. 
Cost–Benefit Analysis)3). Metoda ta jest stosowana 
do oceny przedsięwzięć, w przypadku których kosz-
ty są łatwe do oszacowania i wyrażone w pieniądzu, 
natomiast korzyści są niemierzalne wprost i trudne 
do wyrażenia w jednostkach pieniężnych.

Prosta analiza kosztów–korzyści (w dalszej części 
artykułu używany będzie skrót od angielskiej nazwy 
– CBA) dla EURO 2012 zostanie przeprowadzona

w 5 etapach. Najpierw należy określić założenia ana-
lizy, następnie oszacować koszty i korzyści, w dalszej 
kolejności dokonać prezentacji i interpretacji wyni-
ków i wskazać inne nieprzeliczalne czynniki, które 
mogą wpływać na wynik ostateczny.

Określenie założeń analizy

Przeprowadzona analiza dotyczy wyłącznie Polski. 
Tego typu badania dla Ukrainy są praktycznie nie-
możliwe ze względu na niedostateczną przejrzystość 
przepisów i niejasne reguły wydawania pieniędzy 
publicznych.

Oszacowanie kosztów

Wszystkie koszty, które zostaną poniesione w związ-
ku z organizacją EURO 2012, można podzielić na 
trzy grupy – inwestycje w stadiony oraz systemy 
bezpieczeństwa, inwestycje w infrastrukturę komu-
nikacyjną i inwestycje w bazę noclegową.

Sytuacja stadionów wygląda następująco:

Tab. 2. Sytuacja stadionów zgłoszonych do 
UEFA jako areny EURO 2012

Miasto Planowana 
pojemność

Planowana
liczba

spotkań
Stan

Warszawa 55 000 4 w planach

Wrocław 40 000 3 plan
renowacji

Poznań 46 500 4 plan
renowacji

Gdańsk 44 000 4 w planach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: UEFA 
Phase I Evaluation Report.

Według danych Ministerstwa Sportu, UEFA, 
PZPN oraz publikacji prasowych ustalono, że kosz-
ty budowy lub remontu czterech stadionów wyniosą 
ok. 2,57 miliarda PLN (Warszawa – ok. 1 miliarda, 
Wrocław – ok. 4664) milionów, Poznań – ok. 4365) mi-
lionów, Gdańsk – ok. 6716) milionów).

Inwestycje w bezpieczeństwo turystów i kibiców 
szacowane są na blisko 2 miliardy PLN. Nakłady te 
zostaną przeznaczone na systemy monitoringu na 
stadionach, wyposażenie policji, akcje informacyjne.

Inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną sta-
nowią największą część nakładów na EURO 2012:

 budowa 960 km autostrad i dróg ekspresowych – 
ok. 21 miliardów PLN,

 remonty i modernizacja kolei – ok. 11 miliardów 
PLN,

 rozbudowa portów lotniczych – ok. 4 miliardów 
PLN,

 inwestycje w komunikację miejską – ok. 4 miliar-
dów PLN.

Łączne nakłady na poprawę infrastruktury ko-
munikacyjnej w Polsce wyniosą w przybliżeniu 
40 miliardów PLN. 

Szacuje się, że w naszym kraju musi powstać 
jeszcze 70 tys. miejsc noclegowych (stan na chwilę 
obecną – ok. 130 tys.), by spełnić warunki UEFA. 
Nakłady wyniosą ok. 1,1 miliarda PLN.
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Zestawienie wszystkich kosztów wygląda nastę-
pująco:

Tab. 3. Zestawienie kosztów przygotowań do 
EURO 2012

Kategoria kosztów Nakłady

Stadiony i bezpieczeństwo ok. 4,57 miliarda PLN

Infrastruktura
komunikacyjna ok. 40 miliardów PLN

Baza noclegowa ok. 1,1 miliarda PLN

RAZEM ok. 45,67 miliarda PLN

Źródło: opracowanie własne.

Niektóre źródła podają, że z ok. 45 mld PLN,
które należy wydać przed EURO 2012, ponad 25 mld 
byłoby zainwestowane przez administrację publiczną 
– bez względu na wynik głosowania komitetu UEFA. 
Ponad 1 mld zainwestują firmy prywatne (baza noc-
legowa), więc realne nakłady administracji publicz-
nej na EURO 2012 wyniosą ok. 19 mld PLN. 

Oszacowanie korzyści

Analizując badania nad podobnymi przedsięwzięcia-
mi, można wskazać cztery najważniejsze grupy ko-
rzyści z organizacji EURO 2012:

 korzyści (głównie finansowe) generowane przez 
turystów oglądających mecze na stadionach lub po-
średnio poprzez media;

 korzyści pieniężne i pośrednie wynikające z inwe-
stycji związanych z EURO 2012;

 niepieniężne korzyści dla Polski wynikające ze 
wzrostu popularności naszego kraju oraz prestiżu 
związanego z organizacją mistrzostw;

 korzyści generowane przez turystów, którzy nie 
chcieliby przyjechać do naszego kraju, gdyby Polska 
nie współorganizowała EURO 2012.

Aby móc określić korzyści, jakie odniesie gospo-
darka Polski w wyniku zwiększonej aktywności tu-
rystów, należałoby oszacować przeciętny czas poby-
tu i średnie wydatki dzienne każdego turysty. Jest to 
zadanie trudne i czasochłonne, wymaga zbudowania 
skomplikowanych modeli ekonometrycznych, co nie 
jest celem tego artykułu. Literatura i badania nad 
podobnymi imprezami sportowymi dają pewien ob-
raz ich wpływu na gospodarkę danego kraju. Znacz-
na większość analiz polegała na przeliczeniu skut-
ków imprezy sportowej (wpływy z podatków, wzrost 
zatrudnienia itp.) na jedną zagregowaną wielkość 
– dodatkowy wzrost PKB kraju-organizatora, czyli 
przyrost PKB, który by nie wystąpił, gdyby impreza 
się nie odbyła.

John Madden w swoich badaniach nad igrzyskami 
olimpijskimi oszacował, że dodatkowy wzrost PKB 
Australii (ok. 560 miliardów USD) w wyniku organi-
zacji olimpiady w Sydney w 2000 r. wyniesie ok. 0,25% 
(ok. 1,4 miliarda USD dodatkowego wzrostu7)). 

Instytut Studiów Zaawansowanych w Wiedniu, 
który prowadził badania nad EURO 2008, oszacował 
dodatkowe korzyści z organizacji turnieju na blisko 
350 milionów EUR – czyli dodatkowy wzrost PKB
wyniesie ok. 0,13% (PKB Szwajcarii – ok. 270 miliar-
dów USD)8). 

Ministerstwo finansów Portugalii już w czasie 
trwania EURO 2004 przyznało, że dodatkowy im-
puls gospodarczy spowodowany organizacją imprezy 
nie przekroczy 0,08%9).

EURO 2012 może więc wygenerować od 0,08 
do 0,25% dodatkowego wzrostu PKB. PKB Polski 
w 2006 r. wyniósł 1046,6 miliarda PLN. Jeśli zało-
żymy średni roczny wzrost PKB Polski na poziomie 
4%, to prawdopodobnie w 2012 r. Produkt Krajowy 
Brutto osiągnie wartość ok. 1,32 biliona PLN. Cał-
kowity dodatkowy wzrost gospodarczy związany 
z organizacją EURO 2012 ukształtuje się prawdopo-
dobnie na poziomie 1,06–3,3 miliarda PLN w skali 
roku.

Przedstawione szacunki dodatkowego wzrostu 
PKB w przedziale 0,08–0,25% mają swoją podsta-
wę w badaniach podobnych imprez sportowych. Nie 
ma przesłanek, by sądzić, że w wypadku Polski ten 
dodatkowy wzrost osiągnie wartość przekraczającą 
górną granicę 0,25% (czyli 3,3 miliarda PLN).

Krótkotrwały dodatkowy wzrost nie zdoła więc 
zrekompensować kosztów, jakie zostaną poniesione 
w związku z organizacją EURO 2012 (45,67 miliar-
da PLN lub ok. 19 miliardów PLN – w zależności od 
klasyfikacji kosztów). 

Jednak organizacja Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej w 2012 r. może wywołać również skutki eko-
nomiczne i społeczne w długim okresie, których nie 
da się przeliczyć na dodatkowy wzrost PKB. Są to 
tzw. niepieniężne efekty przedsięwzięcia. Uwzględ-
nienie wszystkich zjawisk jest niemożliwe, dlatego 
zaakcentowano jedynie najważniejsze:

 duma narodowa Polaków i prestiż dla Polski;
 EURO 2012 jako miejsce spotkań ludzi wielu na-

rodowości i kultur;
 EURO 2012 jako praca wielu wolontariuszy umoż-

liwiająca im zdobycie doświadczenia niezbędnego 
w późniejszej pracy;

 wzrost aktywności fizycznej Polaków;
 większe możliwości w staraniach o kolejne impre-

zy podobnego formatu;
 rozwój współpracy w sferze przedsięwzięć publicz-

no-prywatnych.
Próba oszacowania wartości wymienionych ko-

rzyści byłaby zadaniem niezmiernie trudnym. Car-
los Barros w swoich badaniach nad EURO 2004 
w Portugalii próbował odnieść wielkość korzyści 
społecznych do rozmiarów kosztów organizacji tej 
imprezy. Wyniki były rozczarowujące. Według jego 
szacunków pozytywne efekty społeczne stanowiły 
wartość ok. 1% wszystkich kosztów przygotowań do 
EURO 200410).

Istnieją również pewne zjawiska i czynniki, które 
mogą mieć wpływ na wynik przeprowadzonej anali-
zy, jednak ich skali nie da się nawet w przybliżeniu 
przewidzieć:
 efekt wypierania turystów – istnieje pewna 

grupa turystów zainteresowanych odwiedzeniem 
kraju goszczącego turniej sportowy, jednak nie 
decydują się oni na wyjazd właśnie ze względu na 
odbywającą się imprezę. Obawiają się wzmożonego 
ruchu turystycznego i związanych z tym trudno-
ści z bazą noclegową oraz zawyżonych cen. Szerzej 
efekt wypierania został opisany w badaniach doty-
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czących Letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles
w 1984 r. i w Sydney w 2000 r. oraz Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich w Lillehammer w 1994 r.;

 rozbieżność pomiędzy kosztami a korzy-
ściami – analiza kosztów–korzyści bada wszystkie 
parametry w ujęciu globalnym, z punktu widzenia 
gospodarki Polski. Należy jednak zauważyć, że ad-
ministracja publiczna musi zainwestować ogrom-
ne sumy, by EURO 2012 mogło odbyć się w Polsce, 
a główny strumień korzyści związanych z turnie-
jem płynie do firm prywatnych, które nie ponoszą 
praktycznie żadnych kosztów przygotowań. Tylko 
niewielka część pieniędzy wróci do budżetu państwa 
w postaci podatków;

 koszty utrzymania stadionów – średnia rocz-
na frekwencja na stadionach podczas meczów eks-
traklasy piłkarskiej waha się od 4 do 7 tys. kibiców. 
Mało prawdopodobne więc, że np. stadion z 30 000 
miejsc będzie po zakończeniu EURO 2012 zapełniony 
po brzegi. Ponieważ koszty utrzymania stadionów są 
bardzo mało elastyczne względem frekwencji, może 
dojść do sytuacji, że kluby i samorządy przez wiele 
lat będą musiały płacić za utrzymanie obiektów, nie 
uzyskując z tytułu ich posiadania wystarczających 
korzyści;

 koszty utraconych możliwości – analizując 
koszty przygotowań do EURO 2012, należy uwzględ-
nić potencjalne korzyści, które byłyby możliwe do 
uzyskania, gdyby pieniądze przeznaczone na stadio-
ny, drogi lub bezpieczeństwo kibiców zostały prze-
znaczone na inne sfery życia publicznego, takie jak 
np. rozwój przedsiębiorczości, system edukacji, opie-
ki zdrowotnej, naukę i rozwój technologii, wspiera-
nie eksportu, spłatę długu publicznego itp. 

Interpretacja wyników

Zadaniem tego artykułu było zarysowanie zależ-
ności pomiędzy skalą nakładów na EURO 2012 
a wielowymiarowymi korzyściami płynącymi z or-
ganizacji imprezy.

Z pewnością nie uwzględniono wszystkich efek-
tów niepieniężnych EURO 2012. Jednak ich skala 
(ich prawdopodobna wartość to ok. 1% wszystkich 
kosztów EURO 2012 – czyli ok. 450 milionów PLN) 
jest tak znikoma, że pominięcie niektórych z nich 
nie wpłynie w zasadniczy sposób na wynik analizy.

Korzyści dla Polski płynące z organizacji EURO 
2012 są z pewnością wyższe niż bezpośrednie wydat-
ki turystów zagranicznych na bilety, noclegi, żyw-
ność, pamiątki i usługi. Jednak badania wskazują, 
że całkowite pieniężne i niepieniężne korzyści praw-
dopodobnie nie zdołają pokryć całkowitych kosztów 
organizacji EURO 2012.

Podsumowanie

rosta analiza kosztów–korzyści wykazała,
że prawdopodobnie korzyści pieniężne i nie-
pieniężne nie będą w stanie zrekompensować 

kosztów przygotowań do EURO 2012. Wynik anali-
zy jest również niepewny w długim okresie. Z jednej 
strony prawdopodobnie wystąpią takie pozytywne 
efekty, jak wzmożony ruch turystyczny i długotrwa-
ła poprawa współpracy na linii publiczno-prywatnej. 

Z drugiej zaś istnieje ryzyko, że samorządy będą mu-
siały przez wiele lat spłacać kredyty i utrzymywać 
puste stadiony. EURO 2012 będzie więc ogromnym 
problemem organizacyjnym dla komitetów kierują-
cych przygotowaniami. Będą one musiały opracować 
metody zarządzania, które pozwolą minimalizować 
koszty tego złożonego przedsięwzięcia przy jedno-
czesnym maksymalizowaniu korzyści płynących 
z przeprowadzenia turnieju EURO w Polsce.

Uwzględniając wszystkie opisane aspekty przed-
sięwzięcia EURO 2012 i potencjalne koszty utraco-
nych korzyści, można przypuszczać, że organizacja 
tego wielkiego wydarzenia sportowego nie musi być 
wielkim sukcesem finansowym i prestiżowym, tak 
jak to opisują politycy. Jest to również sygnał dla 
UEFA, która powinna odpowiedzieć sobie na pyta-
nie, czy gospodarki krajów rozwijających się poradzą 
sobie z udźwignięciem ciężaru zorganizowania im-
prezy sportowej tak wielkiego formatu.

Mateusz Juchniewicz
doktorant w Szkole Głównej Handlowej

w Warszawie
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Summary
The goal of this article is evaluation of EURO 2012 by us-
ing Cost–Benefit Analysis. This tool is one of so-called non-
-monetary evaluation techniques. We can use CBA when 
we are able to estimate costs of project precisely but ben-
efits are non-monetary and described by qualitative pa-
rameters. Analysis in this paper shown that project EURO 
2012 will require significant investments – most of them 
will be financed by public administration. Meanwhile the 
benefits will not be able to cover all the costs. As a result 
there is a question if developing countries should try to 
host such mega-events like EURO?
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Wprowadzenie

godnie z normą ISO 9001:2000 organizacja 
powinna „zidentyfikować procesy potrzebne 
w systemie zarządzania jakością i określić 

sekwencje tych procesów oraz ich wzajemne oddzia-
ływania” (EN ISO 9001:2000, pkt 4.1). Zarządzanie 
procesami jest jednym z głównych kryteriów mode-
lu EFQM. Z praktyki wynika, że stosowanie podej-
ścia procesowego jest korzystne dla jakości wyrobów 
(produktów, usług), ale ustalanie powiązań między 
procesami i wskaźników pomiaru jest zadaniem nie-
zmiernie trudnym. 

W niniejszym artykule autor chce się zastanowić 
nad skutecznością stosowania podejścia procesowe-
go w urzędach administracji publicznej. Autor korzy-
sta z wyników własnych badań, jakie przeprowadził 
w połowie 2007 roku w 14 urzędach administracji 
publicznej, które wdrożyły i certyfikowały systemy 
zarządzania jakością. W badaniach uczestniczyły 
urzędy miast, urząd marszałkowski oraz urzędy 
skarbowe zlokalizowane na terenie województwa ślą-
skiego. Zastosowano analizę dokumentów, wywiad 
skategoryzowany oraz obserwację uczestniczącą. 

Procesy i jego cechy

stnieje powszechne przekonanie, że każdy 
proces składa się z wejścia, wyjścia i proce-
su wewnętrznego. Procesy mogą dotyczyć 

realizacji wyrobów, zaopatrzenia w zasoby i wyko-
nywanych pomiarów. Zdarza się, że wyjście jednego 
procesu jest wejściem drugiego procesu.

Autor wyróżnia trzy podstawowe cechy procesów 
realizowanych w urzędach administracji publicznej: 

 zależność  zmienność  dezintegralność.
 Każdy proces ma swoje wewnętrzne oblicze, jest 

mniej lub bardziej zmienny oraz cechuje się zależ-
nością. E. Deming [1986] jako jeden z pierwszych 
zauważył, że analizowanie organizacji tylko poprzez 
pryzmat zachodzących procesów jest błędem. Proce-
sy nie przebiegają w jakiejś hermetycznej próżni, lecz 
są zależne od wielu czynników. Koncepcję stworzoną 
przez Deminga można umownie nazwać koncepcją 
systemowo-procesową. W urzędach administracji 
publicznej procesy są zależne od zewnętrznych re-
gulacji prawnych (ustaw, rozporządzeń ministerial-
nych). Ten fakt znacznie ogranicza możliwości za-
rządzania procesami.

Dzisiaj wiemy również, że w przypadku usług 
(w tym usług administracyjnych) dominującą rolę 
odgrywa zmienność naszego zachowania. Ludzkie 
zachowania nie są przewidywalne, a sprawowanie 

nad nimi kontroli kończy się często niepowodze-
niem. Urzędnicy wcale nie muszą postępować zgod-
nie z procedurami. Mogą prowadzić własne gry, 
zmieniać przebieg procesów, wprowadzać własne 
zewnętrzne przepisy, zasady etc. Piotr Sztompka 
[2007, s. 65] stwierdza: „Ludzie mogą również zwrot-
nie modyfikować sposób postępowania na podstawie 
osiągniętych już cząstkowych wyników, mogą wpro-
wadzać poprawki, powstrzymywać się od interakcji, 
rezygnować z nich i wycofywać się [...] cechują się 
refleksyjnością”. Z badań wynika, że zmienność spo-
wodowana jest bardzo często strachem przed konse-
kwencjami niewłaściwie podjętych decyzji. Oznacza 
to, że procesy realizacji usług są trudne do nadzoro-
wania i analizowania.

Obok zależności i zmienności występuje dezin-
tegralność. W urzędach, w których nie stosuje się 
empowermentu, decyzje są podejmowane przez inne 
osoby niż te, które obsługują klienta. W hierarchicz-
nych strukturach, jakie występują w administracji, 
nie wykorzystuje się dobrze umiejętności urzędni-
ków, a kształtowanie jakości jest bardzo trudne, po-
nieważ jakość usługi zależy bardzo często od osób, 
które są daleko od klienta [Belgrave, 1995]. Funk-
cjonalny podział pracy sprawia, że w praktyce stoso-
wanie zasad podejścia procesowego jest ograniczone. 
Po wdrożeniu systemu okazuje się, że proces prze-
biega przez wiele funkcjonalnych komórek i/lub sta-
nowisk. Istnieje więc potrzeba integracji elementów 
tworzących proces, ale integracja ta nie jest możliwa 
bez uprzednich zmian w strukturze organizacyjnej. 
Brak podejścia procesowego jest główną przyczyną 
niskiej jakości usług.

Możliwości identyfikacji procesów i ich 
monitorowania

przeszłości procesy były analizowane po-
przez pryzmat wejścia i wyjścia. Zastana-
wiano się nad tym, jakie cechy wpływają na 

jakość usługi. Tak zrodziła się koncepcja cech. Z cza-
sem uznano, że taka analiza jest błędna, i zaczęto 
badać cały przebieg procesu, a nawet jego środowi-
sko. Dzisiaj nie ulega wątpliwości, że dobra analiza 
musi obejmować cały proces i powinna obejmować 
zarówno procesy zachodzące wewnątrz organizacji, 
jak i te, które realizowane są na zewnątrz (lub na 
styku organizacja – otoczenie). Przykładem proce-
su zachodzącego we wnętrzu urzędu jest naliczanie 
podatku lokalnego. Natomiast takie procesy, jak: re-
jestracja samochodu, uzyskanie dowodu osobistego 
itp., zachodzą na pewnym etapie postępowania na 
zewnątrz urzędu, obejmują inne instytucje.

Stosowanie podejścia 
procesowego w urzędach 
administracji publicznej

Marek Bugdol
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,

Procesy można też analizować, biorąc pod uwagę 
całościowe potrzeby grup społecznych, np. osób nie-
pełnosprawnych.

 Dużym problemem jest sposób identyfikacji pro-
cesów. Dla jakości usług ważne jest to, aby ziden-
tyfikować, a później nadzorować procesy kluczowe, 
istotne dla klienta, a nie tylko dla urzędu. Nie ma też 
zgodności co do tego, jakie procesy można uznać za 
kluczowe. Dominują tutaj dwa poglądy:

 kluczowym procesem jest „wydawanie decyzji ad-
ministracyjnej”;

 kluczowe procesy zawarte są w tzw. działaniach 
problemowych i obejmują „zarządzanie w obszarze” 
(spraw obywatelskich, geodezji, komunikacji itp.).

Pierwsze podejście jest słuszne, ale zbyt uprosz-
czone. W zasadzie każda komórka organizacyjna po-
sługiwałaby się taką samą procedurą. Drugie podej-
ście jest właściwe, pod warunkiem że cały proces jest 
realizowany w jednej komórce organizacyjnej.

Kolejnym problemem, jaki zauważają osoby nad-
zorujące procesy (właściciele procesów), jest brak 
możliwości dokonywania oceny jakości pracy, co jest 
bezpośrednio związane z ustalonymi wskaźnikami 
pomiaru. Większość wskaźników pomiaru uwzględ-
nia takie kryteria, jak czas i ilość. Problem polega na 
tym, że urzędnicy mają ograniczony wpływ na liczbę 
klientów, a często również na czas obsługi. Liczba 
klientów jest sezonowa, zależy np. od zmieniających 
się przepisów prawnych (tak jest w przypadku wy-
miany dowodów osobistych, liczby rejestrowanych 
samochodów etc.). Czas obsługi zbyt często zależy 
od sprawności działania instytucji zewnętrznych 
współrealizujących usługę. Wiedząc o tym, część peł-
nomocników ds. systemów jakości poszukuje znacz-
nie uproszczonych możliwości dokonywania oceny 
(np. posługuje się wskaźnikiem błędów, obliczając 
liczbę błędnie wydanych decyzji w stosunku do licz-
by wszystkich wydanych decyzji, w jakimś okresie). 
Dobrym rozwiązaniem jest ocena nie tylko samych 
procesów, ale również skuteczności i efektywności 
systemu zarządzania jakością.

Możliwości doskonalenia procesów

stnieje kilka możliwości doskonalenia proce-
sów, a tym samym jakości usług. Umownie 
autor podzielił je na dwie grupy: zewnętrz-

ną i wewnętrzną, wskazując tym samym, że dosko-
nalenie procesów albo odbywa się przy współudziale 
podmiotów zewnętrznych, albo jest domeną samego 
urzędu. Do grupy zewnętrznej autor zalicza:  cen-
tralizacje usług  różnicowanie dostępu do usług 
(service encounters).

W jednym z powiatów autor wcielił się w rolę 
osoby niepełnosprawnej. Chciał w ten sposób pomóc 
osobie niepełnosprawnej, a przy okazji zidentyfiko-
wać proces realizacji usługi. Po uzyskaniu kilku nie-
zbędnych informacji w Punkcie Obsługi Osób Nie-
pełnosprawnych (w starostwie) musiał udać się do 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Tam otrzy-
mał kilka wniosków (wpis do powiatowej ewidencji 
osób niepełnosprawnych, wnioski o dofinansowanie 
rehabilitacji, turnusów, wniosek na dofinansowanie 
sprzętu rehabilitacyjnego i usuwanie barier archi-
tektonicznych). Aby złożyć część z tych wniosków, 
klient musi przedstawić kosztorys, opinię lekarza 
itp. W starostwie autor złożył wniosek na wydanie 
karty komunikacyjnej (parkingowej). Odebrać kartę, 
po zapłaceniu 25 złotych i dołączeniu zdjęcia, musiał 
jednak w innym miejscu – w Wydziale Komunika-

cji. Następnie skierowano go po wniosek na zasiłek 
pielęgnacyjny do Ośrodka Pomocy Społecznej. For-
mularze z OPS-u nie były dostępne w powiatowym 
centrum. Wypełniony wniosek autor wysłał pocztą, 
ale i tak musiał zgłosić się osobiście do ośrodka po to, 
aby pokazać dowód i wypełnić formularz informują-
cy o numerze konta.

W sposób celowy autor podał ten skrajny przy-
padek „obsługi osób” niepełnosprawnych, wiedząc 
o tym, że nie we wszystkich miastach jest on tak samo 
realizowany. Faktem jest natomiast, że wszystkie 
przytoczone potrzeby mogą być realizowane w jed-
nym punkcie, w jednym czasie. Idea one-stop-shop 
nie jest nowa i w tym wypadku wszystkie usługi 
mogłyby być realizowane w jednej instytucji (odpo-
wiednią jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). 
Centralizacja usług jest związana z łączeniem wielu 
usług świadczonych dla jednej grupy społecznej.

Inną możliwością jest różnicowanie dostępu do 
usług. Klienci powinni mieć możliwość zrealizowania 
usługi poprzez: centra obsługi i portale typu one-stop-
-shop, drogę pocztową, internet (przesłanie wniosku 
z własnego komputera), biura obsługi klienta, dorad-
cę indywidualnego, kiosk (znajdujący się w urzędzie 
i w innym oznaczonym miejscu), urzędników-dorad-
ców oraz wyspecjalizowane firmy prywatne.

Klienci nie mogą być „skazani” na bezpośrednie 
interakcje klient zewnętrzny – klient wewnętrzny 
(urzędnik). Różnicując paletę możliwości komuni-
kacyjnych, stwarzamy namiastki konkurencji, jaka 
zachodzi między urzędnikami a infrastrukturą 
techniczną i innymi udogodnieniami organizacyjny-
mi. Service encounters (zetknięcie się z usługami) to 
wszelkie formy bezpośredniej interakcji, jakie zacho-
dzą między usługodawcą a usługobiorcą. Interakcje 
te mają wpływ nie tylko na klientów, ale również 
na pracowników. Wpływają na ich poziom motywa-
cji i satysfakcji [Lewis, 2005]. Można zakładać, że 
w przyszłości urzędnicy w trosce o własne wyna-
grodzenie i zatrudnienie będą musieli konkurować 
o klientów ze światem techniki. Urzędnicy staną się 
naszymi doradcami.

 W wewnętrznej grupie możliwości doskonalenia 
procesów autor wyodrębnia:  upraszczanie prze-
biegu procesów  usuwanie społecznych barier za-
kłócających przebieg procesów  kreowanie wejścia 
i wyjścia  wizualizację procesów.

Jeżeli procesy są dobrze zidentyfikowane, to sto-
sując prawidła reengineeringu, możemy dążyć do 
scalania poszczególnych etapów, elementów procesu. 
W urzędach nie zawsze mamy możliwości wprowa-
dzenia struktury procesowej. Możemy jednak dążyć 
do umiejscawiania procesów w jednej komórce orga-
nizacyjnej. Wówczas naczelnik wydziału, kierownik 
referatu będzie szefem funkcjonalnym, ale i właści-
cielem procesu. Okazuje się również, że pomysłem 
nie do odrzucenia jest „departamentalizacja”, tj. 
tworzenie dużych, ale zarazem elastycznych w dzia-
łaniu wydziałów. W tym wypadku liczy się autono-
mia decyzyjna i możliwość szybkiej reakcji na po-
trzeby klienta.

Poprzez wprowadzenie jakościowych procesów 
zarządzania zasobami ludzkimi i systemów zarzą-
dzania jakością możemy w znacznym stopniu ogra-
niczać zmienność procesów obsługi klienta. Ważne 
jest to, aby zachowania organizacyjne nie były źród-
łem niskiej jakości. Poniżej fragment jednego z wy-
wiadów:

„Obecnie zajmuję się sprawami dotyczącymi reje-
stracji pojazdów. W swoich codziennych czynnościach 

PO2007_12.indd   15PO2007_12.indd   15 2007-12-12   12:16:362007-12-12   12:16:36



16 przegląd

opieram się głównie na Ustawie z dnia 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, Rozporządze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 
2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów 
w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do 
ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 
lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania po-
jazdów. Staramy się, aby nasza praca była jak naj-
lepiej postrzegana przez osoby, których obsługa jest 
objęta przez Starostwo Powiatowe w X. Są jednak 
sytuacje irytujące naszych petentów. Podstawową 
sprawą są kolejki. Rejestrując pojazd, czekamy w ko-
lejce do rejestracji i w kolejce do kasy, aby zapłacić za 
rejestrację (w tym wypadku nie jest to problem, bo 
można to zrobić w trakcie rejestracji). Za dwa tygo-
dnie – do miesiąca przychodzimy po odbiór dowodu 
rejestracyjnego stałego i czekamy w kolejce (muszę 
przyznać, że jest to dosyć długie czekanie, nawet do 
dwóch godzin, ponieważ odbiór dowodu stałego ob-
sługuje jedno okienko). Za dowód rejestracyjny płaci 
się w dniu rejestracji 48 zł, ale 1 zł – tzw. opłatę ewi-
dencyjną – płacimy przy odbiorze. Czyli podchodząc 
„wreszcie” do okienka, dowiadujemy się, że trzeba 
jeszcze pójść do kasy i tę złotówkę wpłacić, co wią-
że się z kolejną kolejką do kasy. Ten pomysł powstał 
z woli kierownictwa. Powód? Ułatwi to ewidencjono-
wanie wydanych dowodów rejestracyjnych. Co nie 
jest prawdą, ponieważ system »Pojazd« taką funkcję 
ma, bez względu na to, czy zapłacimy za dowód reje-
stracyjny 49 zł, czy 48 zł” (wywiad, urząd miasta na 
prawach powiatu).

Nawet jeżeli urzędy nie mają wpływu na przebieg 
procesu, to mogą dążyć do tego, aby uprościć i udo-
skonalić dwa ważne elementy: wejście i wyjście pro-
cesu. Dla klienta ważne jest to, jak będzie obsłużony, 
a specyfika realizowanych usług administracyjnych 
polega na tym, że w większości wypadków klienci 
muszą aż dwukrotnie przychodzić do urzędu: wów-
czas, kiedy składają wnioski i kiedy odbierają decyzje 
administracyjne, postanowienia. Dobrym procesem 
jest taki proces, który w jak najmniejszym zakresie 
angażuje klienta. Najlepiej, jeżeli kontakty klientów 
ograniczają się tylko do „wejścia” i „wyjścia”. Na 
przykład: klient, który chce zarejestrować samochód, 
składa odpowiednie dokumenty, podpisuje wniosek 
wypełniony przez urzędnika i po ustalonym czasie 
odbiera dowód rejestracji. Taka sytuacja jest oczywi-
ście ideałem, lecz coraz więcej urzędów uwzględnia 
w swoich działaniach „orientację na klienta”.

W urzędach, które wdrożyły system jakości, 
wprowadza się wiele udogodnień:  klienci mogą 
zrealizować całą usługę za pośrednictwem kance-
larii, biur obsługi klienta  urzędnicy sami udają 
się do klientów, pomagają im wypisywać wnioski

 urzędnicy starają się o to, aby kompletować różne 
załączniki do wniosków.

Nie bez znaczenia jest sposób obsługi. Zbyt często 
przywiązuje się zbyt dużą wagę do cech usługi i cech 
samego urzędnika (ale jest to temat na oddzielny ar-
tykuł).

Kolejnym ważnym, a niestety zaniedbywanym 
sposobem doskonalenia procesów jest ich wizualiza-
cja. Procesy przedstawione w formie graficznej mają 
do odegrania ważną rolę edukacyjną. W pierwszej 
kolejności uczą podejścia procesowego samych urzęd-
ników, ale później stanowią idealną informację dla 
klientów. Pokazują, że nie wszystko zależy tylko od 
urzędnika, a czas realizacji usługi zależy również od 
podmiotów zewnętrznych. Wizualizacja jest formą 

usprawiedliwiania się, wskazywania na to, że praca 
urzędu nie jest oparta na subiektywnych kryteriach.

Wnioski

 Podejście procesowe powinno być uwzględnione 
w systemie zarządzania jakością. Istnieją jednak 
cztery poważne ograniczenia, które bardzo często 
sprawiają, że system jakości funkcjonuje źle. Do 
tych podstawowych ograniczeń można zaliczyć: 

 różną, nie zawsze poprawną interpretację pro-
cesów  brak możliwości dokonywania radykalnych 
zmian w strukturze organizacyjnej  ograniczenia 
prawne, które sprawiają, że w administracji publicz-
nej doskonalenie procesów jest bardzo trudne  ak-
tualny podział administracyjny, który sprawia, że 
na jednym terenie jest wielu gospodarzy.
W skrajnych przypadkach niewłaściwe stosowanie 
podejścia procesowego doprowadza do dezintegracji 
organizacji (urzędu).

 Sprawą niezmiernie aktualną jest uściślenie za-
kresu współpracy między różnymi szczeblami ad-
ministracji. O przebiegu procesów musi decydować 
administracja lokalna, a nie centralna. To urzędnicy 
samorządu gminnego, powiatowego, urzędnicy za-
trudnieni w urzędach skarbowych muszą decydować 
o tym, jak obsługiwać klienta. Potrzebna jest kultu-
ra zaufania, wyrażająca się delegowaniem władzy 
i uprawnień.

 Wszelka centralizacja doprowadza do obniżenia 
jakości usług. Samorządy, na co wskazuje praktyka, 
doskonale radzą sobie z realizacją usług (np. już dzi-
siaj w niektórych urzędach istnieje możliwość zare-
jestrowania działalności gospodarczej w ciągu kilku 
minut, również bez obecności klienta).

 Systemy zarządzania jakością będą tak długo po-
trzebne, jak długo będą pełnić funkcję edukacyjną, 
podnoszącą poziom świadomości jakości, wzmacnia-
jącą kulturę jakości. W rzeczywistości poziom usług 
świadczonych przez urzędy certyfikowane i te, które 
nie wdrożyły systemu, może być taki sam. Dbałość 
o kulturę, etykę, zabieganie o zaangażowanie oby-
wateli oraz stosowanie podejścia procesowego może 
przynieść takie same albo większe korzyści dla jako-
ści usług, jak wdrażanie systemów jakości. 

 Pełne wprowadzenie w życie koncepcji e-govern-
ment nie wyeliminuje problemów związanych z ob-
sługą klienta. Bez wdrożenia podejścia procesowego 
e-usługi są jedynie bypassem.

dr hab., prof. UJ Marek Bugdol
Zakład Zarządzania Jakością

Uniwersytet Jagielloński
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Summary
This paper presents the problems connected with the ap-
plication of the process approach in public administration 
offices. The author identifies the main qualities of execut-
ed processes and the possibilities of their identification and 
analysis. On the basis of conducted research, he describes 
the major methods of process improvement. 
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Wprowadzenie

statnie dekady XX wieku dla wielu auto-
rytetów z dziedziny nauk ekonomicznych 
i nauk o zarządzaniu oznaczają okres, 

w którym nastąpiło gruntowne przewartościowanie 
w hierarchii zasobów, mających decydujący wpływ 
na przetrwanie i rozwój organizacji. Zasoby mate-
rialne w postaci budynków, maszyn i urządzeń, linii 
technologicznych ustąpiły miejsca zasobom niemate-
rialnym, wśród których pierwszoplanową rolę odgry-
wa wiedza1). Dla przedsiębiorstw oznacza to m.in. ko-
nieczność skutecznego zarządzania zasobami wiedzy 
indywidualnej (poszczególnych pracowników) i orga-
nizacyjnej, czemu wydatnie sprzyjać ma opracowanie 
i implementacja strategii zarządzania wiedzą. 

W piśmiennictwie naukowym prezentowane są 
różnorodne strategie zarządzania wiedzą, a do naj-
częściej stosowanych kryteriów ich klasyfikacji moż-
na zaliczyć m.in.:  rodzaje wiedzy  procesy bizne-
sowe  efekty końcowe  ludzi  technologię2).

Niniejszy artykuł prezentuje klasyfikację i cha-
rakterystykę zróżnicowanych strategii zarządzania 
wiedzą, zidentyfikowanych na podstawie przeglądu 
obcojęzycznej literatury i analizy wyników zagra-
nicznych eksploracji empirycznych.

Strategie zarządzania wiedzą oparte
na rodzajach wiedzy

trategie zarządzania wiedzą skoncentrowa-
ne na rodzajach wiedzy to strategie, w ra-
mach których podstawowego znaczenia na-

bierają następujące aspekty zarządzania wiedzą:
 dostępność wiedzy (problem magazynowania wie-

dzy i form, w jakich jest ona przechowywana);
 transformacja wiedzy (problem przepływu wiedzy 

pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, pracowni-
kami, organizacją a klientami oraz problem prze-
kształcania wiedzy).

Prekursorami strategii zarządzania opartej na 
wiedzy i jej rodzajach są I. Nonaka oraz H. Takeuchi 
– twórcy „spirali wiedzy” (knowledge spiral) i „ma-
cierzy wiedzy” (knowledge matrix), a także M.H. 
Boisot – autor modelu przestrzeni informacyjnej 
(Information Space Model). Macierz wiedzy Nonaki 
i Takeuchiego wprowadza podział wiedzy na jawną 
i ukrytą (cichą) oraz indywidualną i kolektywną.

Wiedza jawna to własność zbiorowa (kolektyw-
na) dzielona między członkami określonej grupy lub 
między wszystkimi członkami organizacji. Wiedza 
jawna jest skodyfikowana, utrwalona i ogólnie dostęp-
na – przechowywana w bazach danych, internecie, ar-
chiwach, procedurach organizacyjnych3) czy „wprowa-

dzona do kultury” jako wspólne rozumienie, wartości 
i przekonania4). Wiedza ta jednak nie stanowi jedynego 
zasobu wiedzy organizacji, gdyż równie cenna jest wie-
dza ukryta, czyli wiedza przechowywana w ludzkich 
umysłach, będąca efektem procesu socjalizacji, eduka-
cji i indywidualnych doświadczeń. Wiedza ukryta jest 
trudna do wyrażenia w formie pisemnej, a jej zamiana 
w wiedzę jawną stanowi jedno z poważniejszych wy-
zwań stojących przed menedżerami współczesnych 
organizacji. W skład wiedzy ukrytej mogą wchodzić: 
fachowa wiedza dotycząca technologii, know-how na 
temat sposobów działania, wynikające z doświad-
czeń sposoby interpretacji sytuacji, poglądy związane 
z określoną branżą, opinie o przedsiębiorstwie5).

Koncentracja na wiedzy jawnej lub ukrytej osób 
odpowiedzialnych za zarządzanie wiedzą w orga-
nizacji może odegrać istotną rolę w kształtowaniu 
procesów z nią związanych i w efekcie prowadzić do 
wskazania dwóch odmiennych strategii zarządzania 
wiedzą – jednej technokratycznej, drugiej – sperso-
nalizowanej6). Pierwsza z nich poświęca wiele uwagi 
wiedzy jawnej (uchwytnej, obiektywnej) i technicz-
nym rozwiązaniom, które wspomagają proces gro-
madzenia informacji i zarządzania wiedzą. W stra-
tegii tej wiele uwagi poświęca się kolekcjonowaniu, 
przetwarzaniu i przechowywaniu informacji, ale 
słabo podkreśla się znaczenie czynnika ludzkiego 
w wymienionych procesach. Kluczem do rozumienia 
istoty zarządzania wiedzą są: utrwalenie, akumula-
cja wiedzy i stosowanie odpowiednich narzędzi infor-
matycznych. W drugiej strategii – spersonalizowanej, 
zdecydowanie więcej uwagi poświęca się sprawom 
związanym z naturą uczenia się oraz podkreśla się 
znaczenie wiedzy ukrytej (wewnętrznej), będącej cen-
nym organizacyjnym źródłem informacji. W orienta-
cji spersonalizowanej zaakcentowana jest także rola 
jednostek i grup społecznych w procesach przetwa-
rzania, transmisji i dzielenia się wiedzą, zwłaszcza 
tą, która wymaga dodatkowej interpretacji. Kluczem 
do rozumienia natury zarządzania wiedzą jest sam 
człowiek, który rozwija i pomnaża wiedzę7).

Poza dwiema opisanymi strategiami występuje 
również tzw. strategia pomostowa, stanowiąca pró-
bę połączenia strategii skodyfikowanej i spersonali-
zowanej (zob. rysunek 1).

Strategie zarządzania wiedzą oparte
na procesach biznesowych

ajbardziej znanymi strategiami zarządzania 
wiedzą w tym obszarze klasyfikacji są stra-
tegie, które zostały empirycznie zidentyfiko-

wane przez K. Wiiga i APQC (American Productivity 
and Quality Center) oraz McKinsey & Company.

Strategie zarządzania wiedzą
Grażyna Gruszczyńska-Malec, Monika Rutkowska

,
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Karl Wiig i APQC wyróżniają sześć strategii za-
rządzania wiedzą stosowanych w przedsiębiorstwach 
będących liderami na rynku8). 

Należą do nich:
 strategia zarządzania wiedzą traktowana 

jako strategia biznesowa – obszerne, całościowe 
podeście do zarządzania wiedzą, w którym wiedza 
jest utożsamiana z produktem;

 strategia zarządzania zasobami intelektual-
nymi – skoncentrowana na zasobach, którymi firma 
już dysponuje, a które można jeszcze lepiej wykorzy-
stać;

 strategia odpowiedzialności za indywidu-
alne zasoby wiedzy – polegająca na zachęcaniu 
i wspieraniu pracowników w rozwijaniu umiejętno-
ści i wiedzy oraz tworzeniu klimatu sprzyjającego 
dzieleniu się wiedzą;

 strategia kreacji wiedzy – koncentracja na in-
nowacyjności i tworzeniu wiedzy oparta na badaniu 
i rozwoju;

 strategia transferu wiedzy – związana z prze-
kazywaniem, dzieleniem się wiedzą, „najlepszymi 

praktykami” (best practices) przez różne jednostki 
organizacyjne i pracowników, by poprawić np. jakość 
produktu czy usługi;

 strategia zarządzania wiedzą skoncentro-
wana na klientach – dążenie do pozyskiwania jak 
najdokładniejszej i aktualnej wiedzy o potrzebach 
klientów, by dostarczać im tego, czego potrzebują.

Natomiast Day i Wendler z McKinsey & Compa-
ny opisują pięć strategii zarządzania wiedzą stoso-
wanych w dużych przedsiębiorstwach9):

 strategia rozwijania i transferu „najlep-
szych praktyk” – skupiona na identyfikowaniu 
najlepszych praktyk w organizacji i ich rozprzestrze-
nianiu wewnątrz organizacji (zbliżona do strategii 
transferu wiedzy Wiiga i APQC);

 strategia tworzenia nowego przemysłu po-
przez wykorzystanie wiedzy zagnieżdżonej – 
koncentracja na rozpoznaniu zagnieżdżonej wiedzy 
organizacji, która może być wykorzystana w inny 
sposób;

 strategia kształtowania korporacyjnej stra-
tegii wokół wiedzy – gotowość do sprzedaży jed-

Rys. 1. Charakterystyka strategii zarządzania wiedzą oparta na rodzajach wiedzy
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. GLOET, M. BERRELL, The Dual Paradigm Nature of Knowledge Man-
agement: Implications for Achieving Quality Outcomes in Human Resource Management, „Journal of Knowledge Man-
agement”, vol. 7, no. 1, 2003, s. 7 oraz R. MAIER, U. REMUS, Implementing Process-Oriented Knowledge Management 
Strategies, „Journal of Knowledge Management”, vol. 7, no. 4, 2003, s. 64.
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,

nostek organizacyjnych, które nie są spójne z ogólną 
strategią zarządzania wiedzą;

 strategia komercjalizacji innowacji – koncen-
tracja na osiąganiu przewagi konkurencyjnej dzięki 
wzrostowi innowacji technologicznych (zbliżona do 
strategii kreacji wiedzy Wiiga i APQC);

 strategia tworzenia standardów przez uwal-
nianie właściwej wiedzy (zbliżona do strate-
gii zarządzania zasobami intelektualnymi Wiiga 
i APQC).

Strategie zarządzania wiedzą oparte
na efektach końcowych

o strategii zarządzania wiedzą skoncen-
trowanych na efektach końcowych zali-
czyć można strategie zaproponowane przez 

M. Treacy’ego i F. Wiersema oraz M. Zacka10).
M. Treacy i F. Wiersem zwrócili uwagę na trzy 

podstawowe obszary, w których organizacje mu-
szą koncentrować swoją aktywność, chcąc uzyskać 
konkurencyjną przewagę:  zaufanie w relacjach 
z klientem  produkt  operacyjna doskonałość. 

Wybór jednego z tych obszarów, jako dominują-
cego, wpływa na przyjętą strategię zarządzania wie-
dzą. Jeśli organizacja koncentruje siły na relacjach 
z klientem, to strategia zarządzania wiedzą powin-
na być związana z pozyskiwaniem wiedzy o kliencie, 
by następnie mogła być skutecznie wykorzystana. 
Jeżeli natomiast organizacja dąży do osiągnięcia 
pozycji „lidera produktu”, to strategia zarządzania 
wiedzą musi się łączyć ze stałym rozwojem idei, wy-
korzystywaniem posiadanej wiedzy indywidualnej 
i organizacyjnej, dzieleniem się wiedzą. Gdy z kolei 
organizacja zmierza do operacyjnej doskonałości 
i koncentruje uwagę na procesach wewnętrznych, 
bardzo ważne staje się to, aby strategia zarządzania 
wiedzą była związana z dyfuzją wiedzy i dzieleniem 
się najlepszymi praktykami wewnątrz organizacji.

Nieco inne podejście do strategii zarządzania 
wiedzą opartą na efektach końcowych prezentuje 
M. Zack, który łączy wiedzę z efektami końcowy-
mi. Uważa on bowiem, że organizacje mogą osiągać 
konkurencyjną przewagę, jeśli przemieszczają się 
na skali innowacji od wiedzy kluczowej do innowa-
cyjnej (względem innych organizacji z określonego
sektora).

Wiedza kluczowa to podstawowy, wymagany 
od wszystkich pracowników poziom wiedzy w danym 
sektorze. Jest ona niezbędna do funkcjonowania or-
ganizacji, ale jej posiadanie nie gwarantuje przewagi 
konkurencyjnej. 

Wiedza zaawansowana to specyficzny zasób, 
który odróżnia jedną organizację od drugiej albo po-
przez dysponowanie większą wiedzą, albo wskutek 
zróżnicowanego sposobu stosowania i wykorzysty-
wania posiadanej wiedzy. Ten poziom wiedzy wpły-
wa na przewagę konkurencyjną organizacji.

Wiedza innowacyjna umożliwia osiągnięcie 
przez organizację pozycji lidera rynku, a nawet do-
konywanie zmian w sektorze.

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej dzięki sto-
sowanej wiedzy wymaga eksploracji i/lub eksploata-
cji wiedzy oraz korzystania z zewnętrznych i/lub 
wewnętrznych zasobów wiedzy. Według M. Zacka, 
organizacje, które są nastawione na eksploatację we-
wnętrznej wiedzy, tworzą konserwatywne strategie 
zarządzania wiedzą, natomiast organizacje eksplo-
rujące zewnętrzną wiedzę tworzą agresywne stra-
tegie zarządzania wiedzą i mają większe szanse na 
dysponowanie wiedzą innowacyjną11).

Strategia zarządzania wiedzą 
ukierunkowana na ludzi 

ramach strategii ukierunkowanej na ludzi 
człowiek stanowi kluczowy „element” w za-
rządzaniu wiedzą. To on jest „nośnikiem” 

wiedzy i od niego zależy, z kim i w jakim zakresie 
będzie się chciał konkretną wiedzą podzielić. Zatem 
zarządzanie wiedzą oznacza zarządzanie pracowni-
kiem z wiedzą, nie samą wiedzą. W myśl powyższego 
założenia strategii zarządzania wiedzą ukierunko-
waną na ludzi szczególnie istotna wydaje się zatem 
odpowiednia organizacja pracy i stworzenie środo-
wiska pracy sprzyjającego realizacji procesów zarzą-
dzania wiedzą (pozyskiwania, lokalizowania, gene-
rowania, dzielenia się wiedzą itp.) przez wszystkich 
pracowników firmy i podmioty zewnętrzne. Roz-
patrywanie wiedzy jako nierozerwalnie związanej 
z pracownikiem, który ją wnosi do organizacji, two-
rzy, rozwija i rozpowszechnia, sprawia, że w przed-
siębiorstwach, które zarządzają wiedzą, opierając się 
na charakteryzowanej strategii, wzrasta znaczenie 
funkcji personalnej i zmianie ulega nastawienie do 
pracownika. Pracownik przestaje być postrzegany 
przez pryzmat generowanych kosztów – jest trakto-
wany jak potencjalny cenny zasób przedsiębiorstwa; 
zasób, w który należy inwestować, by podnosić jego 
kwalifikacje i motywować do wzbogacania wiedzy, 
umiejętności zawodowych, do dzielenia się wiedzą, 
przekazywania swoich doświadczeń, werbalizacji 
i dzielenia się wiedzą ukrytą (ściśle połączoną z oso-
bistymi doświadczeniami i zdolnościami interpreta-

Rys. 2. Skala innowacyjności wiedzy według M. Zacka
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. ZACK, Developing a Knowledge Strategy, „California Management Re-
view”, 41,3, Spring 1999.
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cyjnymi) z innymi członkami organizacji. Skłaniać 
do podejmowania wielu procesów związanych z wie-
dzą, a zatem kształtować odpowiednie postawy, wzo-
ry zachowań, sprzyjać i stwarzać klimat twórczości, 
kreatywności, zaangażowania, współodpowiedzial-
ności, rozwoju. W obszarze „miękkiego” zarządzania 
niezwykle istotne jest również kształtowanie kultu-
ry organizacyjnej sprzyjającej zarządzaniu wiedzą. 
Kultura organizacyjna wpływająca na przestrzega-
nie reguł, norm, procedur i warunkująca relacje in-
terpersonalne w przedsiębiorstwie zorientowana na 
promowanie twórczości i uczenia się pracowników, 
stwarzająca szanse współpracy i dzielenia się pomy-
słami może sprzyjać akumulacji wiedzy – powstawa-
niu zasobów wiedzy organizacji za sprawą synergii.

W zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji, 
która z wiedzy chce uczynić najcenniejszy zasób fir-
my, ważne jest również dostosowanie poszczególnych 
funkcji zarządzania zasobami ludzkimi do nadrzęd-
nego celu, jakim jest sprawna realizacja procesów 
związanych z wiedzą (rozwijanie, kodyfikowanie, 
dzielenie się wiedzą itp.).

Strategia zarządzania wiedzą oparta
na technologii 

sukcesie zarządzania wiedzą w przedsię-
biorstwie decydują przede wszystkim ludzie 
i kultura organizacyjna. Jednakże przy 

obecnym stanie rozwoju technologicznego niebaga-
telne znaczenie dla realizacji procesów zarządzania 
wiedzą ma także odpowiedni sprzęt i oprogramowa-
nie, wspomagające gromadzenie, generowanie, dzie-
lenie się wiedzą i jej wykorzystywanie. Z powyższych 
względów wiele przedsiębiorstw chętnie wykorzystu-
je narzędzia informatyczne i czyni z tych narzędzi 
trzon systemu zarządzania wiedzą. Spośród narzę-
dzi i systemów informatycznych, wykorzystywanych 
w przedsiębiorstwach, które zarządzają wiedzą, 
szczególnym zainteresowaniem cieszą się te, które 
ułatwiają zapamiętywanie, systematyzowanie, po-
rządkowanie i klasyfikację dużej ilości danych, jak 
również te, które umożliwiają szybkie dotarcie do in-
formacji i usprawniają proces transferu wiedzy.

Powyższe oczekiwania spełniają na przykład:
 systemy zarządzania dokumentami (DMS) / zin-

tegrowane systemy elektronicznej archiwizacji,
 systemy ekspertowe,
 systemy wspomagania pracy grupowej,
 systemy e-learningowe (LCMS),
 systemy zarządzania treścią (CMS)12).

Podstawę działania wymienionych systemów 
stanowią bazy, i hurtownie danych; systemy te ko-
rzystają także z różnego rodzaju technik analitycz-
nych zgłębiania danych typu: eksploracyjna analiza 
danych, drążenie danych, analiza OLAP, sieci neu-
ronowe, i wymagają technologii sieciowych (intrane-
tu, ekstranetu). Systemy te mogą również stanowić 
część portalu korporacyjnego13).

 Zaprezentowane rozwiązania dominują w więk-
szości organizacji zarządzających wiedzą i ukierun-
kowanych na wykorzystywanie najnowszej technolo-
gii informatycznej w procesach zarządzania wiedzą. 
Warto jednak podkreślić fakt, że wielość i różnorod-

ność narzędzi informatycznych wykorzystywanych 
w celu zarządzania wiedzą raczej wspomaga zarzą-
dzanie wiedzą, niż zarządza wiedzą. Zawartość sys-
temów zarządzania wiedzą i sposób ich wykorzysta-
nia zależy bezspornie od ludzi.

Zaprezentowana w niniejszym artykule różno-
rodność strategii zarządzania wiedzą (w większości 
przypadków zweryfikowanych empirycznie w USA) 
pozwala przypuszczać, że realizowane w polskich 
przedsiębiorstwach strategie zarządzania wiedzą 
przyjmują formę równie zróżnicowanego zbioru. Zba-
danie rodzajów strategii zarządzania wiedzą projek-
towanych i implementowanych przez polskie przedsię-
biorstwa wydaje się zatem istotne z punktu widzenia 
atrakcyjności i wagi problemu badawczego.

prof. zw. dr hab. Grażyna Gruszczyńska-Malec
mgr Monika Rutkowska

Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego
w Katowicach
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Summary
Effective knowledge management of an organization re-
quires merger of knowledge management processes and 
general strategy as well as creating knowledge manage-
ment strategy. It means that starting point for an organi-
zation focused on knowledge resources management will 
be choosing appropriate strategy understood as a formula 
consisting of combination of targets, rules and means con-
stituting knowledge management system. In this article, 
basing on foreign bibliography, authors classify knowledge 
management strategies occurring in foreign organiza-
tions.
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T. Burns i G.M. Stalker w następujący sposób 
podsumowali wyniki swoich długoletnich badań em-
pirycznych: „Gdy tylko nowość i nieufność zarówno 
na rynku, jak i w technologii stają się regułą, ko-
nieczny staje się inny system zarządzania, różniący 
się całkowicie od tego, jaki jest odpowiedni względem 
stosunkowo stabilnego ekonomicznie i technologicz-
nie otoczenia” [cyt. za H. Steinmann, G. Schreyögg, 
1995, s. 275]. Zalecają w związku z tym dla dwóch 
ekstremalnych sytuacji stosowanie przeciwstawnych 
systemów zarządzania, tj. dla stabilnego otoczenia 
systemu mechanistycznego, natomiast dla otoczenia 
zmiennego – systemu organicznego.

Obydwa wyróżnione systemy zarządzania opiera-
ją się, podkreślić należy, na odmiennych rozwiąza-
niach strukturalnych. Ich cechy ilustruje tabela.

Wyniki badań T. Burnsa i G.M. Stalkera były 
i w dalszym ciągu są przywoływane w licznych pu-
blikacjach. Stały się nie tylko ważną wskazówką 
w procesie kształtowania struktur organizacyjnych, 
ale także, a może nawet przede wszystkim, inspira-
cją badawczą. Wiele badań, mających na celu opraco-
wanie nowych koncepcji rozwiązań strukturalnych, 
opiera się na założeniu, że wysoka sprawność przed-
siębiorstw funkcjonujących w turbulentnym otocze-
niu wymaga odrzucenia mechanistycznych reguł 
działania i przejścia do reguł organicznych zwięk-
szających zdecydowanie swobodę decyzyjno-dzia-
łaniową pracowników, a tym samym elastyczność 
struktury. Charakterystyczne jest przy tym to, że 
duża elastyczność rozwiązań strukturalnych często 
utożsamiana jest z brakiem hierarchii – na przykład 
takie elastyczne rozwiązania, jak: struktura orbi-
talna, stożkowa czy holarchiczna określane są jed-

noznacznie jako niehierarchiczne [M. Hopej, 2004]. 
Wynika to, jak się wydaje, z tego, że kiedy mówimy 
o strukturze organizacyjnej, zazwyczaj mamy na 
myśli porządek hierarchiczny [B.R. Kuc, 2005]. Jest 
to o tyle usprawiedliwione, że porządek ten zdaje się 
silnie powiązany z pozostałymi charakterystykami 
struktury. Jeżeli przykładowo radykalnie zmniejszy-
my liczbę szczebli hierarchii, to siłą rzeczy zwiększyć 
musi się rozpiętość kierowania, a tym samym swo-
boda decyzyjno-działaniowa zatrudnionych. Oznacza 
to wyraźne obniżenie nie tylko stopnia centralizacji, 
ale również stopnia specjalizacji działań, wysokie 
umiejętności pracowników bowiem (niezbędne w wa-
runkach daleko idącej decentralizacji) niejako wy-
muszają wykonywanie przez nich działań nie tylko 
prostych, powtarzalnych, lecz różnorodnych, stwa-
rzających możliwości rozwoju osobistego, a przed-
siębiorstwu zatrudniania takich ludzi, których po-
trzebuje obecnie i będzie potrzebować w przyszłości. 
Obniżenie specjalizacji działań wiąże się z kolei z ob-
niżeniem ich standaryzacji, ponieważ trudniejsze jest 
opracowanie ujednoliconych sposobów postępowania 
i powtarzalnych procedur organizacyjnych. W konse-
kwencji obniżyć się również musi stopień formaliza-
cji, gdyż formalizuje się tylko te działania, które są 
realizowane według określonych procedur.

Czy elastyczna struktura organizacyjna musi 
być strukturą niehierarchiczną? Spróbujmy od-
powiedzieć na to pytanie, zakładając, że punktem 
odniesienia dla przedsiębiorstw, które dążą do zbu-
dowania struktur organizacyjnych adekwatnych do 
współczesnych i dających się przewidzieć warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej, jest budowa 
anatomiczna najlepszych klubów piłkarskich. Takie 

Hierarchia a elastyczność 
struktury organizacyjnej
– lekcja futbolu
Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński

Tab. Cechy struktury mechanistycznej i organicznej

Struktura
Cechy Mechanistyczna Organiczna

Hierarchia
Mocno rozbudowana (niewielka przeciętna 
rozpiętość kierowania, wiele szczebli hierar-
chii)

W zasadzie brak hierarchii (wiele centrów 
decyzyjnych, zmieniających się wraz z reali-
zowanymi zadaniami)

Centralizacja Wysoki stopień centralizacji Niski stopień centralizacji

Specjalizacja Wysoki stopień specjalizacji działań Niski stopień specjalizacji działań

Standaryzacja Wysoki stopień standaryzacji działań Niski stopień standaryzacji działań

Formalizacja Wysoki stopień formalizacji Niski stopień formalizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie [H. STEINMANN, G. SCHREYÖGG, 1995, s. 275]. ,
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założenie wydaje się zasadne przynajmniej z trzech 
następujących powodów:

 totalny charakter dobrej, współczesnej piłki noż-
nej, wyrażający się w tym, że w jednej chwili piłkarze 
z atakujących stają się obrońcami i odwrotnie, świet-
nie odzwierciedla potrzebę elastyczności rozwiązań 
strukturalnych współczesnych przedsiębiorstw. Roz-
wiązania te muszą bowiem umożliwiać zmiany skła-
dów zespołów ludzkich i ich celów, bez konieczności 
dokonywania trwałych przekształceń charaktery-
styk struktury;

 zarządzanie najlepszymi, klubowymi drużynami 
piłkarskimi polega przede wszystkim na tzw. zarzą-
dzaniu niezależnością, która jest kamieniem węgiel-
nym przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach 
lawinowo narastającej niepewności. Pracownicy są 
niejako skazani na daleko idącą swobodę w okreś-
laniu tempa pracy, naprawiania własnych błędów 
i ustalania najlepszego sposobu działania;

 jak twierdzą D. Bolchover i Ch. Brady, „Biznes 
zmierza obecnie drogą, którą futbol przebył już wiele 
lat temu” [D. Bolchover, Ch. Brady, 2007, s. 15]. Uza-
sadniają to tym, że „w futbolu nie tylko pojawiają się 
te same problemy, ale występują w większym natęże-
niu i są bardziej widoczne” [D. Bolchover, Ch. Brady, 
2007, s. 15]. Zdaniem przywołanych autorów jest to 
głównie konsekwencja ogromnego zainteresowania 
mediów. Jak powiedział prezes Manchester City, 
w piłce nożnej jest każdego roku przynajmniej 40 wal-
nych zgromadzeń akcjonariuszy, z udziałem 40 000 
osób w każdym [D. Bolchover, Ch. Brady, 2007].

Jakkolwiek czołowe kluby różnią się między sobą 
chociażby tym, że grają w ligach różnych państw, to 
mają jednak kilka cech wspólnych, tj.:

 każdy mecz rozgrywają inaczej. Przed każdym 
spotkaniem opracowywana jest określona taktyka, 
uwzględniająca miejsce gry, dający się przewidzieć 
skład drużyny przeciwnika, termin następnego me-
czu itp.;

 grają w nich najwybitniejsi piłkarze pochodzący 
z różnych krajów. Regułą jest przy tym bardzo długa 
ławka rezerwowych;

 ich menedżerami są najwybitniejsi fachowcy, któ-
rzy, jak powiedział były menedżer Celtic Glasgow, 
zajmują się nie tyle trenowaniem, ile wygrywaniem 
meczów [D. Bolchover, Ch. Brady, 2007; M. Hopej, 
2004].

Najlepsze klubowe drużyny mają także zbliżoną 
budowę anatomiczną, pozwalającą mówić o gene-
ralnym charakterze ich zorganizowania. W każdej 
z nich można wskazać trzy podstawowe formacje 
(linie): obrony, pomocy i ataku. Pojawiają się one 
wprawdzie w każdej drużynie, ale w najlepszych 
granice między nimi są niejako rozmyte. Obrońcy 
nie tylko bronią dostępu do własnej bramki, lecz po-
trafią również sprawnie zapoczątkować akcję ofen-
sywną, a kiedy pojawia się okazja – strzelać gole. To 
samo można powiedzieć o pozostałych piłkarzach, co 
powoduje, że postronnemu widzowi dość trudno jest 
ustalić, który z piłkarzy jest nominalnym obrońcą, 
pomocnikiem czy napastnikiem [M. Hopej, 2004].

Wielu znanych menedżerów podziela pogląd, 
że drużyny piłkarskie powinny grać w ustawieniu 
4–4–2, tj. czterech obrońców, czterech pomocników 

i dwóch napastników. Takie ustawienie umożliwia 
bowiem „podwojenie skrzydeł zarówno w ataku, jak 
i w obronie, zapewniając dobrą asekurację. Jeżeli 
zajdzie taka potrzeba, można też cofnąć napastnika, 
żeby wzmocnić środek pola” [D. Bolchover, Ch. Bra-
dy, 2007, s. 298]. Są jednak menedżerowie preferu-
jący jeszcze bardziej elastyczny wariant ustawienia. 
Na przykład, J. Mourinho jest zwolennikiem syste-
mu 4–1–2–3, który pozwala na szybkie przejście do 
ustawienia 4–3–3 i 4–5–1. Menedżer Chelsea Lon-
don niewątpliwie dąży do tego, by jego drużyna gra-
ła tzw. futbol totalny, na wzór niezapomnianej repre-
zentacji Holandii z lat 70. ubiegłego wieku. Drużyna 
ta z łatwością zmieniała sposób gry, mogła nawet, 
jeżeli wymagała tego sytuacja, bronić się wszystkimi 
siłami i zaraz potem wszystkimi siłami atakować.

Ewidentnie zespołowy futbol holenderskiej dru-
żyny miał jednak swoje gwiazdy, z których najja-
śniej świeciła gwiazda J. Cruyffa. Był on faktycznym 
przywódcą drużyny, nie tylko zresztą na boisku. Ta-
kie przywództwo jest cechą bardzo cenioną przez 
menedżerów. Na przykład, były szkoleniowiec Ever-
tonu jest przekonany, że bez lidera nie można zbudo-
wać bardzo dobrej drużyny [D. Bolchover, Ch. Brady, 
2007]. Rzeczywiście, status w swoich klubach, jak 
również w narodowych jedenastkach takich piłka-
rzy, jak m.in. F. Beckenbauer, K. Deyna, R. Keane, 
P. Maldini, B. Moore czy M. Platini, jednoznacznie 
wskazuje, że każdy bardzo dobry zespół piłkarski 
potrzebuje zwornika hierarchii, wyznaczającej każ-
demu piłkarzowi miejsce w niej.

Jakkolwiek relacje hierarchiczne zaznaczają się 
w najlepszych jedenastkach w sposób bardzo wy-
raźny, to należy podkreślić wysokie umiejętności 
poszczególnych piłkarzy spontanicznego reżysero-
wania gry. W zasadzie każdy z nich potrafi znaleźć 
w określonej sytuacji najlepsze rozwiązanie i wziąć 
na siebie ciężar gry. Czołowe kluby piłkarskie nie gra-
ją schematycznie i nawet w niewielkim stopniu nie 
przypominają pewnej drużyny z byłego ZSRR, której 
piłkarze rozgrywali mecze według jednego, określo-
nego wzorca, opracowanego przez autokratycznego 
trenera. Drużyna ta odnosiła wprawdzie przez krótki 
okres sukcesy na międzynarodowej arenie, ale zosta-
ła szybko rozszyfrowana i nigdy później nie wygrała 
żadnych liczących się europejskich rozgrywek.

Jakimi zatem cechami charakteryzują się piłkar-
skie rozwiązania strukturalne przedsiębiorstw? Wy-
dają się nimi: niewielka specjalizacja, standaryzacja 
i formalizacja działań, niewielka centralizacja oraz 
wspierająca działania pracowników hierarchia.

Jak wszystkie rozwiązania strukturalne, rów-
nież tu prezentowane opierają się na podziale pracy, 
który jest i będzie punktem wyjścia w kształtowa-
niu struktur organizacyjnych. Pracownikom daje się 
więc wiele zadań do wykonania i wprowadza rotację 
pracy w jednostkach organizacyjnych, w których są 
zgrupowani. Jednostki te, będące odpowiednikami 
formacji drużyny piłkarskiej, pomagają sobie w re-
alizowanych działaniach. Zachowują się zgodnie 
z zasadą wyrażającą się w pytaniu: co trzeba zro-
bić, aby inni uzyskiwali możliwie najlepsze wyniki? 
Regułą są przy tym częste zmiany osób i jednostek 
uczestniczących w realizacji różnych przedsięwzięć, 
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spowodowane pozyskiwaniem lepszych możliwości 
stawiania czoła ambitniejszym wyzwaniom. Moż-
liwe jest również korzystanie z usług jednostek ze-
wnętrznych, tworzących z wewnętrznymi wspólnotę 
zadaniową [M. Hopej, 2004].

W poszczególnych jednostkach granice między 
zakresami realizowanych działań nie mogą być 
ostre; pełne wykorzystanie wysokiego profesjona-
lizmu ludzi nie jest bowiem możliwe w warunkach 
sztywnych, nieprzepustowych podziałów. Z tego sa-
mego powodu dużą przepustowością charakteryzu-
ją się także granice między jednostkami oraz gra-
nica zewnętrzna, która jest jednak do tego stopnia 
wyraźna, że przedsiębiorstwo zachowuje autono-
mię względem otoczenia, odgradzając się od niego
[M. Hopej, 2004].

Pracownicy nie są również krępowani licznymi, 
ujednoliconymi sposobami postępowania i procedu-
rami organizacyjnymi. Obowiązują jedynie bardzo 
ogólne procedury, wynikające z podstawowych zasad 
funkcjonowania wszystkich jednostek, np. wykony-
wania działań wysokiej jakości, terminowości czy 
rynkowej struktury kosztów. Chodzi o to, by zatrud-
nionym dać pole do przejawiania i wykorzystania 
inicjatywy. Praca stanie się wówczas samorealizują-
ca, a każdy zatrudniony doświadczy swojej siły twór-
czej, jak również rozszerzy i uzupełni wiedzę o sobie 
samym i środowisku, w którym pracuje [H.-J. War-
necke, 1999].

Niewielkiej standaryzacji towarzyszy niewielka 
formalizacja działań. O ile w przedsiębiorstwie z tra-
dycyjną, funkcjonalną (scalonych pionów funkcjo-
nalnych) strukturą organizacyjną reguły formalne 
są czymś zwyczajnym, to w prezentowanych rozwią-
zaniach są wyjątkiem, jako że dominują niesformali-
zowane procedury.

Kolejną cechą jest niewielka centralizacja. Analo-
gicznie do tego, co dzieje się w najlepszych drużynach 
piłkarskich, przełożeni tworzą bardzo szeroką prze-
strzeń działania pozostałym pracownikom, dzięki 
czemu nie tylko na bieżąco reagują oni na pojawiające 
się problemy, poszukując racjonalnych rozwiązań, ale 
także dążą do usprawnienia obowiązujących reguł. 
Ma to istotne znaczenie w tworzeniu się poczucia nie-
zadowolenia z istniejącego stanu i – co za tym idzie – 
dokonywania usprawnień [P. Nesterowicz, 2001].

Daleko idące delegowanie uprawnień nie prowa-
dzi jednak do anarchii. Dzieje się tak przynajmniej 
z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w prezen-
towanych rozwiązaniach nie sposób przecenić roli 
samouzgodnień w koordynowaniu działań. Mają one 
spontaniczny i organizatorski charakter. Pierwsze ro-
dzą się z potrzeby i wyróżniają się właśnie swoją spon-
tanicznością, natomiast drugie, również wykorzysty-
wane na szeroką skalę, polegają na posługiwaniu się 
zinstytucjonalizowanymi instrumentami poziomego 
uzgadniania [H. Steinmann, G. Schreyögg, 1998].

Drugą przyczyną jest hierarchia, będąca nieod-
łącznym atrybutem każdej organizacji. Ludzie z na-
tury lubią bowiem organizować się hierarchicznie, 
przeto dążenie do wyeliminowania z organizacji ja-
kichkolwiek relacji hierarchicznych jest walką z ge-
netycznie niejako zaprogramowanymi tendencjami 
[F. Fukuyama, 2000]. W piłkarskich rozwiązaniach 

hierarchia jest jednak szczególnego rodzaju. Przeło-
żeni (podobnie jak menedżerowie najlepszych klu-
bów piłkarskich n i e  w y m u s z a j ą  określonych 
zachowań, lecz u ł a t w i a j ą  i  w s p i e r a j ą  reali-
zowane przez nich działania m.in. przez projektowa-
nie procesów uczenia się, współudział w wypracowa-
niu przewodnich idei czy określaniu podstawowych 
wartości. Przede wszystkim jednak nakłaniają pod-
władnych, by chętnie i dobrze robili to, co trzeba ro-
bić. Wybitnych menedżerów piłkarskich wyróżnia 
właśnie ta umiejętność. Jeden ze współpracowników
A. Fergusona (menedżera Manchester United) wspo-
mina: „Nie znam nikogo lepszego w wydobywaniu 
z piłkarzy wszystkiego, co jest w nich najlepsze. 
Umiał to robić z młodszymi zawodnikami, ze star-
szymi zawodnikami, z personelem, ze wszystkimi. 
Zawsze dawałeś z siebie wszystko, bo w ciebie wie-
rzył” [D. Bolchover, Ch. Brady, 2007, s. 283].

Podsumowując, przedsiębiorstwa mogą chyba spo-
ro nauczyć się w dziedzinie kształtowania struktur 
organizacyjnych od najlepszych drużyn piłkarskich. 
Ich budowę anatomiczną charakteryzuje specyficzna, 
miękka hierarchia, która w żadnym przypadku nie 
usztywnia prowadzonej działalności. Wydaje się, że 
również elastyczna struktura organizacyjna przed-
siębiorstwa wcale nie musi być tożsama z niehierar-
chicznym rozwiązaniem strukturalnym. Hierarchia 
jest, jak sugerował H.A. Simon, formą przystosowa-
nia, „jaką skończenie rozumna struktura przebywa 
w obliczu złożoności” [cyt. za B.R. Kuc, 2005, s. 170]. 
Bez niej przedsiębiorstwo stale narażałoby swoją 
trwałość i tożsamość [H. Steinmann, G. Schreyögg, 
1998, s. 199]. Głoszony tu i ówdzie zmierzch hierar-
chii jest więc, niestety, kolejnym mitem, pojawiają-
cym się w nauce o zarządzaniu.

dr Magdalena Hopej-Kamińska
prof. dr hab. inż. Marian Hopej

dr inż. Robert Kamiński
Politechnika Wrocławska
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Summary
In the article some similarities between football teams 
and business were show. The organizational structures of 
football (especially their degree of hierarchy) and their po-
tential implementation in modern enterprises were char-
acterized.
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Wprowadzenie

yskusja na temat skutecznego wynagradza-
nia gwarantującego koncentrację na celach 
organizacji trwa od dawna. Problemem wy-

daje się pogodzenie realizacji celów w różnych hory-
zontach czasowych tak, aby zapewnić stabilizację 
i wysoki poziom kompetencji kadry menedżerskiej, 
zwłaszcza tej najwyższej, a jednocześnie dać jej odpo-
wiednie wzmocnienie i zmusić do wytężonej pracy. 

Mechanizm nagradzania zależy m.in. od czynni-
ków kulturowych. W różnych kulturach wynagro-
dzenie jest uzależnione od osiągnięć pracownika lub 
innych elementów, uwzględnia efekty pracy grupy 
lub pojedynczych ludzi. Ponadto, różne przywiąza-
nie do symboli statusu oznacza w wymiarze organi-
zacyjnym to, że pieniądze stanowią jedyny lub tylko 
jeden z wielu motywatorów. 

W przypadku spółek handlowych problem wy-
nagradzania, zwłaszcza zarządu, staje się tym bar-
dziej skomplikowany, że w grze uczestniczy więcej 
grup interesów, a podmiotem decydującym o wyna-
grodzeniu jest rada nadzorcza. W ostatnich latach 
obserwuje się też rosnące zainteresowanie mediów 
wysokością płac prezesów i wiceprezesów spółek. 
Coraz istotniejsze stają się zatem jasne kryteria i od-
powiednie uzasadnienie dla poziomu wynagrodzeń. 
W tekście przedyskutowano wpływ najważniejszych 
czynników na mechanizm nagradzania w spółkach 
handlowych. 

Kultura

posób wynagradzania ma swoje konota-
cje kulturowe. System motywacyjny ma 
wzmacniać pożądane zachowania w firmie, 

ale też pamiętać trzeba, że motywacja pracowników 
na wszystkich szczeblach w organizacji zależy od 
kultury, z jakiej oni pochodzą. Problematyczna wy-
daje się możliwość budowania takiego samego sys-
temu motywacyjnego dla wszystkich w dużej mię-
dzynarodowej korporacji. Różnice kulturowe mogą 
być tak duże, że uczyniłyby taki uniwersalny system 
motywacyjny całkowicie bezużytecznym. 

Wspomniane różnice – tak na poziomie organi-
zacji, jak i społeczeństwa, w którym funkcjonuje fir-

ma – wpływają na zasady wynagradzania w dwojaki 
sposób. Pierwszy wynika z zasady dystansu władzy 
oraz indywidualizmu. Poszczególne społeczności 
różnie określają zasady hierarchii. Ludzi traktuje się 
albo w sposób egalitarny, albo wykorzystuje się siłę 
hierarchii, pozwalającą na sterowanie nimi. W tym 
ostatnim przypadku nierówności społeczne są trak-
towane jako naturalna kolej rzeczy, a osobom spra-
wującym władzę przyznaje się prawo do przywilejów 
[G. Hofstede, 2000; G. Hofstede, G.J. Hofstede, 2007; 
C. Hampden-Turner, A. Trompenaars, F. Trompe-
naars, 1998; C. Hampden-Turner, 1990]. 

Silny nacisk na indywidualizm pozwala trakto-
wać jednostki jako punkt odniesienia dla podejmo-
wanych decyzji. Liczą się indywidualne osiągnięcia 
i inicjatywa. Nastawienie grupowe eksponuje zbioro-
wości i charakter interakcji między nimi. Tożsamość 
i znaczenie zyskuje się dzięki przynależności do gru-
py. Konsekwencją tego rodzaju różnic kulturowych 
jest różne podejście do kwestii odpowiedzialności, 
egzekwowania wykonania zadań i sprawowania wła-
dzy [R. Gesteland, 2000; M. Warner, 1996]. 

W konsekwencji różny jest sposób wynagradza-
nia, także członków zarządu. W kulturach indywi-
dualistycznych i akceptujących nierówny podział 
władzy wynagrodzenie prezesa jest na ogół dużo 
wyższe niż jego zastępców. Wynika to ze sposobu po-
strzegania władzy i odpowiedzialności za podejmo-
wane decyzje. Różnice w wynagrodzeniach zależą 
oczywiście także od kultury organizacyjnej firmy, 
sytuacji wyjątkowych, w jakich może znaleźć się 
spółka, i rosnącej przy tej okazji odpowiedzialności 
prezesa. Poziom wynagrodzenia zarządu wyznacza 
także skala działań spółki. 

Drugi rodzaj wpływu kwestii kulturowych na 
proces wynagradzania wiąże się ze stosunkiem do 
ryzyka i stopniem unikania niepewności. Sposób 
postrzegania ryzyka kształtuje stopień wrażliwości 
i otwartości na zmiany – od stresów, poczucia zagro-
żenia i chęci unikania niepewności, aż do akceptacji 
i tolerancji dla wszystkiego co odmienne1). Poczucie 
zagrożenia przez otoczenie wpływa także na stosu-
nek ludzi do planowania – pogląd skrajnie fatalistycz-
ny neguje sens planowania i aktywnego reagowania 
na zmiany, podczas gdy supremacja zakłada, że pla-
nowanie jest naturalną częścią życia organizacji. 

Mechanizm nagradzania 
menedżerów w spółkach 
handlowych 
Problemy skutecznego wynagradzania

Grażyna Aniszewska
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Konsekwencją tego rodzaju różnic jest odmienna 
akceptacja dla różnych form zatrudnienia (etat lub 
kontrakt menedżerski), sposobów określania wyna-
grodzenia oraz proporcji między jego częścią stałą 
i zmienną. Tradycyjnie, praca na etat i dość wyso-
ka część stała wynagrodzenia stanowią element 
ochronny. Nie zawsze bowiem złe wyniki firmy wią-
żą się z ewidentnie złym zarządzaniem. 

W Europie kwestie wynagrodzenia zarządu trak-
tuje się bardziej tradycyjnie niż w Stanach Zjednoczo-
nych. Oznacza to, że część stała jest tu zdecydowanie 
wyższa (chociaż w ostatnim okresie systematycznie 
spada). 

W USA zmienna część wynagrodzenia może sta-
nowić nawet ok. 80%. Unika się tam także określa-
nia pułapu wynagrodzenia. Mechanizm ten pozwa-
la na nieograniczone motywowanie menedżerów. 
W przeciwnym razie granica nagrody staje się gra-
nicą wysiłku. Ludzie zaczynają kalkulować i starają 
się pozostawiać pewne rezerwy energii i pomysłów 
na przyszłość. 

Reasumując, wydaje się niemożliwe zbudowanie 
systemu wynagrodzeń w organizacji w oderwaniu 
od kultury: pożądanych działań, preferowanych 
oraz promowanych norm i wartości, ale także – od 
jej strategii, priorytetowych celów i zasobów budują-
cych przewagę strategiczną.

Cele

admierne odsuwanie nagród w czasie wy-
daje się nie sprzyjać podejmowaniu ryzyka, 
poszukiwaniu nowych rozwiązań, lecz po-

woduje raczej ograniczanie pracy do wykonywania 
zadań rutynowych. Nagroda staje się zbyt odległa, 
aby warto było o nią walczyć. Z drugiej strony, nie 
zawsze natychmiastowe wzmocnienie (nagroda) jest 
możliwe, a ponadto realizacja celów długookreso-
wych musi w sposób logiczny zakładać nagradzanie 
za osiągnięty efekt. 

Kwestie wyważenia celów wymagają uwzględnie-
nia faktu, że nie zawsze wyniki krótkookresowe są 
prognostykiem wyników w długim okresie. Czasami 
krótkoterminowe zyski mogą wręcz maskować po-
garszającą się sytuację firmy. I odwrotnie, złe wyni-
ki krótkookresowe mogą zaowocować lepszą pozycją 
w przyszłości. Także typ prowadzonej działalności 
ma wpływ na wyniki i powinien zostać uwzględnio-
ny w sposobie wynagradzania. Dotyczy to zwłasz-
cza firm prowadzących działalność uzależnioną 
od wszelkiego rodzaju zdarzeń cyklicznych. Ocena 
pracy kadry kierowniczej i jej wynagrodzenia musi 
uwzględniać wtedy istnienie lat chudych i okresu 
prosperity [J. Colley, J. Doyle, G. Logan, W. Stetti-
nius, 2005]. 

Teoretycy zarządzania jednogłośnie wskazują na 
nadrzędność strategii w stosunku do celów finanso-
wych i systemu wynagradzania. Strategia wyznacza 
kierunki, w których organizacja chciałaby podążać. 
System motywacyjny musi natomiast przełożyć te 
ogólne cele i kierunki na kwestie bliskie i zrozumiałe 
dla każdego pracownika, musi zapewnić odpowiedź 
na pytanie, które działania są przez organizację pre-
ferowane, a których pracownik musi unikać.

Jednakże cele strategiczne zależą m.in. od cyklu 
życia organizacji, fazy jej rozwoju. Na starcie trudno 
jest oczekiwać dobrych wyników krótkookresowych. 
Duże nakłady są kosztem szybkiego rozwoju. Okres 
dojrzałości wiąże się z wyższą zyskownością i wy-
zwaniem jej utrzymania w długim okresie. Okresy 
kryzysów, zmian wymagają strategii naprawczych 
i restrukturyzacji. Każda z tych faz oznacza inne 
wymagania w stosunku do menedżerów, inny też 
jest cel wynagradzania.

Grupy interesów

podstaw większości konfliktów pomiędzy 
różnymi grupami interesów (akcjonariu-
sze, związki zawodowe, menedżerowie, 

grupy polityczne) leżą kwestie podziału zysku, kie-
runków rozwoju firmy, w tym zmian struktury, 
czy źródeł finansowania tegoż rozwoju. Ścierają 
się poglądy na temat różnych zadań długo- i krót-
kookresowych. Rada nadzorcza może zatem mieć 
inną wizję rozwoju firmy oraz inaczej oceniać wy-
niki działań zarządu, niż chciałby tego zarząd oraz 
pozostali uczestnicy organizacji. Konflikt interesów 
między właścicielem (akcjonariuszami) a zarządem 
wynika także z faktu, że kadencja zarządu jest czę-
sto krótsza niż perspektywa celów koniecznych do 
zrealizowania przez firmę. Problemem staje się za-
tem odpowiedź na pytania: jak nagradzać realizację 
zadań, zwłaszcza o charakterze strategicznym, wy-
kraczających poza czas pracy jednego zarządu oraz 
jak oceniać wysiłki zarządu w realizacji projektów
długofalowych.

Kryteria wynagradzania i rozwiązania 
stosowane w praktyce

imo różnic kulturowych, ogólną tendencją 
w wynagradzaniu w spółkach handlowych 
jest zwiększanie części ruchomej wyna-

grodzenia oraz premiowanie realizacji celów dłu-
gookresowych. Jest to wymuszone przez charakter 
konkurencji i otoczenia. Szybkie zmiany, burzliwość 
otoczenia, coraz większe znaczenie aktywów niema-
terialnych skłaniają firmy do koncentracji na wyni-
kach i myślenia strategicznego, a nie tylko do osią-
gania doraźnych zysków. Wymaga to utrzymania 
wysoko wykwalifikowanej, lojalnej i zaangażowanej 
kadry. Stąd w wynagrodzeniach wykorzystuje się 
narzędzia, które w jak największym stopniu pozwa-
lają łączyć interesy różnych grup i zachęcają do lojal-
ności wobec firmy. 

Jedną z takich form wynagradzania są opcje lub 
akcje z terminem zapadalności lub wykupu rozło-
żonym na okres kilku lat (zwykle od trzech do pię-
ciu). Opcje pracownicze (menedżerskie) uważane są 
za jedną z najtańszych form motywowania kadry. 
Dają bowiem możliwość angażowania dużych grup 
pracowników i skutecznie łączą cele akcjonariuszy 
i zarządów. 

Inną formą są banki premii. Pozwalają one na 
częściowe odraczanie nagradzania za realizację 
celów długookresowych. Zwykle część premii jest 
wypłacana na koniec roku obrotowego, część zaś ,
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odkładana na później, np. do całkowitego zakoń-
czenia realizacji danego projektu. W następnym 
roku menedżer znowu dostaje tylko część premii, 
co jest bonusem za zrealizowanie kolejnego etapu. 
W ten sposób wiąże się zarządzających z celami
firmy. 

Do rozwiązań stosowanych w skali całego przed-
siębiorstwa i wymagających szerszego spojrzenia na 
problem wspólnoty celów i łączenia ich z systemem 
wynagrodzeń należą: zarządzanie przez wartość 
(value based management) i zarządzanie przez cele 
(management by objectives – MBO).

Zarządzanie przez wartość uzależnia wynagro-
dzenia od pomiaru wartości dla akcjonariuszy. Wy-
maga to wiązania celów spółki jako całości i celów 
pracowników na różnych szczeblach w hierarchii or-
ganizacyjnej z wynikami. 

Systemy wynagrodzeń zakładają stosunkowo ni-
ską płacę zasadniczą oraz silne uzależnienie płacy od 
wyników firmy. Problemem staje się pokusa mani-
pulacji wynikami (czego przykładem jest chociażby 
kreatywna rachunkowość Enronu) oraz silny wpływ 
koniunktury. Zła koniunktura nie pozwala na doce-
nienie dobrego zarządzania, a dobra koniunktura 
nagradza słaby zarząd. 

Zarządzanie przez cele zakłada, że przełożony 
wspólnie z podwładnym w sposób systematyczny 
ustala cele dla podwładnego, łącząc je z ogólnymi ce-
lami firmy. Pomaga to z jednej strony zachować pe-
wien ciąg logiczny w definiowaniu celów na różnych 
szczeblach struktury organizacyjnej, a z drugiej stro-
ny – dopasować nagrody do potrzeb podwładnych, 
wyjaśnić wzajemne oczekiwania i zapewnić sprawied-
liwe premiowanie pracowników. W praktyce MBO 
wymaga równowagi między celami indywidualnymi 
a celami zespołowymi, kreuje też wewnętrzną kon-
kurencję. Oznacza to, że jeden dział lub pion może 
starać się realizować swoje cele kosztem innych. 
Dlatego też niektóre firmy starają się przezwyciężyć 
tę wewnętrzną konkurencję poprzez formułowanie 
wspólnych celów dla kilku pionów i wymusić współ-
pracę lub kompromisy. Rozwiązaniem jest też wpro-
wadzanie tzw. czynnika solidarnościowego, czyli celu 
całej firmy. W PKN ORLEN jest to m.in. EBIT2). 
Wypłata nagród następuje tylko pod warunkiem, że 
EBIT osiągnie minimalny, zaplanowany w danym 
okresie poziom. 

Problemem w przypadku MBO jest również 
fakt, że właściciele potrafią sformułować zadania 
dla zarządu, ale nie zawsze mają pomysł na cele na 
niższych szczeblach w strukturze, nie umieją skore-
lować wynagrodzeń poszczególnych pracowników 
z celem całej firmy. 

Firmy najlepiej motywujące swych pracowników 
do zajmowania się w równym stopniu bieżącą kon-
dycją organizacji i jej przyszłym wzrostem wspiera-
ją swój system motywowania bardzo silną kulturą, 
której podstawową wartością jest zaangażowanie, 
nakierowanie na klienta, etyka, empatia i łatwy 
dostęp do informacji. W takich firmach pracownicy 
widzą zależność między długookresowymi celami 
i interesami firmy a ich własnymi. W konsekwencji 
są oni lepiej motywowani do pracy – nie tylko dzięki 
płacom, ale także dzięki zaakceptowanym normom 

[G. Aniszewska, 2007; J. Day, P. Mang, A. Richter,
J. Roberts, 2002]. 

Przykładem organizacji, której udało się zmoty-
wować pracowników do jednoczesnego myślenia o jej 
teraźniejszości i przyszłości, jest Schwab – amery-
kańska firma oferująca usługi finansowe. Założona 
trzydzieści lat temu, jest obecnie jednym z liderów na 
rynku. Wynagrodzenia oparte zostały na sukcesie 
grupowym. Uświadomiono pracownikom, że wszys-
cy grają w jednej drużynie i podstawą sukcesu jest 
wzajemna pomoc i wsparcie. Ponieważ praca broke-
rów opierała się dotąd na indywidualnym wysiłku, 
zmusiło to pracowników do przewartościowania po-
jęcia „sukces” na „efekt wykonanego zadania”.

Relacje między radą nadzorczą 
a najwyższym kierownictwem spółki

ola rady nadzorczej jest częściowo wa-
runkowana kwestiami kulturowymi, ale 
także strukturą udziałowców. W Polsce 

rada nadzorcza jest raczej organem kontrolującym 
i rozliczającym zarząd z pracy. Rzadko uwzględnia 
się możliwość pełnienia przez nią funkcji doradczej 
w stosunku do zarządu. 

Wspomniany wcześniej konflikt interesów mię-
dzy spółką a akcjonariuszami może być szczególnie 
istotny w przypadku istnienia jednego akcjonariusza 
dominującego. W takiej sytuacji wynagrodzenie za-
rządu może zależeć od przeprowadzenia transakcji 
istotnych z punktu widzenia tegoż akcjonariusza. 
Spółka jest zatem nagradzana za posłuszeństwo wo-
bec najważniejszego z właścicieli. Rada nadzorcza 
ma charakter fasadowy, a jej odpowiedzialność jest 
niepomiernie mniejsza, gdy dodatkowo dominującym 
akcjonariuszem jest koncern międzynarodowy. To on 
formułuje cele i tak naprawdę sprawuje kontrolę nad 
wykonaniem zadań w sposób spójny z jego strategią. 

Aby uniknąć podejrzeń o manipulacje, zasady 
wynagradzania zarządów powinny być jasne i jaw-
ne. Tylko to pozwala na koncentrowanie działań 
wokół strategii. Inną kwestią jest określenie, kto 
konkretnie powinien zajmować się ustaleniem zasad 
i poziomu wynagrodzeń dla zarządu. Generalnie, 
rady nadzorcze mogą to robić wspólnie, zlecić to za-
danie wybranym członkom lub powołać komitet wy-
nagrodzeń. To ostatnie rozwiązanie jest powszechne 
w kręgu anglosaskim. W Polsce zaleca się powoły-
wanie komitetu wynagrodzeń, ale do zalecenia sto-
suje się niecałe 70% spółek notowanych na giełdzie
[B. Dąbrowski, 2007]. 

Czasami wynagrodzenie kadry zarządzającej jest 
wiązane z wynagrodzeniem rady nadzorczej. Pozwa-
la to wyraźnie zaznaczyć, że różne grupy interesu 
tak naprawdę działają na rzecz dobra spółki. Ogra-
nicza to również konflikty. 

W Polsce, w przypadku spółek z udziałem skarbu 
państwa, mechanizmem ograniczającym nadmierny 
wzrost płac zarządów oraz relacje między zarobkami 
rady nadzorczej i zarządu jest tzw. ustawa kominowa. 
Maksymalnie relacja ta może wynieść 1:6. Normal-
nie rozbieżności są dużo większe, np. 1:10. Poziom 
i zróżnicowanie wynagrodzeń dla członków rad nad-
zorczych powinny być uzależnione od zakresu odpo-
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wiedzialności i aktywności rady oraz ról pełnionych 
przez jej członków (np. przewodzenie komitetom). 

Z pewnością jednak członkowie rady nadzorczej 
nie powinni brać udziału w programie opcji pracow-
niczych (menedżerskich). Wiąże się to bowiem z ry-
zykiem manipulowania kursem akcji, a więc wyna-
grodzeniami tak rady, jak i menedżmentu. 

Podsumowując, sposób wynagradzania mene-
dżerów w spółkach handlowych powinien przede 
wszystkim zależeć od celów, jakie stawiają im wła-
ściciele. Najczęściej są to: zwiększanie wartości spół-
ki, budowanie silnej pozycji konkurencyjnej, osią-
ganie określonego poziomu EBIT, zysku netto oraz 
podstawowych wskaźników rentowności, ale także 
realizacja celów inwestycyjnych. 

Zakres odpowiedzialności i swobody decyzyjnej 
poszczególnych członków top managementu oraz wy-
nikający z tego sposób wynagradzania zależy ponad-
to od czynników kulturowych i roli, jaką w stosunku 
do zarządu pełni rada nadzorcza. 

dr hab. Grażyna Aniszewska
prof. SGH

Katedra Teorii Zarządzania

PRZYPISY
1) Szerzej pisze o tym w swoich publikacjach G. Hofstede.
2) Wypowiedź I. Chalupca, byłego prezesa PKN ORLEN 

w czasie konferencji pt. „Wynagrodzenia menedżerów 
– aspekty ekonomiczne, prawne i podatkowe”, zorgani-
zowanej przez Polski Instytut Dyrektorów 28 czerwca 
2007 r.

BIBLIOGRAFIA
[1] ANISZEWSKA G. (red.), Kultura organizacyjna w za-
rządzaniu, PWE, Warszawa 2007.
[2] COLLEY J., DOYLE J., LOGAN G., STETTINIUS W., 
Ład korporacyjny, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2005.
[3] DAY J., MANG P., RICHTER A., ROBERTS J., Has 
Pay for Performance Had Its Day? „The McKinsey Quar-
terly” 2002 , no. 4.
[4] DĄBROWSKI B., Komitet wynagrodzeń – regulacje 
i praktyka, „Przegląd Corporate Governance”, nr 2, 2007.
[5] GESTELAND R., Różnice kulturowe a zachowania 
w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
[6] HAMPDEN-TURNER C., La culture d’entreprise.
Seuil, Paris 1990.
[7] HAMPDEN-TURNER C., TROMPENAARS A., Sie-
dem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warsza-
wa 1998.
[8] HOFSTEDE G., Kultury i organizacje, PWE, Warsza-
wa 2000.
[9] HOFSTEDE G., HOFSTEDE G.J., Kultury i organiza-
cje, PWE, Warszawa 2007.
[10] Materiały konferencyjne „Wynagrodzenia mene-
dżerów – aspekty ekonomiczne, prawne i podatkowe”, 
28 czerwca 2007 r.
[11] WARNER M. (red.), International Encyclopedia of 
Business and Management, Routledge, London 1996.

Summary
The aim of this article is to present the problems related 
to managers’ reward mechanisms in companies. Relations 
between the supervisory and management boards, cultur-
al differences, variety of long term and short term goals 
are mentioned as major factors influencing the effective-
ness of reward systems. Some practical solutions are also 
discussed.

Podstawy zarządzania
przedsiębiorstwami
w gospodarce opartej na wiedzy
Praca zbiorowa pod redakcją
Bogusza Mikuły, Anny Pietruszki-Ortyl, Arkadiusza Potockiego

Difin, Warszawa 2007

Książka stanowi cenną pozycję na polskim 
rynku wydawniczym, dla wszystkich osób intere-
sujących się zastosowaniem nowoczesnych instru-
mentów w procesie generowania i rozwoju wiedzy 
w organizacji oraz zarządzania wiedzą i kapitałem 
intelektualnym. Rozumienie nowej gospodarki jest 
nieodłącznie związane ze wzrostem roli zasobów 
niematerialnych, a szczególnie wiedzy. Dużą zaletą 
książki jest systematyzacja takich pojęć, jak: wiedza, 
zarządzanie wiedzą, system zarządzania wiedzą, ka-
pitał intelektualny i jego diagnoza, prezentacja róż-
nych koncepcji, które do tej pory nie zostały w tak 
kompleksowy sposób przedstawione czytelnikowi. 
Autorzy przedstawiają wizję organizacji przyszłości, 
wskazując na pewne wyznaczniki nowoczesnych or-

ganizacji, jak choćby nowe wymagania od kultur or-
ganizacyjnych przedsiębiorstw, wzrost roli kapitału 
intelektualnego i wiedzy w organizacji. W ostatnim 
rozdziale zaprezentowano w szczegółowy sposób róż-
norakie systemy wspomagające zarządzanie wiedzą, 
wręcz opisano poszczególne instrumenty. Publikacja 
ta może być przydatna dla studentów i menedżerów, 
starających się poznać konkretne narzędzia zarzą-
dzania wiedzą.

O dużym znaczeniu książki stanowią głównie: 
aktualność i ranga podjętej problematyki, poziom 
naukowy wszystkich rozdziałów oraz wpływ pro-
fesjonalnej redakcji naukowej na spójność książki, 
która chociaż jest pracą zbiorową, jest też zwartą 
publikacją.
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Wprowadzenie

spółczesne podejście do zarządzania, 
uwzględniające możliwości wynikające 
z dyfuzji technologii i informacji oraz pro-

cesów globalizacji, koncentruje się na osiąganiu 
efektywności, konkurencyjności poprzez tworzenie 
warunków dla kreatywności i zaangażowania ludzi, 
dynamicznego kształtowania ich kompetencji, po-
zyskiwania odpowiedniej wiedzy, która warunkuje 
szybką reakcję na pojawiające się w otoczeniu możli-
wości (okazje). Szczególnego znaczenia nabierają tu 
zdolność i łatwość dokonywania zmian – intuicyjnie 
utożsamiana z elastycznością.

Zmiana stała się kluczową kategorią dla zarzą-
dzania współczesnymi organizacjami. Odnosi się 
ona nie tylko do poszczególnych elementów struk-
turalizujących organizację, tj. jej celów, zasobów 
(w tym ludzi), procesów, struktur, realizowanych 
funkcji, koncepcji biznesowego działania, ale także 
paradygmatu zarządzania, czyli generalnego wzor-
ca, zasad i elementów stanowiących węzłowe punkty 
w mechanizmie zarządzania.

Zarówno teoretycy, jak i praktycy zgodnie pod-
kreślają, że elastyczność jako zdolność reagowania 
organizacji, radzenia sobie z imperatywem dokony-
wania zmian stała się w warunkach pogłębiającej 
się turbulencji otoczenia oraz narastającej dynami-
ki zmian wewnątrz organizacji pożądanym atry-
butem, który warunkuje możliwości przetrwania
i rozwoju.

 Jak to potwierdza przegląd literatury przedmio-
tu, mimo szerokiego stosowania elastyczności, nie 
jest ono ani jednoznacznie zdefiniowane, ani dobrze 
ustrukturalizowane, i dlatego wzbudza wiele wąt-
pliwości przy interpretowaniu. Większość autorów 
penetrujących tę problematykę podkreśla wielowy-
miarowość pojęcia elastyczności, zauważając, że jego 
ramy koncepcyjne są niezwykle szerokie1).

Trudności w precyzowaniu ram koncepcyjnych 
elastyczności stały się przesłanką do dokonania 
identyfikacji tego pojęcia przez praktyków gospo-
darczych, którzy na co dzień kształtują elastyczność 
swoich organizacji. Uznano zatem za zasadne pozna-

nie opinii menedżerów / przedsiębiorców na temat2):
 istoty elastyczności  uzasadnienia jej potrzeby.

Konceptualizacja elastyczności

by sprawdzić, jak elastyczność jest pojmo-
wana przez praktyków gospodarczych, 
przyjęto następujący tryb postępowania: 

na podstawie literatury zostało wygenerowanych
12 wymiarów / wyróżników elastyczności (por. ry-
sunek 1), a zadaniem respondentów było dokona-
nie wyboru, które z sugerowanych określeń istoty 
elastyczności najbardziej oddają jej sens w ich ro-
zumieniu.

 Rozkład odpowiedzi według kryterium wielko-
ści badanego podmiotu przedstawia rysunek 2. Jak 
wynika z analizy danych w odniesieniu do dwóch 
pierwszych wymiarów pojmowania elastyczności, 
wyraźnie zarysowują się tu dwie tendencje: w miarę 
jak rośnie wielkość firmy, istotniejsza staje się zdol-
ność do reagowania na bodźce z otoczenia, impulsy 
do zmiany z wnętrza firmy (i to przede wszystkim 
stanowi istotę elastyczności dla dużych przedsię-
biorstw), podczas gdy dla mikro oznacza ona głównie 
zdolność do obrony przed zmianami (udział tego wy-
miaru maleje w miarę przesuwania się do odpowied-
nio większych firm). 

Jeśli chodzi o utożsamianie elastyczności z umie-
jętnością kształtowania celów (dynamicznego ich 
dostosowywania do nowych warunków działania) 
lub gotowością ich utrzymywania (w obliczu zmie-
niających się warunków do działania) – stan względ-
nej równowagi pomiędzy tymi wymiarami dotyczył 
przedsiębiorstw średnich i dużych, zatrudniających 
od 251 do 500 osób. Mikroprzedsiębiorstwa zdecy-
dowanie opowiadają się za elastycznością sposobu 
osiągania celów, natomiast duże przedsiębiorstwa 
(a także małe w fazie konstytuowania) – za elastycz-
nością w sensie zmiany celów. Badane przedsiębior-
stwa w większości są (wyjątek wśród badanych firm 
stanowiły firmy duże, powyżej 500 osób zatrudnio-
nych) zarówno za utrzymywaniem równowagi po-
między zdolnością do kreowania i urzeczywistniania 
różnych opcji działania, jak i zdolnością do szybkiego 

Postrzeganie istoty elastyczności
organizacji przez praktyków 
Wyniki badań

Grażyna Osbert-Pociecha
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przemieszczania się z jednej opcji do drugiej, chociaż 
dla małych firm wciąż istotna okazuje się także zdol-
ność do kreowania nowych opcji.

Bardziej zróżnicowane są wyniki, jeśli chodzi 
o kierunki dokonywanych zmian (postęp, regres). 
Dla średnich i dużych firm (do 1000 osób zatrudnio-
nych) istota elastyczności sprowadza się głównie do 
radzenia sobie ze zmianami ekspansywnymi, nato-
miast dla dużych (powyżej 1000 osób zatrudnionych) 
i dla małych elastyczność sprowadza się przede 
wszystkim do umiejętności przeprowadzania zmian 
o charakterze regresywnym.

Jeśli wziąć pod uwagę kryterium tempa zmian, 
to niezależnie od wielkości, wszystkie badane pod-
mioty uznają, że naturalna dla elastyczności jest 
umiejętność przeprowadzania zmian w sposób ewo-
lucyjny (w mikroprzedsiębiorstwach uznano to za 
jedyną alternatywę przeprowadzania zmian).

Zmiany rewolucyjne postrzegane są jako dopeł-
nienie, przy zróżnicowanym ich udziale małe firmy 
dopuszczają ich udział aż do 40%. Natomiast przy 
rozstrzyganiu, czy dla elastyczności istotniejsza jest 
umiejętność korzystania ze swobody wyboru czy ra-
czej umiejętność uczenia się, opanowywania nowych 
rutyn okazało się, że w grupie dużych przedsię-
biorstw zdecydowanie opowiedziano się za elastycz-
nością rozumianą jako gotowość do ciągłego uczenia 
się, opanowywania nowych kompetencji, natomiast 
dla małych, średnich firm w ok. 24–34% elastycz-

ność związana jest z umiejętnością korzystania ze 
swobody wyboru.

 Analiza rozkładu odpowiedzi ze względu na za-
sięg działania pozwoliła zauważyć wyraźną korelację 
pomiędzy zasięgiem działania firmy a traktowaniem 
elastyczności jako zdolności do natychmiastowego 
reagowania na zmiany zachodzące zarówno w oto-
czeniu firmy, jak i w jej wnętrzu. 

Jednocześnie, im mniejszy zasięg działania, tym 
firma bardziej utożsamia elastyczność z działaniami 
na rzecz obrony przed koniecznością wprowadzania 
zmian. Podobna korelacja miała miejsce, jeśli chodzi 
o zmianę i utrzymywanie celów: im większy zasięg 
działania, tym większa skłonność do zmiany celów, 
tj. ich dynamicznego dostosowywania się do warun-
ków działania, podczas gdy w firmach o mniejszym 
zasięgu działania elastyczność częściej oznacza re-
alizację wybranych celów w zmienionych warunkach 
działania.

Dla firm globalnych elastyczność w większym 
stopniu oznacza szybkość w przemieszczaniu się 
z jednej opcji działania do innej, podczas gdy firmy 
o mniejszym zasięgu działania utożsamiają ją ze zdol-
nością do kreowania alternatywnych opcji działania.

Jeśli chodzi o orientację działań na rzecz ela-
styczności, to była ona skorelowana w odniesieniu 
do badanych firm z zasięgiem działania na zasadzie: 
w miarę rozszerzania się zasięgu działania wyraź-
nie rośnie udział działań o charakterze ekspansyw-

Rys. 1. Wymiary / wyróżniki elastyczności
Źródło: opracowanie własne. ,
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nym, mniej istotna jest tu umiejętność radzenia 
sobie z kurczeniem się działalności, tj. zmianami 
regresowymi. Wyraźna korelacja zasięgu działania 
badanych firm występowała z wymiarem elastycz-
ności, jakim jest zdolność korzystania ze swobo-
dy wyboru, co wiąże się ze złożonością działania 
organizacji i tym samym nasileniem problemów
decyzyjnych.

Z kolei analiza według kryterium fazy cyklu życia 
wykazała, że w początkowej fazie działalności szcze-
gólnie ważna jest elastyczność w wymiarze działań 
obronnych, zwiększających odporność organizacji na 
pojawiające się impulsy do zmian, rośnie natomiast 
udział zdolności do natychmiastowego reagowania 
na impulsy zmian w otoczeniu i wewnątrz organi-

zacji wraz z przechodzeniem do kolejnych faz cyklu. 
Firmy będące w początkowej fazie cyklu rozwoju 
były wyraźnie zorientowane w „byciu elastycznym” 
na utrzymywanie wybranych celów, podczas gdy te, 
które znajdują się w fazie wzrostu i rozwoju, są – co 
zrozumiałe – bardziej zorientowane na dokonywanie 
zmiany tych celów. Znamienne było to, że firmy bę-
dące w fazie schyłku tak wyraźnie postrzegały ela-
styczność jako zdolność do kreowania alternatyw-
nych opcji działania, podczas gdy firmy znajdujące 
się w innych fazach rozwoju raczej dawały prymat 
zdolności do szybkiego przenoszenia się z jednej opcji 
do drugiej. Podobnie jeśli chodzi o wymiary elastycz-
ności związane z realizacją zmian destruktywnych 
(takie pojmowanie elastyczności było domeną firm 

Rys. 2. Istota elastyczności – rozkład odpowiedzi według kryterium wielkości przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne.
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będących w fazie schyłku) oraz zmian o charakte-
rze progresywnym (te były wskazywane przez fir-
my pozostające we wcześniejszych fazach, przy czym 
udział tych zmian słabł w miarę przechodzenia od 
fazy narodzin do fazy dojrzałości).

Jeśli chodzi o ewolucyjność / rewolucyjność zmian 
strukturalizujących elastyczność, to relatywnie duży 
udział miały zmiany rewolucyjne w firmach znajdu-
jących się w fazie wzrostu i rozwoju, co wydaje się 
naturalne. W fazie rozwijania działalności oraz doj-
rzałości dominują zmiany ewolucyjne. 

Dla firm w początkowej fazie funkcjonowania 
istotnym wymiarem elastyczności pozostawała 
umiejętność uczenia się, opanowywania nowych 
kompetencji, podczas gdy dla firm dojrzałych waż-
na staje się zdolność korzystania ze swobody wyboru 
np. priorytetów konkurowania.

Ponadto, analizując wymiary elastyczności 
z punktu widzenia formy organizacyjno-prawnej ba-
danych podmiotów, warto zwrócić uwagę na to, że 
podmioty funkcjonujące na zasadzie prowadzenia 
działalności jednoosobowej stwierdziły, że równie 
ważna jest dla nich zdolność do natychmiastowego 
reagowania na impulsy do zmian, jak i zdolność do 
obrony firmy i zwiększania jej odporności na zmia-
ny. Natomiast dla bardziej złożonych form, takich 
jak spółki kapitałowe, spółdzielnie, zdecydowanie 
ważniejszy okazał się wymiar reagowania na zmia-
ny. Jeśli chodzi o najliczniej reprezentowaną grupę 
wśród badanych podmiotów, tj. spółki kapitałowe, 
należy podkreślić, że równoważnie postrzegały one 

dwa kolejne wymiary elastyczności, tj. zdolność do 
zmiany celów bądź tylko sposobów dojścia do wcześ-
niej wybranych celów (podobnie jak podmioty pro-
wadzące działalność na zasadzie jednoosobowej 
działalności gospodarczej). Dużą zbieżność w po-
strzeganiu dwóch kolejnych wymiarów wykazywa-
ły wszystkie formy organizacyjno-prawne (z wyjąt-
kiem działalności gospodarczej), co oznacza, że dla 
większości z nich istotna jest zarówno zdolność do 
kreowania, jak i przenoszenia się z jednej opcji do 
drugiej. Generalnie wszystkie formy organizacyjno-
-prawne postrzegały elastyczność jako umiejętność 
integrowania zmian o charakterze postępu i regre-
su, zmian ewolucyjnych i rewolucyjnych, przy czym 
proporcje były tu bardzo zróżnicowane. Dostrzegały 
także, że bycie elastycznym nieuchronnie wiąże się 
z koniecznością uczenia się, opanowywania nowych
umiejętności.

Natomiast analiza wymiarów elastyczności 
z uwzględnieniem kryterium pozycji na rynku wska-
zywała na wyraźną korelację pomiędzy rosnącym 
udziałem w rynku i rosnącym udziałem zdolności do 
reagowania na zmiany, co objawia się malejącym za-
interesowaniem, aby bronić firmę przed konieczno-
ścią wprowadzania zmian. Wyraźny był też priorytet 
firm z dużym udziałem w rynku dla elastyczności 
pojmowanej jako umiejętność zmiany celów (zamiast 
zmiany sposobów dojścia do wybranych celów). Je-
śli chodzi o pozostałe wymiary, nie wykazywały one 
żadnych prawidłowości przy badaniu ich związku 
z pozycją na rynku.

Rys. 3. Uzasadnienie potrzeby elastyczności
Źródło: opracowanie własne. ,
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Uzasadnienie potrzeby bycia elastycznym

badaniu respondenci wskazywali na przy-
czyny uzasadniające elastyczność lub bę-
dące przeciwwskazaniem dla elastyczności 

w ramach opcji zgrupowanych w trzech blokach:
 tak, ze względu na korzyści,
 tak, ze względu na zagrożenia,
 nie, bo...

Najwięcej wskazań (110) otrzymały argumenty 
przedstawione w bloku „tak, ze względu na korzyści”, 
na drugim miejscu znalazły się przesłanki związane 
z blokiem „tak, ze względu na zagrożenia” (47 wska-
zań), na trzecim miejscu (22 wskazania) znalazły się 
ograniczenia / przeciwwskazania zgrupowane w blo-
ku „nie, bo...”. Taki rozkład odpowiedzi zdecydo-
wanie potwierdza tezę, że badane przedsiębiorstwa 
w uelastycznianiu upatrują sposobu na poprawę 
efektywności i starają się wykorzystywać tę szansę, 
nie czekając na pojawienie się określonych zagrożeń. 
Proporcje tych wskazań (47+22 < 110) potwierdzają 
proaktywną postawę badanych przedsiębiorstw. 

Jak wynika z rozkładu wskazań w ramach bloku 
„tak, ze względu na korzyści” (por. rysunek 3), argu-
mentami o podobnej sile oddziaływania są: poprawa 
efektywności poprzez obniżanie kosztów, umacnia-
nie przewagi konkurencyjnej oraz racjonalizowanie 
gospodarowania zasobami (ludzkimi, rzeczowymi). 
Zdecydowanie słabsze okazały się przesłanki zwią-
zane z możliwością szybkiego reagowania, tj. „gasze-
nia pożarów”, oraz łatwiejszej współpracy z podmio-
tami otoczenia zewnętrznego. Spośród przesłanek 
w bloku „tak, ze względu na zagrożenia” najsilniej 
oddziałująca okazała się możliwość utraty przewagi 
/ pozycji na rynku, nieco słabsza stała się przesłanka 
związana z szybkim tempem zmian technologicznych 
w branży, ważna była również przesłanka dotycząca 
braku możliwości kontynuowania dotychczasowego 
profilu działania. Natomiast najsilniejszym przeciw-
wskazaniem (w ramach bloku „nie, bo...”) okazała się 
potrzeba zwiększenia wymogów wobec pracowników 
(po stronie wewnętrznej) oraz brak zewnętrznych 
impulsów do zmian, tj. relatywnie bezpieczna sytu-
acja związana z funkcjonowaniem w niszy rynkowej, 
zajmowaniem pozycji monopolistycznej. Analiza roz-
kładu odpowiedzi według kryterium wielkości bada-
nych firm, ich zasięgu działania na rynku, osiąga-
nej rentowności, fazy cyklu życia nie wskazuje, aby 
wyróżnione na tej podstawie kryteria grupy przed-
siębiorstw w istotny sposób różniły się, jeśli chodzi 
o postrzeganie czynników uzasadniających potrzebę 
bycia elastycznym.

Podsumowanie

aprezentowane wyniki badań oparte na 
próbie nielosowej nie stanowią podstawy do 
generalizowania wniosków i formułowania 

normatywnych zaleceń; odnoszą się one do badanej 
w określonym czasie grupy przedsiębiorstw w Polsce. 
Uzyskane wyniki jak najbardziej potwierdzają złożo-
ną, poliformiczną naturę elastyczności, jednocześnie 
pokazują, że w swoim ostatecznym kształcie jest ona 
konfiguracją wielu różnych wymiarów i wypadkową 

oddziaływania bardzo wielu zmiennych konteksto-
wych, m.in. takich, jak wielkość firmy, forma orga-
nizacyjno-prawna, jej profil i zasięg działania, faza 
cyklu życia, w której się znajduje, pozycja na rynku. 
Ich ukształtowanie indywidualizuje zarówno samo 
pojmowanie, jak i implementowanie elastyczności 
w organizacji.

dr hab. Grażyna Osbert-Pociecha, prof. AE
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

PRZYPISY
1) Por. m.in.: A. DeTONI, S. TONCHIA, Definitions and 

Linkages Between Operational and Strategic Flexibili-
ties, „Omega. The International Journal of Management 
Science” 2005, vol. 33, no. 9; W. GOLDEN, P. POWELL, 
Towards a Definition of Flexibility: In Search of the Holy 
Grail?, „Omega. The International Journal of Manage-
ment Science” 2000, vol. 28, no. 4; L.L. KOSTE, M.K. 
MALHOTRA, Theoretical Framework for Analyzing the 
Dimensions of Manufacturing Flexibility, „Journal of 
Operations Management” 1999, vol. 18, no. 1; G. OS-
BERT-POCIECHA, Elastyczność organizacji – atrybut 
pożądany a niezidentyfikowany, „Organizacja i Kierowa-
nie” 2004, vol. 116, nr 2; H.W. VOLBERDA, Building the 
Flexibility Firm. How to Remain Competitive, New York, 
Oxford University Press Inc. 1998; Zarządzanie w turbu-
lentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, red. 
R. KRUPSKI, PWE, Warszawa 2005.

2) Badania zostały zrealizowane w ramach projektu badaw-
czego 1 H02 D0518 (finansowanego ze środków budże-
towych na naukę w latach 2005–2007) pt. Elastyczność 
jako uwarunkowanie funkcjonowania i rozwoju organi-
zacji. W I i II kw. br. przebadano 34 przedsiębiorstwa, 
wykorzystując metodykę case study. Badane podmioty 
były zróżnicowane m.in. pod względem:

 wielkości (3 mikroprzedsiębiorstwa, 11 małych, 13 
średnich, 7 dużych),

 profilu działania / branży (budowlane 14,7; handlowe 
14,7; konsultingowe 14,7; przemysłu szklarskiego 11,8; 
przemysłu elektromaszynowego 8,8; przemysłu spo-
żywczego 8,8; motoryzacyjne 5,9; hutnicze 5,9; energe-
tyczne 5,9; przemysłu drzewnego 2,9; wydobywcze 2,9;
inne 2,9),

 zasięgu działania (lokalny – 5,9%, regionalny – 20,6%, 
krajowy – 29,4%, międzynarodowy – 38,2%, globalny – 
5,9%),

 fazy cyklu życia organizacji (początek działalności – 
11,8%, wzrost i rozwój – 47,06%, dojrzałość – 38,24%, 
schyłek – 2,9%),

 formy organizacyjno-prawnej (działalność gospodar-
cza – 5, spółka cywilna – 1, spółka osobowa – 2, spółka 
kapitałowa – 24, spółdzielnia – 2),

 pozycji na rynku mierzonej udziałem w rynku (poni-
żej 1% – 3, 1–3% – 9, do 10% – 9, do 25% – 5, do 50% – 4, 
do 75% – 3, powyżej 75% – 1),

 rentowności mierzonej wskaźnikiem ROS – Return on 
Sales (poniżej 1% – 1, 1–3% – 7, do 10% – 14, do 20% – 5, 
do 40% – 3, powyżej 40% – 4).

Summary
This article presents some results of survey (it was car-
ried out in Polish firms in 2007 by using the case study 
method). They concern both comprehension of flexibility 
and identification its necessity. This is focus of practition-
ers, they confirm that the essence of flexibility is very com-
plicated and multidimensional. There are a lot of factors 
which are determined the understanding and implementa-
tion of flexibility.
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Zastosowanie swapu 
walutowo-procentowego 
w zarządzaniu ryzykiem 
finansowym
Paweł Wawrzyniak

Wprowadzenie

iniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu 
wybranego rodzaju swapu, jakim jest Swap 
walutowo-procentowy (Currency & Interest 

Rate Swap – CIRS).
Historia swapów, w porównaniu z historią in-

nych derywatów, jest stosunkowo krótka. Mimo to 
już od wielu lat zajmują one ugruntowaną pozycję 
na rynkach finansowych. Dzięki swojej elastyczno-
ści i uniwersalności transakcje te cieszą się coraz 
większą popularnością, a rynek swapów należy do 
najszybciej rozwijających się segmentów rynku in-
strumentów pochodnych. 

Warto na początku przyjrzeć się, w jaki spo-
sób definiowany jest swap, zarówno w literaturze 
fachowej, jak i w ofertach, jakie banki kierują do 
swoich klientów. W podręcznikach i czasopismach 
fachowych najczęściej można spotkać definicję, któ-
ra mówi, że swap to umowa pomiędzy dwiema 
stronami, które zobowiązują się do dokonania 
przyszłych płatności według ściśle określo-
nych zasad1). Rozwijając tę definicję, swap walu-
towy będzie umową pomiędzy dwoma partnerami 
o wymianę płatności w jednej walucie na płatności 
w drugiej walucie. 

Faktem jest, że swap jest zagadnieniem stosun-
kowo złożonym i próba ogarnięcia całości w jednym 
zdaniu musi doprowadzić do sformułowań nader ogól-
nych, jak przytoczone wyżej definicje. Z drugiej jed-
nak strony odgadnięcie istoty tej transakcji dla nie-
wyrobionego czytelnika jest praktycznie niemożliwe.

Próżno też szukać jasnej i zrozumiałej definicji 
w ofertach banków świadczących usługi na ryn-
ku swapów. Tutaj, z kolei, nadmiar „technikaliów” 
może wręcz przytłoczyć potencjalnego inwestora. 
Oto kilka przykładów:

„Transakcja CIRS to transakcja, w której klient 
i bank umawiają się, że będą sobie wzajemnie pła-
cić strumienie płatności odsetkowych oparte na 
dwóch różnych stopach procentowych, przez ustalo-
ny okres, z ustaloną częstotliwością i od ustalonych 
nominałów w dwóch określonych walutach. Inaczej 
mówiąc – będą zamieniać stopy procentowe swoich 
zobowiązań lub należności w dwóch różnych walu-
tach” (BPH).

„Walutowa transakcja na stopę procentową 
(CIRS) jest transakcją zawartą pomiędzy bankiem 
a klientem, w myśl której:

 w określonych podokresach odsetkowych strony 
wymieniają się strumieniami płatności odsetko-
wych w dwóch różnych walutach, kalkulowanymi od 
uzgodnionej kwoty kapitału i na podstawie stałego/
zmiennego oprocentowania, 

 w dacie zakończenia ostatniego podokresu odset-
kowego następuje wymiana końcowa kwot trans-
akcji po kursie ustalonym w dacie zawarcia CIRS” 
(BGŻ).

„Walutowe transakcje zamiany stóp procento-
wych CIRS polegają na:

 wymianie początkowych kwot transakcji
(denominowanych w walutach bazowej i niebazowej),

 zamianie strumieni odsetkowych (bazowych 
i niebazowych), których płatności są wyliczane od-
powiednio na podstawie stałej bądź zmiennej stawki 
procentowej, odpowiednio w walucie bazowej i nie-
bazowej (oprocentowania bazowego i niebazowego),

 wymianie końcowej (przeciwstawnej do począt-
kowej) kwot transakcji denominowanych w walutach 
bazowej i niebazowej” (BRE Bank)2).

Na podstawie przytoczonych tu zaledwie kilku 
przykładów nie sposób oprzeć się wrażeniu, że banki 
nie dokładają należytych starań, by ich potencjalni 
klienci nie płoszyli się na myśl o zawarciu swapa.

Na potrzeby niniejszego artykułu została zapro-
ponowana następująca definicja: swap to umowa, 
na podstawie której strony udzielają sobie na-
wzajem dwóch kredytów w różnych walutach.

Tak sformułowana definicja nie jest oczywiście 
niczym nowym. Wynika ona z genezy swapów w ogó-
le i funkcjonowała od początku ich istnienia. Nie jest 
jednak powszechnie cytowana, mimo że w sposób 
treściwy i syntetyczny pokazuje, jak skonstruowany 
jest swap.

W myśl tej definicji dwie strony udzielają sobie 
nawzajem dwóch kredytów w różnych walutach. 
Kredyty te są równe co do wartości według wzajem-
nego kursu tych walut w dniu zawarcia transakcji. 
Odsetki od kredytów naliczane są w takich samych 
okresach i płatne w tych samych dniach. W dniu 
ostatniej płatności, oprócz odsetek, zwracane są 
również kwoty główne kredytów w takich kwotach, ,
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w jakich były udzielone. Wysokość odsetek ustalana 
jest na podstawie rynkowych stóp procentowych dla 
kredytów w danych walutach. To, co najistotniejsze, 
to właśnie okresowe płatności (odsetkowe), o któ-
rych wspominają wszystkie przytoczone definicje. 
Wartości kredytów są tutaj sprawą wtórną i są usta-
lane na takim poziomie, by płatności odsetkowe mia-
ły pożądaną wartość.

Z definicji wynika, że swap jest transakcją do-
konywaną bezpośrednio pomiędzy stronami. Jego 
warunki nie są wystandaryzowane. Dzięki temu 
charakteryzuje się dużą elastycznością, gdyż strony 
same określają jego parametry zgodnie ze swoimi 
preferencjami. Wadą swapu jest konieczność zna-
lezienia drugiej strony transakcji, która miałaby 
dokładnie przeciwstawne preferencje. Dlatego też 
rynek tych transakcji praktycznie nie jest w stanie 
funkcjonować bez pośredników. Rolę pośredników, 
kojarzących strony przy zawieraniu swapów, prze-
jęły głównie banki. Dzięki temu rynek tych instru-
mentów stał się bardziej płynny i efektywny3).

Pierwsze swapy miały charakter jednorazowy, 
obejmowały proces poszukiwania kontrahentów – 
dopasowywania ich nie tylko pod względem waluty, 
ale również wartości i pożądanych ram czasowych 
realizacji transakcji. Owe pierwsze kontrakty swa-
powe były produktami dopasowanymi do indywidu-
alnych potrzeb poszczególnych klientów. Ponieważ 
transakcje miały charakter jednorazowy, ich przygo-
towanie wymagało od instytucji finansowych znacz-
nego nakładu pracy. Jednak nie były one dla nich 
źródłem żadnego ryzyka. W przypadku gdy w grę 
wchodziła rola rzeczywistego pośrednika kojarzące-
go dwie strony transakcji, swapy wymagały od nich 
raczej „twórczego rozwiązywania problemów”, a nie 
podejmowania zobowiązań finansowych. 

W miarę przechodzenia w stronę jednorodności 
kontraktów i coraz bardziej ograniczonego polegania 
na określonym pojedynczym kliencie, rynki kontrak-
tów swapowych zaczęły coraz bardziej upodabniać 
się do rynków towarowych. Rosnąca konkurencja 
wymusiła spadek marż. Co więcej, im silniejsza była 
konkurencja, tym mniej opłacalne dla pośrednika 
stawało się prowadzenie szeroko zakrojonych poszu-
kiwań kontrahenta lub grupy kontrahentów. Pośred-
nicy zaczęli więc przystępować do transakcji jako 
kontrpartnerzy swoich klientów – nie mając odpo-
wiednich kontrahentów do domknięcia transakcji4).

Swapy ewoluują w tempie szybszym niż jakiekol-
wiek inne instrumenty finansowe. Stąd też opisany 
wyżej mechanizm funkcjonowania tej transakcji 
można nazwać „klasycznym” bądź też „pierwot-
nym”. Nie oznacza to bynajmniej, że transakcja taka 
stała się jedynie reliktem przeszłości. Wręcz prze-
ciwnie. Analogicznie jak w przypadku transakcji 
terminowych i opcji, również transakcje swapowe 
ewoluują w kierunku standaryzacji. Przejęcie przez 
banki funkcji pośredników na rynku przyczyniło się 
do tego, że w obrocie swapami zaczęły obowiązywać 
procedury charakterystyczne dla operacji między-
bankowych. Procedury te, stosowane pierwotnie 
w transakcjach swapowych dokonywanych między 
bankami, zostały wprowadzone do operacji pomię-
dzy bankami i ich klientami. 

Można powiedzieć, że w przypadku swapów mamy 
do czynienia z dwoma kierunkami ewolucji. Z jednej 
strony standaryzacja swapów klasycznych, z drugiej 
strony rozwój bardziej zaawansowanych kontrak-
tów swapowych, tzw. swapów drugiej generacji. Za-
liczamy do nich m.in. następujące kontrakty: swap 
amortyzowany, swap zaliczkowy, swap opóźniony, 
cap, floor, collar i jeszcze wiele innych. Zagadnie-
nie swapów drugiej generacji wymaga odrębnego
opracowania.

Historia rozwoju transakcji

oczątki transakcji swapowych sięgają lat 
60. ub. wieku. Wtedy to banki centralne, 
w celu stabilizowania waluty krajowej, za-

częły wymieniać między sobą waluty, stosując pro-
ste kontrakty swapowe. Kontrakty te to foreign ex-
change swap (FX Swap), ich konstrukcja opierała się 
na złożeniu dwóch prostych transakcji wymiany wa-
lut. Pierwsza z nich to transakcja natychmiastowa 
(spot), a druga to transakcja terminowa (forward). 
W efekcie tak skonstruowana transakcja pozwalała 
na zamianę określonej kwoty, np. dolarów, na równo-
wartość w markach i ponownej wymianie marek na 
dolary w terminie późniejszym. 

Powszechnie uważa się, że rynek swapów roz-
winął się w Wielkiej Brytanii w latach 60. Bank of 
England wprowadził wówczas silne ograniczenia de-
wizowe w celu przeciwdziałania wypływowi funtów 
brytyjskich poza granicę kraju. Ograniczenia te po-
legały na wprowadzeniu niekorzystnego kursu wy-
miany przy zakupie dewiz na inwestycje zagranicz-
ne oraz zakazu udzielania kredytów w funtach na 
finansowanie handlu zagranicznego. Bank wyma-
gał od firm, aby fundusze potrzebne na inwestycje 
pożyczały w kraju, w którym zamierzały prowadzić 
działalność. Doprowadziło do rozwoju pożyczek rów-
noległych (paralel loans), które z kolei dały początek 
pożyczkom wzajemnym w dwóch różnych walutach 
(back-to-back currency loans)5). 

Oba rodzaje pożyczek to transakcje finansowe, 
w których dwa zagraniczne przedsiębiorstwa zobo-
wiązywały się do zaciągnięcia pożyczek w walucie 
narodowej na własnym rynku finansowym, a na-
stępnie wymiany między sobą kwot pożyczek w celu 
finansowania inwestycji zagranicznych. Jeżeli pod-
mioty zawarły umowę pożyczek wzajemnych, środ-
ki bezpośrednio przesyłane były do zagranicznych 
przedsiębiorstw. W przypadku pożyczek równoleg-
łych odpowiednie kwoty przekazywano zagranicz-
nym filiom tych podmiotów. 

Swapy walutowe (currency swap) powstały w wy-
niku ewolucji pożyczek wzajemnych. Pierwsza trans-
akcja tego typu została zawarta w Londynie w 1979 
roku6).

Swapem, który zyskał największy rozgłos i który 
zainspirował innych, był kontrakt zawarty przez fir-
mę IBM i Bank Światowy. Zaaranżował go w 1981 
roku Salomon Brothers7). Bank Światowy zamierzał 
wyemitować nisko oprocentowane obligacje w DEM 
lub CHF. Bank Światowy jest instytucją szczycącą 
się bardzo wysoką wiarygodnością kredytową. Jed-
nakże była to kolejna emisja tego typu, więc zain-
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teresowanie inwestorów było ograniczone. W celu 
uplasowania całej emisji Bank Światowy musiałby 
podnieść oprocentowanie, a tym samym podnieść 
koszty emisji. Firma IBM była zainteresowana emi-
sją długu w DEM lub CHF, ale transakcja ta była 
bardzo kosztowna dla firmy. IBM zdecydował się na 
emisję obligacji w USD. 

Problem rozwiązał Salomon Brothers, który za-
proponował wyemitowanie obligacji w USD przez 
Bank Światowy, w CHF przez IBM i swap wzajem-
nych zobowiązań. 

Swap polegał na tym, że Bank Światowy udzielił 
IBM kredytu w USD, natomiast IBM udzielił kre-
dytu Bankowi w CHF. W ten sposób Bank Świato-
wy pozbył się niechcianego długu w USD, ponieważ 
„przekazał” go do IBM. Sam natomiast zaciągnął 
kredyt w CHF, przyjmując go od IBM. Z kolei IBM 
pozbył się drogiego kredytu, przekazując go do Ban-
ku Światowego. W zamian otrzymał kredyt w USD. 
Dzięki tej umowie instytucje uzyskały potrzebne 
fundusze taniej, niż oferował je rynek.

Motywy dokonywania transakcji 
swapowych 

śród wielu możliwych zastosowań swapów 
walutowych na szczególne zainteresowanie 
zasługuje kilka z nich, a mianowicie:

 zamiana waluty zaciągniętego kredytu,
 zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym wy-

nikającym z niedopasowania przepływów importo-
wych lub eksportowych,

 elastyczne kształtowanie przyszłych strumieni 
pieniężnych wynikających z założonej strategii fi-
nansowania przedsiębiorstwa,

 spekulacja8).
Ponieważ niniejszy artykuł dotyczy transakcji 

zabezpieczających z wykorzystaniem swapów, zosta-
ną tutaj omówione jedynie dwa pierwsze motywy.

Wśród powodów, dla których przedsiębiorstwa 
dokonują zamiany waluty kredytu, na pierwsze miej-
sce wybija się chęć zmniejszenia ciężaru zadłużenia 
w sytuacji spodziewanej aprecjacji waluty krajowej. 
W przypadku oczekiwanego długotrwałego spadku 
kursu waluty obcej przedsiębiorstwa często rozwa-
żają przewalutowanie zaciągniętych kredytów zło-
towych. Przewalutowanie pozwala firmie osiągnąć 
dwa cele: zmniejszenie ciężaru odsetek (w obecnej 
sytuacji stopy procentowe głównych walut świa-
towych pozostają na niższych poziomach niż stopy 
procentowe dla złotego) oraz zmniejszenie ciężaru 
rat kapitałowych w sytuacji, gdy środki na ich spła-
tę pochodzą z przewalutowania złotego. Osiągnię-
cie wyżej opisanych korzyści odbywa się oczywiście 
kosztem zwiększonej ekspozycji na ryzyko waluto-
we. Nikt na świecie nie zagwarantuje bowiem, że 
spodziewany korzystny trend na rynku walut nie
odwróci się. 

Innym istotnym powodem wykorzystania swa-
pów w transakcjach zamiany waluty kredytu jest 
niemożność otrzymania kredytu w pożądanej walu-
cie. Najczęściej spotykamy sytuację, w której banki 
oferują kredyty walutowe denominowane w kilku 
podstawowych walutach. Są to skończone i kom-

pletne produkty bankowe. Ich ryzyko jest dokładnie 
oszacowane, przedziały odsetek ściśle określone dla 
poszczególnych ratingów kredytowych. Każdy taki 
kredyt jest należycie obwarowany stosownymi pro-
cedurami i klauzulami uzgodnionymi z odpowied-
nimi służbami bankowymi. Głównie z komórkami 
odpowiedzialnymi za ryzyko kredytowe. Żądanie od 
banku udzielenia kredytu w innej walucie niż ofe-
rowane to tak naprawdę żądanie opracowania kolej-
nego produktu bankowego wraz z uruchamianiem 
całej machiny proceduralnej i organizacyjnej opisa-
nej powyżej. I najczęściej banki nie chcą tego robić, 
obawiając się, że zainteresowanie nowym produk-
tem nie będzie na tyle duże, by pokryć koszty jego 
wprowadzenia. 

Jedynym rozwiązaniem w takim przypadku jest 
zaciągnięcie dostępnego kredytu walutowego, a na-
stępnie zawarcie swapa walutowo-procentowego, 
w którym to udzielimy bankowi zaciągniętego przez 
nas samych kredytu, a w zamian otrzymamy kredyt 
w walucie pożądanej.

Może się to wydawać dziwne, że ten sam bank nie 
udziela kredytu w danej walucie, natomiast chętnie 
zawiera swapy na tę właśnie walutę.

Otóż za transakcje swapowe odpowiedzialny jest 
inny departament banku. Najczęściej jest to Treas-
ury (Dep. Skarbu). A swapy są, między innymi, 
standardowymi produktami tego departamentu. 
I tutaj nie ma praktycznie problemu, by dokonać 
swapa na dowolną walutę znajdującą się w wolnym 
obrocie. Bogactwo i elastyczność oferty wynikają 
bezpośrednio z uczestnictwa banku w rynku mię-
dzybankowym. Jeżeli rozważamy handel instru-
mentami finansowymi (między innymi swapami) 
przeprowadzany przez banki, to należy zauważyć, 
że przytłaczająca większość transakcji dokonywa-
na jest w relacji bank–bank, tworząc właśnie rynek 
międzybankowy. Relacje bank–klient składają się na 
niewielki ułamek aktywności banku na rynku in-
strumentów finansowych Na rynku międzybanko-
wym wyraźnie widać, że „pieniądz nie zna granic”. 
Dzięki systemowi rachunków loro-nostro praktycz-
nie o każdej porze można dokonać transakcji do-
wolnym instrumentem. Ponieważ swapy są trans-
akcjami dostępnymi na rynku międzybankowym, 
każdy uczestnik ma dostęp do oferty praktycznie
z całego świata.

Stosując ogromne uproszczenie i pomijając w roz-
ważaniach proces magazynowania swapów (swap 
warehousing), można powiedzieć, że bank funkcjo-
nuje na rynku swapów jak kantor. Kupuje taniej 
i sprzedaje drożej. Pojęcie „taniej – drożej” polega 
na tym, że bank oferuje swoim klientom swapy na 
warunkach gorszych, niż sam jest w stanie uzyskać 
na rynku międzybankowym. Różnica – to oczywiście 
marża dla banku.

Innym powodem dokonywania transakcji swa-
powych jest zabezpieczenie przed ryzykiem waluto-
wym wynikającym z niedopasowania przepływów 
importowych lub eksportowych. Mechanizm zabez-
pieczenia prezentuje poniższy przykład.

Pewne przedsiębiorstwo eksportuje swoje wyroby 
do krajów strefy euro. Znaczną część komponentów 
do swojej produkcji importuje ze strefy dolarowej. ,
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Przedsiębiorstwo zawarło wieloletnie kontrakty ze 
swoimi odbiorcami na okresowe dostawy towarów 
po określonej sztywnej cenie. Z drugiej strony zabez-
pieczyło sobie dostawy komponentów również wielo-
letnią umową zabezpieczającą poziom ich cen. Dzięki 
zawarciu wieloletnich kontraktów przedsiębiorstwo 
uniezależniło się od ryzyka rynkowego. Sztywne 
ceny zarówno po stronie dochodów, jak i kosztów 
zapewniają akceptowalny dla niego poziom marży. 
Jednakże te umowy nie wystarczają, by uchronić 
przedsiębiorstwo przed ewentualnymi stratami, 
gdyż narażone ono jest na ryzyko kursowe. To ry-
zyko wynika z niedopasowania strumieni przycho-
dów i kosztów, które występują w różnych walutach. 
Przedsiębiorstwo otrzymuje kwoty w euro za sprze-
dane towary, natomiast płaci swoim kontrahentom 
w dolarach. Aby zapłacić dolarami, musi sprzedawać 
euro. Tak więc poziom dochodów i kosztów uzależ-
niony jest od rynkowego kursu wymiany dolar / euro. 
Jeżeli euro umacnia się w stosunku do dolara, fir-
ma osiąga dodatkowy zysk, ponieważ musi sprzedać 
mniej euro, by otrzymać pożądaną kwotę dolarów 
do zapłaty za import. Jeżeli euro traci do dolara, 
większa ilość euro niezbędna jest do kupienia wy-
maganej ilości dolarów. W przypadku drastycznego 
osłabienia euro przedsiębiorstwo może utracić zyski, 
a nawet odnotować stratę. W takiej sytuacji warto 
rozważyć możliwość zawarcia transakcji określają-
cej stały kurs dolara do euro i uniezależnienia się 
od ryzyka walutowego. Stosując strategię sztywnego 
kursu wymiany, przedsiębiorstwo pozbawia się szan-
sy na osiągnięcie większego zysku spowodowanego 
przez korzystne kształtowanie się relacji pomiędzy 
dolarem i euro. Z drugiej jednak strony, eliminacja 
potencjalnych strat wynikających z wyeliminowania 
ryzyka kursowego oraz zapewnienie sobie stałych 
przewidywalnych dochodów przemawia za zasto-
sowaniem strategii zabezpieczającej. Istnieje wiele 
możliwości, aby ten cel osiągnąć. Można tu zastoso-
wać zestaw prostych operacji bilansowych zalicza-
nych do hedgingu naturalnego, transakcje forward, 
futures czy też zabezpieczenie się opcjami. Wszystko 
to są jednak transakcje krótkoterminowe. W oma-
wianym przypadku, gdy na podstawie zawartych 
umów długoterminowych generowanych jest wiele 
przepływów w różnych walutach, rozwiązania te za-
wodzą. Zabezpieczenie wieloletniego niedopasowa-
nia walutowego transakcjami krótkoterminowymi 
wymagałoby wielokrotnego odnawiania kontraktów 
zabezpieczających. Oznacza to, że przedsiębiorstwo 
tylko w pierwszym okresie jest zabezpieczone. Każ-
da kolejna transakcja zawierana byłaby na podsta-
wie przyszłych warunków rynkowych, których w da-
nym momencie nie można przewidzieć. W skrajnym 
przypadku może się zdarzyć, że przyszły kurs wa-
lutowy w momencie odnawiania kontraktu zabez-
pieczającego będzie na tyle niekorzystny dla przed-
siębiorstwa, że zawarcie jakiejkolwiek transakcji 
zabezpieczającej okaże się nieopłacalne. Możliwe jest 
również zawarcie wielu kontraktów uruchamianych 
sukcesywnie w kolejnych okresach. Wadą takiego 
rozwiązania jest problem ich wyceny. Im późniejszy 
moment rozliczenia, tym mniej korzystne warunki 
kontraktu. Trudno sobie wyobrazić, by inwestor, dą-

żąc do zabezpieczenia swoich zysków, zaakceptował 
kontrakty, które w momencie zawarcia przynoszą
mu straty.

Jedynym rozwiązaniem, adekwatnym do sytu-
acji, w jakiej znajduje się omawiany podmiot, jest 
zawarcie swapa walutowego opartego na euro i do-
larze, zawartego na okres odpowiadający umowom 
importu i eksportu, z płatnościami okresowymi od-
powiednimi dla płatności za poszczególne dostawy.

W tym przypadku przedsiębiorstwo udziela 
kredytu dolarowego, przyjmując w zamian kredyt 
w euro. Na podstawie obowiązujących stóp pro-
centowych dla tego typu transakcji oraz wysokości 
okresowych płatności w dolarach określona zostaje 
wysokość kredytu dolarowego, a po przeliczeniu tej 
wielkości przez obowiązujący w momencie zawar-
cia transakcji kurs dolar/euro, również kwota kre-
dytu w euro. Płatności odsetek w dolarach winny 
odpowiadać okresowym płatnościom wynikającym 
z umowy importowej.

W dniu płatności przedsiębiorstwo otrzymuje 
ratę wynikającą z udzielonego kredytu dolarowego. 

Rys. Schemat funkcjonowania transakcji swap
Źródło: opracowanie własne.

 Sytuacja wyjściowa: firma płaci dostawcy za im-
port w dolarach oraz otrzymuje płatności od odbiorców 
w euro. Dwa strumienie pieniężne w różnych walutach 
są przyczyną ryzyka walutowego.

 Pełny obraz przepływów po zawarciu transakcji 
swapowej. Odsetki otrzymywane w dolarach równo-
ważą kwotę płatności importowej.

 Zawarcie swapa zamienia płatności w dolarach na 
płatności w euro. Fizyczne przepływy dolarowe znoszą 
się, natomiast pojawia się płatność w euro z tytułu kon-
traktu swapowego. Osiągnięty został cel transakcji: 
zamiana płatności w dolarach na płatności w euro.
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Tę kwotę przeznacza na zapłacenie dostawy impor-
towej. Jednocześnie płaci ono odsetki od przyjętego 
kredytu w euro. 

W ten sposób zostały zniesione płatności dolaro-
we, a przedsiębiorstwo wyznacza swój zysk na pod-
stawie różnicy pomiędzy wpływami w euro z tytułu 
eksportu towarów oraz płaconych odsetek w euro 
wynikających z zawartego swapa walutowego.

Oczywiście płatności dolarowe nie zostały usu-
nięte. Nadal w poszczególnych okresach przedsię-
biorstwo płaci dolary za import i otrzymuje odsetki 
dolarowe wynikające z zawartego swapa. Jednakże 
obie te kwoty są identyczne, następuje ich kompen-
sata w księgach firmy i nie mają one żadnego wpły-
wu na osiągane przychody9). Poszczególne etapy 
omawianej transakcji przedstawia rysunek.

Załóżmy, że omawiane przedsiębiorstwo jest pod-
miotem działającym w Polsce i rozliczenia swojej 
działalności dokonuje w złotych. Ryzyko walutowe 
związane z eksportem do strefy euro i importem do-
larowym rozkłada się na dwie części. Pierwsza część 
związana jest ze zmiennością kursu euro do złotego, 
druga natomiast ze zmiennością kursu dolara do zło-
tego. Aby wyeliminować oba czynniki ryzyka, należy 
dokonać dwóch walutowych transakcji swapowych. 
Oba swapy będą miały na celu zamianę płatności 
w walutach obcych na płatności w złotych.

Na zakończenie warto poczynić jeszcze kilka 
uwag. Swapy nie należą do transakcji prostych i ta-
nich. Ich stosowanie wymaga pewnego doświadcze-
nia, by w najlepszy sposób wykorzystać ich możliwo-
ści. Trzeba też nadmienić, że nie są to instrumenty 
dla każdego. Barierą wejścia jest zwykle 1 milion 
USD, bądź równowartość w innej walucie, kwoty 
głównej kredytu. Tak wysoka kwota minimalna 
wynika z tego, że banki realizują marżę na płatno-
ściach odsetkowych. Stąd też kwoty kredytów muszą 
być stosunkowo wysokie, by dochód banku z takiej 
transakcji był zauważalny. Również klienci zdają so-
bie sprawę, że uruchamianie, jednak zaawansowa-
nej, transakcji do zabezpieczenia kwot rzędu kilku-
dziesięciu złotych mija się z celem. 

Z tego też powodu swap walutowo-procentowy 
jest stosunkowo rzadkim instrumentem na polskim 
rynku. Opierając się na danych zaczerpniętych z ra-
portów Komisji Nadzoru Bankowego za lata 2003–
–2006, sporządzone zostało zestawienie ukazujące 
podstawowe wielkości charakterystyczne dla rynku 
transakcji CIRS (tabela). 

Lata
Wartość 

transakcji 
w mln PLN

Udział CIRS 
w rynku 

instrumentów 
pochodnych

Liczba
banków 

oferujących 
CIRS 

12.2002 23 116,9 2,4% 11

12.2003 46 223,5 3,5% 11

12.2004 37 400,0 2,6% 14

12.2005 71 531,3 4,2% 16

09.2006 89 388,4 4,0% 17

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Na-
rodowego Banku Polskiego, Sytuacja finansowa banków 
w okresie grudzień 2003–wrzesień 2006 r. – Synteza.

Z zadowoleniem należy odnotować wzrost licz-
by banków, w ofercie których pojawił się swap wa-
lutowo-procentowy. Na koniec września 2006 roku
31 banków wykazywało aktywność na rynku in-
strumentów pochodnych10). Z tej liczby ponad poło-
wa oferowała CIRS. Wniosek z tego, że kolejne ban-
ki traktują ten swap jako potencjalnie dochodowy
produkt. 

Również udział CIRS w ogólnym wolumenie 
transakcji na rynku instrumentów pochodnych 
wzrósł blisko dwukrotnie w omawianych latach. 
Nie zmienia to jednak faktu, że udział tych trans-
akcji nadal stanowi niewielki margines wszystkich
obrotów.

Wiedza na temat możliwości, jakie dają swapy, 
może mieć wartość wymierną. Klient, mający bogate 
doświadczenie na ten temat, staje się równorzędnym 
partnerem podczas negocjacji z bankiem, co przekła-
da się na uzyskanie lepszych warunków transakcji. 
Nie bez znaczenia jest również umiejętność doprecy-
zowania parametrów swapa, by jak najlepiej spełniał 
on swoją funkcję w ograniczaniu ryzyka walutowego 
i procentowego.

Paweł Wawrzyniak
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Uniwersytetu Łódzkiego
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Summary
This article is dedicated to a currency and interest rate 
swap (CIRS). The transaction is not common on the Polish 
market. However, it is worth attention as it is a perfect so-
lution for enterprises to build a sound structure of a cash 
flow. The article presents main areas of the application of 
CIRS; the reduction of the financial charge to an enter-
prise thanks to the exchange of the currency of a credit 
and the reduced currency risk. The article also describes 
CIRS market in Poland and presents the best known ex-
amples of the use of the swap by Polish enterprises.
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Wprowadzenie

rientacja procesowa odrzuca industrialny 
paradygmat klasyków nauk organizacji 
i zarządzania oparty na podziale pracy, 

strukturze funkcjonalnej, hierarchicznej kontroli 
oraz ekonomii skali, w ramach którego działania 
prowadzone są z reguły przez niewspółdziałające ze 
sobą struktury funkcyjne, realizujące indywidualne 
zamierzenia, najczęściej niespójne ze strategicznymi 
celami przedsiębiorstwa. 

Wśród przesłanek przyjęcia orientacji procesowej 
wyróżnia się potrzeba sprostania stale rosnącym 
oczekiwaniom klientów [13] w odniesieniu do jako-
ści, kosztów i czasu obsługi. Szybki postęp w tech-
nologii informatycznej z jednej strony stwarza nowe 
możliwości prowadzenia działalności, z drugiej zaś 
wymusza dostosowanie się do nowych uwarunko-
wań, szczególnie w zakresie komunikowania się 
i integracji z systemami partnerów zewnętrznych. 
Ważną przesłanką jest także rosnąca nieprzewidy-
walność uwarunkowań gospodarczych i niezbędna 
przy tym podatność na zmiany. Jako zasadnicze we-
wnętrzne przyczyny wprowadzenia orientacji pro-
cesowej wymienia się przede wszystkim dążenie do 
upraszczania działań oraz potrzebę podniesienia na 
wyższy poziom możliwości organizacji, odzwiercied-
lających się w procesach, metodach, kompetencjach 
oraz postawach pracowników [22].

Pierwsza połowa lat 90. XX wieku była okresem 
rozkwitu koncepcji reinżynierii lub reengineerin-
gu procesów gospodarczych (BPR – business pro-
cess reengineering). Obok wielu entuzjastycznych opi-
nii dotyczących tej koncepcji, zaczęły jednak pojawiać 
się takie, które podważały spójność i skuteczność ra-
dykalnego przeprojektowania procesów. Dostrzeżono 
potrzebę zapewnienia umotywowanego potencjału 
społecznego, połączonego świadomym, aktywnym 
uczestnictwem w danym procesie – czynników cha-
rakteryzujących filozofię kompleksowego zarządza-
nia jakością (TQM – total quality management). 

W artykule przedstawiono przegląd najważniej-
szych, obecnych w literaturze fachowej opinii zwią-

zanych z kluczowymi nurtami procesowego podej-
ścia do zarządzania organizacjami. Przyjęto tezę, że 
zasadniczym rezultatem ewolucji orientacji proceso-
wej jest koncepcja zarządzania procesami gospo-
darczymi (BPM – business process management), 
która integruje w sobie cechy BPR oraz TQM. W celu 
uzasadnienia tej tezy, w pierwszej części opracowa-
nia przedstawiono ogólną charakterystykę BPR, 
a następnie na bazie krytyki tego podejścia zapre-
zentowano najważniejsze cechy BPM, uwypuklając 
nawiązania do zasad zarządzania jakością.

Charakterystyka i krytyka BPR

rzyjmuje się, że koncepcja BPR została po 
raz pierwszy zaprezentowana w dwóch 
opracowaniach, które opublikowano niemal 

w tym samym czasie. Były to artykuły Hammera [14] 
oraz Davenporta i Shorta [7]. Powszechnie spotyka-
ny w literaturze przedmiotu skrót BPR jest synoni-
mem innych określeń odnoszących się do zarządza-
nia skoncentrowanego na procesach. I tak np. w [20] 
opisano metodę przeprojektowania kluczowych 
procesów (core process redesign). Jeden z klasyków 
podejścia procesowego Davenport w [7] lansuje po-
dobnie jak w [19] przeprojektowywanie proce-
sów (business process redesign). Z kolei w [24] używa 
się pojęcia restrukturyzacji procesów gospo-
darczych, co odpowiada też terminologii stosowanej 
przez Durlika [9], Grudzewskiego i Hejduk [12]. 

Coulson-Thomas [5] wyróżnia dwa odmienne 
podejścia utożsamiane z BPR, reprezentowane w li-
teraturze – upraszczanie procesów oznaczające 
stopniowe, sukcesywnie wprowadzane usprawnienia 
oraz radykalne przeprojektowanie procesów 
sprowadzające się do fundamentalnych zmian w sys-
temie procesów organizacji.

Z racji dużego zainteresowania problematyką za-
rządzania skoncentrowanego na procesach, w opra-
cowaniach badaczy i praktyków pojawiło się wiele 
definicji BPR akcentujących w różny sposób elemen-
ty tworzące to podejście. Hammer i Champy określi-
li BPR jako „fundamentalne przemyślenie od nowa 

Business process management 
– integracja reinżynierii 
procesów gospodarczych
z kompleksowym 
zarządzaniem jakością
Piotr Grudowski
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i radykalne przeprojektowanie procesów gospodar-
czych w przedsiębiorstwie, prowadzące do przełomo-
wej poprawy, według krytycznych, współczesnych 
miar osiąganych wyników, takich jak: koszt, jakość, 
obsługa i szybkość działania” [13]. Z kolei według 
Lowenthala [21] jest to „fundamentalne przemyś-
lenie i przeprojektowanie procesów operacyjnych 
i struktury organizacyjnej, koncentrujące się na klu-
czowych kompetencjach organizacji, w celu osiągnię-
cia radykalnej poprawy jej wyników”.

Wiele negatywnych opinii na temat BPR związa-
nych jest z faktem, że stosunkowo wysoki odsetek 
projektów bazujących na tym podejściu kończył się 
niepowodzeniem. Hammer i Champy w [13] zauwa-
żają, że około 70% projektów BPR, mimo pewnych 
korzyści, nie przyniosło spodziewanej poprawy 
w przedsiębiorstwach. Obszarem, którego dotyczy 
największa grupa negatywnych opinii związanych 
z BPR, jest zarządzanie kadrami. W krytycznych 
opracowaniach podnoszono głównie argument, że 
projekty BPR zamiast przynosić oczekiwane, coraz 
lepsze efekty przy coraz mniejszych wykorzysty-
wanych zasobach (more with less), z reguły dawały 
bardzo mizerne korzyści, czyniąc duże spustosze-
nie, zwłaszcza w postawach pracowników (less with 
less), [15]. Nawet Hammer uznawany za głównego 
ideologa BPR przyznał, że ze względu na swoje in-
żynierskie wykształcenie nie docenił wagi czynnika 
ludzkiego i jego oporu wobec nagłych zmian. 

Green i Hatch [2] stwierdzają, że w przypadkach 
wielu organizacji niewielkie stosunkowo korzyści 
związane z redukcjami zatrudnienia przeprowa-
dzonymi w ramach BPR pociągają za sobą wiele 
negatywnych skutków, takich jak: wzrost poczucia 
zagrożenia i obniżenie lojalności pracowników. We-
dług Bermana [3] organizacje podejmują inicjatywy 
BPR zazwyczaj w obliczu poważnych zagrożeń po 
to, by obniżyć koszty i za wszelką cenę przywrócić 
opłacalność swojej działalności. Niestety często oka-
zuje się, że w związku z tymi inicjatywami elimi-
nuje się procesy i struktury, które stanowią filary 
funkcjonowania organizacji i warunkują jej przyszły
rozwój. 

Davenport wyraża pogląd, że BPR i podejścia 
pochodne mogą w przyszłości odgrywać ważną rolę 
w kształtowaniu strategii przedsiębiorstw [6]. Au-
tor ten wskazuje równocześnie zasadnicze kategorie 
trendów rozwojowych tych koncepcji:

 zakres zmian – działania usprawniające będą 
skoncentrowane bardziej na procesach realizowa-
nych w ramach sieci przedsiębiorstw aniżeli na we-
wnętrznych procesach poszczególnych organizacji te 
sieci tworzących;

 nowe obszary usprawniania – z uwagi na dyna-
miczny postęp w wielu dziedzinach oraz wzrost 
znaczenia pewnych aspektów zarządzania organi-
zacjami należy oczekiwać coraz większego zaintere-
sowania usprawnianiem obszarów, takich jak: bada-
nia i rozwój, zarządzanie informacjami i wiedzą czy 
struktura organizacyjna;

 skrócenie cyklu zmian – konieczne stanie się 
wykorzystanie coraz lepszych metod i narzędzi za-
pewniających szybkie i skuteczne wprowadzenie 
usprawnień;

 integracja inicjatyw BPR z innymi podejściami – 
chodzi zwłaszcza o stworzenie hybrydowych metod 
umożliwiających harmonijne połączenie typowego 
dla BPR radykalnego podejścia promującego inno-
wacje z koncepcją stopniowych, drobnych zmian pro-
wadzonych w ramach oddolnych inicjatyw ciągłego 
doskonalenia (TQM).

BPM jako rezultat ewolucji orientacji 
procesowej

opracowaniu [10] zarządzanie procesami 
gospodarczymi BPM zdefiniowano jako 
„systematyczne podejście do analizy, dosko-

nalenia, sterowania i zarządzania procesami w celu 
poprawy jakości wyrobów i usług”. 

W pracy [23] znaleźć można opinię, że BPM sta-
nowi już „trzecią falę” zorientowanego na procesy 
zarządzania organizacjami. Pierwszą falę stano-
wiły wylansowane i wprowadzane w życie w latach 
20. XX wieku idee F. Taylora, drugą zaś omówiona 
wcześniej koncepcja BPR, wspierana systemami in-
formatycznymi typu ERP.

Główną misją BPM w XXI wieku ma być stwo-
rzenie mechanizmów umożliwiających różnego typu 
i wielkości organizacjom istotne usprawnianie pro-
cesów i poprawę ich efektywności, bez konieczności 
korzystania przez te organizacje ze źródeł specjali-
stycznej, często trudno dostępnej wiedzy. 

DeToro i McCabe [8] sugerują, że w ramach BPM 
„organizacja postrzegana jest jako system procesów 
powiązanych funkcjonalnie w sposób zapewniający 
realizację przyjętych zamierzeń”. Określenie polity-
ki i kierunków funkcjonowania organizacji należy 
do kierownictwa, ale odpowiedzialność za nadzoro-
wanie działań, ich ocenę oraz wprowadzanie zmian 
jest równomiernie rozłożona pomiędzy interdys-
cyplinarne zespoły robocze.

Armistead i współautorzy [2] wskazują, że czyn-
nikami sprzyjającymi wprowadzaniu BPM są:

 rosnące wymagania jakościowe klientów, 
 globalizacja,
 postęp technologiczny, 
 zmieniające się uregulowania prawne,
 działania akcjonariuszy oraz
 dostrzeganie konieczności coraz szerszego 

uwzględnienia zewnętrznych wpływów i oddziały-
wań na funkcjonowanie danej organizacji.

Burlton przedstawia 10 następujących zasad 
BPM [4]:

 Każdą organizacją powinno się zarządzać, opiera-
jąc się na kompleksowych miarach sukcesu – obok 
wskaźników finansowych należy uwzględniać miary 
sukcesu dotyczące klientów, innowacyjności, wiedzy, 
pracowników, dostawców oraz procesów.

 Organizacja musi zidentyfikować potrzeby róż-
nych stron zainteresowanych. 

 Wprowadzanie zmian w procesach musi być spój-
ne z oczekiwaniami stron zainteresowanych. 

 Organizacja powinna przyjąć strukturę zarzą-
dzania zgodną z przebiegiem kluczowych procesów. 
Kluczowe procesy tworzące wartość dla stron zain-
teresowanych powinny stanowić podstawę zmiany 
organizacyjnej, a procesy wspierające powinny być ,
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oceniane z punktu widzenia spełnienia potrzeb pro-
cesów kluczowych [16].

 Organizacja zorientowana procesowo powinna 
być zarządzana w sposób holistyczny; tworząc i wy-
korzystując odpowiednią strukturę systemu zarzą-
dzania (procesową lub procesowo-funkcjonalną), na-
leży uwzględnić wszystkie elementy tworzące model 
BPM (rysunek). 

 Usprawnianie procesów musi być czynnikiem ini-
cjującym proces stałego pogłębiania wiedzy w orga-
nizacji.

 Usprawniania procesów nie należy rozpoczynać 
na poziomie zbyt szczegółowym; przystępując do 
działań usprawniających, należy zawsze rozpoczy-
nać od analizy aktualnych relacji z zewnętrznymi 
stronami zainteresowanymi, a następnie dokonać 
odpowiednio ukierunkowanej dekompozycji proce-
sów, identyfikując kluczowe podprocesy i działania, 
w których potrzebne jest wprowadzenie zmian. 

 Działania usprawniające muszą być prowadzone 
w ujęciu iteracyjnym; działania doskonalące muszą 
być wprowadzane i analizowane sukcesywnie w ra-
mach systematycznego, iteracyjnego procesu zdoby-
wania wiedzy. 

 Zmiana przede wszystkim dotyczy ludzi.
 Doskonalenie organizacji jest ciągłą podróżą, 

a nie jednorazowym celem. Zgodnie z kanonem TQM 
usprawnianie należy traktować jako nigdy niekoń-
czący się proces. 

Armistead – jeden z twórców i czołowych badaczy 
problematyki BPM – zauważa, że wzrost zaintereso-
wania procesami oraz geneza dyscyplin, takich jak 
BPR czy BPM, wynikają z rozwoju i powszechnej ak-
ceptacji filozofii TQM oraz narzędzi statystycznego 
sterowania procesami [1]. W kontekście tych relacji 
przywołuje on między innymi tzw. modele doskona-
łości (np. Model EFQM), w których procesy stanowią 
jedno z głównych kryteriów oceny potencjału orga-
nizacji stosującej zarządzanie jakością. 

Harrington [17] sugeruje, by wprowadzanie BPM 
w organizacji obejmowało pięć faz: 

 projakościową zmianę kultury organizacyjnej,
 zrozumienie aktualnie funkcjonujących pro-

cesów,
 usprawnienie aktualnej koncepcji przebiegu

procesów,
 wdrożenie przyjętych rozwiązań,
 bieżące pomiary, analizę danych i ciągłe doskona-

lenie procesów.
DeToro i McCabe [8] zalecają, by odpowiedzial-

ność za zarządzanie i usprawnianie procesów prze-
kazać właścicielom, którzy powinni stworzyć i nad-
zorować prace zespołu doskonalącego, skupiającego 
pracowników reprezentujących różne funkcje w or-
ganizacji. Zespół taki powinien szczegółowo określić 
i udokumentować strukturę (podprocesy) i przebieg 
swojego procesu, ustalić problemy związane z jego 
efektywną realizacją oraz przyjąć strategię zmian 
bazującą na filarze TQM – cyklu doskonalenia 
(PDCA). 

Jak widać, wiele aspektów BPM odpowiada 
w swej naturze głównym zasadom zarządzania ja-
kością. Sugeruje to możliwość łatwiejszej integracji 
podejścia procesowego przy wdrażaniu systemów 
zarządzania, np. według norm ISO serii 9000, któ-
re pełnią znaczącą rolę w podnoszeniu świadomo-
ści związanej z dobrymi praktykami zarządzania, 
zwłaszcza w sektorze MŚP.

Podsumowanie

hociaż w piśmiennictwie pojawiają się suge-
stie, że BPR jest przejściową modą [18], to 
przeważa pogląd, że elementy tej koncepcji 

znalazły istotne miejsce w dorobku wiedzy o zarzą-
dzaniu. Uzasadniona krytyka praktyk BPR sprawiła 
jednak, że tworzące tę koncepcję zasady stanowią 
raczej elementy innych, nowych podejść, a nie samo-
dzielnie rozwijającą się dziedzinę. Wiele cech, do 
których odwołują się zarówno BPR, jak i TQM, daje 
podstawę, by przyjąć tezę, że ich integracja w ra-
mach systemów zarządzania jest optymalną ścież-
ką ich dalszego rozwoju. BPM stanowi taką właśnie 
syntezę metod i narzędzi służących zapewnieniu 
odpowiedniej reprezentacji dla procesów realizowa-
nych w organizacji i ich współdziałaniu do eliminacji 
przeszkód blokujących realizację zamierzeń kierow-
nictwa. Koncepcja ta cały czas kształtuje się zarów-
no w warstwie teoretycznej, jak i wdrożeniowej. Jest 
też podstawą zdobywających coraz szersze uznanie 
podejść, jak lean management czy Six Sigma.

Konkludując, warto przytoczyć zamieszczoną 
w [1] opinię, że założenia BPM są uniwersalne i kon-
cepcja ta jako dojrzalsza w stosunku do BPR, lepiej 
odpowiadająca rzeczywistym potrzebom gospodarki 
światowej, powinna być stale rozwijana i promowa-
na w organizacjach każdego typu i wielkości. 

dr inż. Piotr Grudowski
Zespół Inżynierii Jakości i Metrologii

Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej
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Summary
The paper presents the analysis of key trends of process 
approach in managing organizations. In order to justify 
the opinion that business process management (BPM) con-
cept is the result of process orientation evolution that in-
tegrates features of business process reengineering (BPR) 
and total quality management (TQM), the character of 
BPR and criticism of that approach has been presented. 
Basing on the critical opinions concerning BPR the main 
features of BPM have been described, emphasizing the re-
lation of that concept with TQM. 

XXIX Śląskie Dni Organizacji
Śląskie Dni Organizacji to prawie trzydziesto-

letnia tradycja spotkań świata nauki i praktyki za-
rządzania na Śląsku. Międzynarodowa konferencja 
naukowa „Nowoczesność przemysłu i usług” 
(Wisła, 11–13 października 2007) zorganizowana 
przez TNOiK Oddział Śląski, Akademię Ekonomicz-
ną w Katowicach i Wydział Organizacji i Zarządza-
nia Politechniki Śląskiej w ramach XXIX Śląskich 
Dni Organizacji zgromadziła ponad stu uczestników 
z prawie wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, 
a także z Czech, Słowacji i Ukrainy. 

Wyróżniającą cechą i ugruntowaną tradycją Ślą-
skich Dni Organizacji jest aktywny w nich udział 
kadry kierowniczej dużych śląskich przedsiębiorstw 
oraz działaczy samorządowych.

Obrady konferencji prowadzono w sesjach ple-
narnych.

Tematyką wiodącą pierwszej sesji były „Uwa-
runkowania i czynniki rozwoju przedsiębior-
czości w organizacjach”. Obradom przewodniczył 
prof. dr hab. R. Borowiecki.

Przekonanie, że przedsiębiorczość jest głów-
nym czynnikiem sprawczym rozwoju gospodarcze-
go i źródłem bogactwa narodów, znajduje potwier-
dzenie w badaniach i jest powszechnie podzielane. 
Przedsiębiorczość nie pojawia się samoistnie czy 
przypadkowo. Jej skala, formy i natężenie uzależ-
nione są od wielu czynników. Według zwolenników 
ekonomii neoklasycznej dostęp do kapitału, podaż 
siły roboczej, rynki zbytu, dostępność surowców 
i technologii warunkują rozwój przedsiębiorczości 
(B. Glinka). Ożywienie przedsiębiorczości wymaga 
impulsów zarówno wewnątrz organizacji, jak i w jej 
otoczeniu (M. Bratnicki, K. Butrym). Organizacje ,
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przedsiębiorcze wykorzystują potencjał swoich pra-
cowników do kształtowania klimatu przyjaznego 
aktywności i organizacyjnemu uczeniu się. Zdaniem 
wymienionych autorów umiejętne łączenie zacho-
wań przedsiębiorczych z organizacyjnym uczeniem 
w działaniu przedsiębiorczym jest siłą sprawczą 
powodzenia formułowania i wdrażania strategii 
przedsiębiorczości w organizacjach. Organizacyjne 
przedsiębiorcze uczenie się oznacza proces uczenia 
się pracowników organizacji w trakcie kreowania 
i wykorzystywania szans za pomocą inicjowania 
oraz organizowania przedsięwzięć i zarządzania 
nimi. Uczenie się uznano za niezbywalny składnik 
przedsiębiorczości (M. Bratnicki, M. Kołodziejczyk-
-Jadczyk). W referatach wskazywano na konieczność 
tworzenia klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości 
(B. Glinka, M. Moszkowicz). Polityka gospodarcza 
państwa powinna uwzględniać przystosowanie me-
tod i instrumentów wsparcia do lokalnych warunków 
społecznych. Ważną rolę ma tu do odegrania system 
edukacji i promocji postaw przedsiębiorczych.

Globalny i zintegrowany rynek światowy nasy-
cony nowościami i produktami wysokiej jakości jest 
areną walki konkurencyjnej, w której nie koszty czy 
udziały w rynku decydują o sukcesie firmy. Praw-
dziwą wartość tworzy innowacyjność we wszyst-
kich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
„Innowacje w organizacjach gospodarczych 
i w regionie” to temat sesji, której przewodniczył 
prof. dr hab. St. Marciniak.

Badania działalności innowacyjnej przedsię-
biorstw w Polsce wskazują na wyraźny wzrost 
wdrażania innowacji technicznych (M. Wypych). 
Czynnikami różnicującymi poziom innowacyjności 
jest wielkość przedsiębiorstwa, ich przynależność 
branżowa i lokalizacja. Zróżnicowanie poziomu in-
nowacyjności w układzie regionalnym jest ważnym 
sygnałem dla polityki gospodarczej. W wielu wystą-
pieniach podkreślano wagę podejmowania działań 
na rzecz tworzenia regionalnych systemów inno-
wacyjnych jako istotnych instrumentów stymulu-
jących rozwój regionów (M. Wypych i P. Pinoczek; 
J. Kazimierczak i P. Kopczyński). Wzrastająca ak-
tywność innowacyjna polskich przedsiębiorstw prze-
mysłowych nie może przesłaniać względnie niskiego 
jej poziomu (St. Chomątowski). Ponad 58% przed-
siębiorstw przemysłowych nie wdrożyła w latach 
2003–2005 żadnej innowacji (J. Baruk). Stosunko-
wo niska innowacyjność przedsiębiorstw przemysło-
wych wynika z licznych utrudnień ekonomicznych. 
Na brak właściwego systemu instrumentów finanso-
wych służących wspieraniu działalności innowacyj-
nej w Polsce wskazywano zarówno w referatach, jak 
i w trakcie ożywionej dyskusji. 

Źródłem ponad 2/3 ogółu nakładów na innowacje 
w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych były 
środki własne. Konieczna jest dywersyfikacja źródeł 
pozyskiwania kapitału na działalność innowacyjną 
(K. Janasz). Bariera kapitałowa w realizacji inwe-
stycji innowacyjnych (tzw. embodied technology) jest 
szczególnie dokuczliwa w małych i średnich przed-
siębiorstwach. Sektor MŚP w Polsce rzadko finansu-
je działalność innowacyjną ze źródeł zewnętrznych. 
Wskazywano na możliwości wykorzystania fundu-

szy europejskich, zarówno na etapie tworzenia, jak 
i wdrażania innowacji (A. Marciszewska, J. Duda).

Nowoczesne organizacje nie mogą opierać swej 
koncepcji biznesu na doświadczeniu i tradycji. Wielo-
letnie doświadczenia, wypracowane procedury, tra-
dycja czy marka firmy nie chronią przed intensyw-
nością, szybkością i nieprzewidywalnością zmian 
w jej otoczeniu. Przedsiębiorstwa, aby przetrwać, 
muszą podjąć działania dostosowawcze, strukturali-
zujące i porządkujące wewnętrzne procesy. Ze wzglę-
du na swą złożoność i różnorodność procesy te musi 
cechować duża elastyczność, co utrudnia zarządza-
nie i zwiększa ryzyko popełnienia błędów (St. Nowo-
sielski; M. Moroz). Teoretyczne i praktyczne aspekty 
procesów dostosowawczych w sektorach i przedsię-
biorstwach przemysłowych i usługowych były tema-
tem sesji trzeciej pt. „Restrukturyzacja w pro-
cesie tworzenia wartości” prowadzonej przez
prof. prof. St. Nowosielskiego i J. Lichtarskiego.

Galopujące ceny surowców energetycznych 
zwiększają społeczną wrażliwość na sytuację w sek-
torze paliwowo-energetycznym i bezpieczeństwo 
energetyczne naszego kraju. Polska wraz z całą 
Unią Europejską jest zmuszona zredefiniować swo-
ją strategię energetyczną (J. Pyka i J. Brzóska;
P. Kukurba). W wystąpieniach konferencyjnych 
wskazywano na szanse, ale i na zagrożenia wyni-
kające z tworzenia wspólnego zintegrowanego eu-
ropejskiego rynku energii. Wyzwania, przed jakimi 
stoi energetyka europejska, a w tym i krajowa, prze-
kładają się w przypadku Polski na wysiłek inwesty-
cyjny rzędu 10–13 mld euro w ciągu nadchodzących 
dziesięciu lat. Ambicje Europy liderowania w zwal-
czaniu efektu cieplarnianego wymuszają opracowa-
nie i wdrażanie tzw. clean coal technology. Dla naj-
większego przedsiębiorstwa górniczego w Europie 
– Kompanii Węglowej SA – innowacje technologiczne 
uznano za warunek konieczny, acz niewystarczają-
cy dalszej egzystencji (G. Pawłaszek). Kondycja pol-
skiego górnictwa ma dla krajowej energetyki, która 
prawie całkowicie oparta jest na krajowym węglu 
kamiennym i brunatnym, znaczenie strategiczne. 
Podobnie jak w elektroenergetyce, problemem będzie 
zgromadzenie środków na niezbędne inwestycje gór-
nicze. Światowe prognozy nie przewidują zmniejsze-
nia roli węgla w globalnym zużyciu nośników ener-
gii. Rozwój technologii sekwesteryzacji dwutlenku 
węgla tworzy nowe szanse przed węglem. „Powrót” 
węgla nie oznacza odrzucenia potrzeby dywersyfi-
kacji źródeł energii. Europa upatruje nowych możli-
wości w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii 
(J. Brzóska). O silnych i słabych stronach rozwoju 
energetyki odnawialnej dyskutowano w trakcie ob-
rad i w kuluarach konferencji.

Przedsiębiorstwa w procesie dostosowania się 
do nowych wyzwań w szybko zmieniającym się oto-
czeniu powinny nie tylko nadążać, ale i wyprzedzać 
następujące zmiany. Kluczową rolę ma do odegra-
nia kapitał ludzki, stanowiący podstawowy element 
kapitału intelektualnego i źródło przewagi konku-
rencyjnej. W sesji zatytułowanej „Doskonalenie 
zarządzania zasobami ludzkimi”, której prze-
wodniczyła prof. M. Gableta, podkreślano zmiany, 
jakie zachodzą w podejściu przedsiębiorstw do za-
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rządzania zasobami ludzkimi, które operacjonali-
zują się w postaci określonych systemów, rozwiązań 
czy narzędzi, znanych pod nazwą HRM (Cz. Zając). 
Dążenie do rozwoju kapitału ludzkiego należy wi-
dzieć przez pryzmat tworzenia struktur o wysokim 
stopniu zaangażowania, w których zatrudnieni 
włączani są w nurt procesów informacyjnych i de-
cyzyjnych. Badania empiryczne wykazują, że jest to 
zbieżne z oczekiwaniami samych zatrudnionych wo-
bec pracy oraz warunków jej wykonywania, a w kon-
sekwencji związanej z tym satysfakcji (A. Cierniak-
-Emerych). 

Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi 
staje się niezwykle atrakcyjnym obszarem eksplora-
cji naukowej w sektorze publicznym. Nasilona współ-
cześnie implementacja idei zarządzania do sektora 
publicznego zmierza do osiągnięcia przez ten sektor 
zdolności do trwania i rozwoju. Oczekiwania spo-
łeczne wobec tego sektora stale rosną. Jego unowo-
cześnienie jest funkcją jakości kadr menedżerskich 
zarządzających tym sektorem. W tym kontekście 
znaczenia nabiera kwestia doboru profesjonalnych 
kadr, ich rozwoju, jak również tworzenia warunków 
do stałego uzupełniania wiedzy i samodoskonalenia 
się (A. Frączkiewicz-Wronka, A. Barteczek).

Tworzenie sieci współpracy pomiędzy przedsię-
biorstwami i gminami było tematem sesji „Formy 
i rozwój powiązań międzyorganizacyjnych”, 
której obrady prowadził prof. dr hab. M. Moszkowicz.

Dyskusję zdominowały zagadnienia tworzenia 
centrów i aliansów strategicznych. Dokonano próby 
identyfikacji i klasyfikacji istniejących i tworzonych 
klastrów (J. Pasieczny). Analizie poddano kulturo-
we i regionalne uwarunkowania rozwoju klastrów 
w Polsce. Występujące ograniczenia i bariery o cha-
rakterze ekonomicznym, prawnym czy kulturowym 
nie pozwalają wykorzystać możliwości koopetycji 
w polskiej gospodarce. Każdy z klastrów jest wyjąt-
kową strukturą silnie osadzoną w regionalnej czy lo-
kalnej specyfice i nie ma uniwersalnych metod i roz-
wiązań sprawdzających się w realnej rzeczywistości 
życia społeczno-gospodarczego. Rozwiązaniem może 
być nowa metodyka badawcza, która poprzez tworze-
nie przestrzeni poznawczej ma umożliwić sprawne 
wykorzystanie wiedzy i skuteczne rozwiązywanie 
problemów strategicznych. Zaproponowana koncep-
cja budowy modelu „przestrzeni” inteligencji strate-
gicznej klastra może posłużyć do wielowymiarowej 
analizy jego przyszłości (L. Knop). Tworzenie sieci 
współpracy pomiędzy podmiotami społeczno-gospo-
darczymi osiągnęło już swoją „masę krytyczną”. 
Stosunkowo nowym zjawiskiem jest nawiązywanie 
współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi 
w przestrzeni lokalnej czy regionalnej. Jako sku-
teczną formę kooperacji międzygminnej wskazano 
alians strategiczny (G. Tobor). Podstawowe cechy 
aliansu strategicznego, jak strategiczna orientacja 
partnerów, długoterminowość umowy, zachowanie 
odrębności partnerów wpisują się w uwarunkowania 
prawne, finansowe czy nawet polityczne działalno-
ści gmin czy miast. Tworzenie wspólnej przestrzeni 
współpracy lokalnej czy regionalnej samorządów jest 
funkcją tych samych zmiennych charakteryzujących 
nowe zjawiska, procesy i uwarunkowania, które 

wcześniej przyczyniły się do pogłębionej koopetycji 
przedsiębiorstw (A. Pieloch).

Ostatni dzień konferencji poświęcono współ-
czesnym czynnikom konkurencyjności. Sesji pt. 
„Determinanty i strategie wzrostu konkuren-
cyjności” przewodniczył prof. dr hab. inż. J. Ma-
tuszek.

Główne wątki dyskusji to:
 zarządzanie jakością a konkurencyjność przedsię-

biorstw,
 czynniki i uwarunkowania konkurencyjności ma-

łych i średnich przedsiębiorstw,
 inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przed-

siębiorstw i regionów.
Jakość i nowoczesność produktów to podstawowy 

wymóg konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku. 
Rozwój systemów zarządzania jakością obejmujący 
początkowo duże organizacje produkcyjne stopniowo 
rozszerzał się na sektor usług publicznych, a w dru-
giej połowie lat 90. na sektor małych i średnich przed-
siębiorstw. Akceleracja procesu wdrażania nastąpiła 
na skutek nacisków klientów, ale dużą rolę odegrały 
także środki pomocowe oraz dostosowanie wymagań 
zawartych w normach do specyfiki małych i śred-
nich przedsiębiorstw (J.M. Ścierski). Podkreślono 
znaczenie certyfikacji systemu zarządzania jako-
ścią jako czynnika zwiększającego konkurencyjność. 
Sprecyzowano warunki, jakie muszą być spełnio-
ne, aby efektywnie wykorzystać certyfikację, która 
nie może być celem, lecz tylko narzędziem dającym 
wielorakie korzyści (M.J. Ligarski). Badania kon-
kurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na 
Śląsku potwierdzają, że wszystkie małe firmy, które 
osiągnęły najwyższe oceny konkurencyjności, miały 
certyfikaty jakości produktów i usług wydane przez 
niezależne instytucje (O. Flak). 

Ważną rolę w zwiększaniu potencjału konkuren-
cyjnego przedsiębiorstw i regionów odgrywają inwe-
stycje zagraniczne (T. Drabik). Na przykładzie Łodzi 
i regionu łódzkiego przedstawiono korzyści wynika-
jące z lokalizacji na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej inwestycji, które są nośnikiem postę-
pu technologicznego i organizacyjnego, przyczynia-
ją się do unowocześnienia infrastruktury technicz-
nej, a tym samym do wzrostu atrakcyjności miasta
(J. Różański, M. Wilk). Lokalizacja nowoczesnego 
przemysłu kreuje wzrost popytu na usługi i stwarza 
dużą szansę na intensywną współpracę z łódzkim 
środowiskiem naukowym (M. Golińska-Pieszyńska).

Przedstawiony powyżej ogólny zarys problema-
tyki podnoszonej w referatach i dyskusji z przyczyn 
oczywistych nie wyczerpuje bogactwa ważnych kwe-
stii, tez i rezultatów badań czy wątpliwości formuło-
wanych w trakcie konferencji. Pełne teksty referatów 
zostały w całości opublikowane w dwóch tomach: 
tom 1. Procesy restrukturyzacji i konkurencyjność 
w przemyśle i usługach oraz tom 2. Przedsiębiorczość 
i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju, Wy-
dawnictwo TNOiK, Katowice 2007.

dr inż. Jan Brzóska
Politechnika Śląska

prof. Jan Pyka
AE w Katowicach
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Przedsiębiorstwa, które formułują i realizują 
strategie innowacyjne, funkcjonują w określonym 
otoczeniu i z tego powodu powinny brać pod uwa-
gę zarówno uwarunkowania zewnętrzne, jak i we-
wnętrzne. Strategie innowacyjne powinny oddzia-
ływać na ich usytuowanie, pozycję w ekonomicznym 
mechanizmie funkcjonowania podmiotu. Na działal-
ność innowacyjną, oprócz samego otoczenia (czyn-
niki kulturowe, prawne, ekonomiczne, techniczne) 
wpływają posiadane zasoby podmiotów (kapitał in-
telektualny, rzeczowy, finansowy, organizacyjny), 
specyfika sektora, różne formy internalizacji, a tak-
że kontekst regionalny.

Podejście regionalne w teorii innowacji w ostat-
nich kilkunastu latach zyskuje na znaczeniu. Zwią-
zek innowacji i rozwoju regionalnego rozpatrywany 
w aspekcie regionalnym podejmowano w wielu stu-
diach wyjaśniających podstawowe kategorie wzro-
stu i rozwoju ekonomicznego. Badania prowadzone 
w wielu rozwiniętych krajach potwierdzają, że loka-
lizacja przedsiębiorstw przemysłowych, a także ich 
charakterystyka technologiczna stanowią istotne 
przesłanki kształtowania zdywersyfikowanych ście-
żek rozwoju regionów ekonomicznych.

Problematyce regionalnych uwarunkowań kształ-
towania innowacyjności w polskim przemyśle poświę-
cona jest wydana ostatnio praca Arkadiusza Świadka 
pt. Regionalne uwarunkowania kształtowania inno-
wacyjności w polskim przemyśle. Studium badawcze. 
Koncepcja innowacyjnych regionów nabiera szczegól-
nego znaczenia w odniesieniu do małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), ponieważ napotykają one 
istotne bariery w konkurowaniu na rynku global-
nym. Jednakże przez intraregionalne sieci mają one 
możliwości wejścia do międzynarodowych lub global-
nych sieci i określone możliwości współuczestniczenia 
(współtworzenia) procesów innowacyjnych.

Istotną cechą regionalnej polityki innowacyjnej 
jest okoliczność jej zaprojektowania i implemen-
towania w regionie (wymiar przestrzenny). Duże 
znaczenie ma tutaj znajomość specyfiki gospodarki 
lokalnej, a także niezbędność zaangażowania władz 

i instytucji regionalnych. Region i podejście regio-
nalne stanowi więc ważną przesłankę osiągania 
dynamizmu innowacyjnego. Zależy to od interakcji 
i przepływu informacji między osobami, podmiota-
mi gospodarczymi czy instytucjami występującymi 
w regionie (tożsamość regionalna).

Podstawową hipotezą badawczą opiniowanej 
pracy jest twierdzenie „istnieją istotne dywergencje 
przestrzenne i technologiczne, inter- i intraregio-
nalne w kształtowaniu aktywności (kultury) prze-
mysłowej w regionach polskich, co uzasadnia impe-
ratyw uwzględniania wspomnianych determinant 
w programowaniu selektywnej i zdywersyfikowanej 
polityki innowacyjnej – ścieżek rozwoju regionalne-
go” (s. 8).

Celem badawczym tej pracy była próba oceny 
wpływu uwarunkowań lokalizacyjnych i technolo-
gicznych dla różnej wielkości przedsiębiorstw prze-
mysłowych na zróżnicowany poziom innowacyjności 
w polskich regionach.

Studia badawcze przeprowadzono w trzech eta-
pach. Pierwszy etap badawczy obejmował badanie 
ogólnopolskie zawierające materiał faktograficzny 
z szesnastu województw. W ramach tego etapu ob-
serwacją objęto blisko 74 tysięcy przedsiębiorstw 
przemysłowych.

Kolejny etap badawczy dotyczył studium trzech 
wybranych regionów: śląskiego, dolnośląskiego i za-
chodniopomorskiego, które mają odmienną charak-
terystykę przestrzenną.

Ostatni (trzeci etap) obejmuje szczegółowe roz-
ważania na temat realizowanych procesów innowa-
cyjnych na Pomorzu Zachodnim. Przy tej wieloeta-
powości autor zdaje sobie sprawę z tego, że każdy 
regionalny system innowacji ma charakter unika-
towy. Stąd wniosków formułowanych dla badanego 
przypadku nie można uogólniać.

Okres objęty badaniem został zróżnicowany 
w zależności od przyjętego etapu prac i charakte-
ru podejmowanych zagadnień. Oceny ogólnopolska 
i studium przypadków zostały przeprowadzone na 
podstawie danych z przedsiębiorstw utworzonych 

Arkadiusz Świadek

Regionalne uwarunkowania 
kształtowania innowacyjności 
w polskim przemyśle
Studium badawcze

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007
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przed 2002 rokiem i nadal funkcjonujących. Zmien-
ne zależne rozpatrywane w badaniu obejmowały 
okres kilkuletni (3-letni). Część studiów (etap trzeci) 
odnoszący się do Pomorza Zachodniego obejmowała 
okres dłuższy.

Podobnie jak przytoczone etapy badawcze, za-
stosowana metodyka badawcza nie ma również cha-
rakteru uniwersalnego. Oceny różnorakie oparto 
na technikach statystycznych (badanie współzależ-
ności za pomocą współczynników Pearsona, modele 
regresji, rangowania, statystyki opisowej, prawdo-
podobieństwa warunkowego).

Układ strukturalny pracy wynika z przyjętej 
hipotezy badawczej i postawionego celu badawcze-
go. Praca składa się z wstępu, czterech rozdziałów 
i wniosków końcowych.

Rozdział I podejmuje problematykę przestrzen-
nych uwarunkowań innowacyjności przemysłu 
w polskich regionach. Podejmuje się w nim takie 
kwestie, jak: poziom technologii w regionach pol-
skich a ich skłonność do innowacyjności, przestrzen-
ne uwarunkowania innowacyjności w polskich regio-
nach w świetle badań empirycznych, a także ocenę 
przestrzennych i technologicznych determinant in-
nowacyjności. W rozdziale tym starano się wskazać 
na występowanie obiektywnych przesłanek prze-
strzenno-technologicznych, które różnicują poziom 
innowacyjności polskich regionów. Przyjęte podzia-
ły oparto na istniejących metodologicznych standar-
dach międzynarodowych (OECD). Do zmiennych 
zależnych przyjęto dane informujące o nakładach 
finansowych na prowadzenie działalności innowa-
cyjnej, a także wyposażenie przedsiębiorstw prze-
mysłowych w nowoczesne środki produkcji (grupa 
pięciu zmiennych).

W rozdziale II przedstawiono dywergencje prze-
strzenne innowacyjności w wybranych regionach 
Polski – studium przypadków. Rozdział przedsta-
wia charakterystykę próby badawczej i zastosowaną 
metodykę. Omawia się w nim determinanty prze-
strzenne innowacyjności na Pomorzu Zachodnim, 
strukturę technologiczno-przestrzenną przemysłu 
w regionie śląskim, sprzężenia między przestrzenią 
i technologią w województwie dolnośląskim oraz 
ocenę dywergencji interregionalnych na badanych 
obszarach. Dobór tych trzech regionów: Śląska, Po-
morza Zachodniego i Dolnego Śląska, może budzić 
określoną refleksję ze względu na ich różnorodność. 
Pierwszy z nich stanowi rozwiniętą aglomerację, 
między którą występują silne interakcje. Drugi re-
gion jest reprezentantem słabiej rozwiniętych re-
gionów. Trzeci z kolei region (Dolny Śląsk) stanowi 
przykład nowoczesnego, aktywnego oddziaływania 
na realizowane w nim procesy innowacyjne.

Przedmiotem rozdziału III jest problematyka ak-
tywności innowacyjnej przemysłu w regionie Pomo-
rza Zachodniego w latach 1997–2004. Przedstawio-
no w nim działalność innowacyjną przedsiębiorstw 
przemysłowych, dynamikę tej działalności, a także 
wnioski, jakie wynikają z tych rozważań. 

Rozdział IV przedstawia wykorzystanie praw-
dopodobieństwa warunkowego w ocenie przebiegu 

przemysłowych procesów innowacyjnych w regionie 
Pomorza Zachodniego.

Przedmiotem tych dwóch ostatnich rozdziałów 
jest region Pomorza Zachodniego jako egzemplifi-
kacja braku umiejętnego kształtowania innowacyj-
ności w przemyśle. Na podstawie ośmioletnich sze-
regów czasowych scharakteryzowano długofalowe 
trendy występujące w regionie, zwracając uwagę 
zarówno na korzystne, jak i niekorzystne zjawiska. 
Wskazano na występowanie zależności między inno-
wacyjnością a stosowaniem selektywnych metod ich 
stymulowania.

W pracy przewija się myśl, że w obrębie szeroko 
rozumianego dynamizmu innowacyjnego istotną rolę 
spełnia region ekonomiczny (s. 111). Jednocześnie 
formułowane są myśli, że w skali kraju nie nastąpiło 
oczekiwane, efektywne kształtowanie procesów two-
rzenia nowych technologii. Stąd uważa się niekiedy, 
że dopiero na poziomie regionalnym lub sektoro-
wym możliwa jest skuteczna koordynacja procesów 
innowacyjnych. Współcześnie podkreśla się także 
znaczenie podejścia międzynarodowego (procesy in-
tegracyjne). Przywołane twierdzenia mają bardziej 
charakter komplementarny niż substytucyjny.

Przyjmując podejście regionalne za interesujące 
w kształtowaniu polityki innowacyjnej, pojawia się 
pytanie o rolę, znaczenie określonych rozwiązań dla 
warunków gospodarki polskiej. Dywergencje prze-
strzenne, technologiczne, wielkość przedsiębiorstw 
stanowią czynniki, które determinują aktywność 
innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w pol-
skich regionach. W stymulowaniu innowacyjności 
szczególną rolę powinny odegrać małe i średnie 
przedsiębiorstwa, ponieważ ich wzrost ilościowy pro-
wadzi do większych nakładów ponoszonych na nowe 
technologie w regionach. Studium trzech analizowa-
nych regionów powiększa wiedzę na temat wpływu 
specyficznych i niepowtarzalnych uwarunkowań od-
działywających na ich rozwój technologiczny.

Przeprowadzone przez autora badania potwier-
dzają tezę o występowaniu w kraju silnych dywer-
gencji w kształtowaniu procesów innowacyjnych. 
Regiony charakteryzujące się rozwiniętą kulturą 
przemysłową, niezależnie od charakteru stosowanej 
technologii, cechują się większym potencjałem inno-
wacyjnym. Stąd uwarunkowania przestrzenne, tech-
nologiczne, wielkość przedsiębiorstw trzeba uznać 
za ważne czynniki określające możliwość kształto-
wania zindywidualizowanych ścieżek rozwoju regio-
nalnego w kraju.

Pracę wieńczą spis rysunków (18) i tabel (67), 
które tworzą wraz z zasadniczym tekstem studium 
badawcze regionalnych uwarunkowań kształtowa-
nia innowacyjności w polskim przemyśle.

Recenzowaną pracę można rekomendować jako 
opracowanie wypełniające potrzebę dostarczenia 
wiedzy z zakresu regionalnego kontekstu kształto-
wania innowacyjności w polskim przemyśle.

prof. dr hab. Władysław Janasz
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Uniwersytetu Szczecińskiego
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Lowell L. BRYAN, Eric MAT-
SON, Leigh M. WEISS, Har-
nessing the power of infor-
mal employee network, „The 
McKinsey Quarterly”, no. 4, 
2007

Lowell L. Bryan jest dyrektorem biura 
fi rmy McKinsey w Nowym Jorku, 
Eric Matson i Leigh M. Weiss pracują 
w biurze w Bostonie

W każdych warunkach rela-
cje między ludźmi zawiązują się 
spontanicznie: ludzka natura, 
w tym świadomość własnych po-
trzeb i korzyści, prowadzą ludzi 
do wymiany pomysłów i wspólnej 
pracy, nawet jeśli nikt tego od 
nich nie wymaga. Ponieważ ich 
działania koncentrują się wokół 
wspólnych interesów i wiedzy, 
jest rzeczą naturalną, że budują 
oni sieci powiązań. 

Większość dużych organizacji 
ma setki, jeśli nie tysiące sieci nie-
formalnych powiązań, ukrytych 
pod nazwą grup koleżeńskich, 
funkcjonalnych czy wspólnoty 
działań. Owe sieci organizują się 
i reorganizują, a przepływ in-
formacji zapewnia im osiąganie 
wspólnych celów. Coraz częściej 
przekraczają też granice pojedyn-
czych organizacji. Ich istnienie 
pozwala zrozumieć i wytłumaczyć 
sukces tak bogatych w zasoby nie-
materialne firm, jak ExxonMobil 
czy General Electric. 

Autorzy artykułu wiele cza-
su poświęcili w swojej pracy na 

„The McKinsey Quarterly” 

Siła nieformalnych relacji 
między pracownikami

badanie społecznych i nieformal-
nych sieci powiązań między pra-
cownikami firm, dochodząc do 
zaskakującej konkluzji: większość 
informacji i wiedzy jest przekazy-
wana kanałami nieformalnymi, 
a tylko niezbędne minimum przez 
oficjalne hierarchiczne lub macie-
rzowe struktury. Robiąc sondaże 
i analizując pocztę elektroniczną, 
tworząc mapy wymiany informa-
cji, autorzy doszli do wniosku, że 
formalne struktury nie odzwier-
ciedlają w najmniejszym stopniu 
tego, jak wykonywana jest co-
dzienna praca w organizacji. 

Niestety, w czasach, gdy suk-
ces firm w coraz większym stop-
niu zależy od pomysłów i wiedzy 
utalentowanych pracowników, li-
derzy nie są świadomi siły niefor-
malnych powiązań i nie robią zbyt 
wiele, aby wykorzystać ich siłę. 
Co więcej, powiązania te umykają 
tradycyjnej kontroli zarządzają-
cych. Tymczasem te kształtowa-
ne ad hoc wspólnoty mają swój 
wpływ na funkcjonowanie orga-
nizacji: mogą zwiększać jej złożo-
ność i chaos.

Organizacje mogą natomiast 
tak kształtować swoje formalne 
struktury, aby wykorzystać war-
tość relacji nieformalnych i pro-
mować efektywną komunikację 
poziomą, wzmacniającą działanie 
pionowych silosów. Świadome bu-
dowanie takich sieci nakłada na 
liderów wymóg koncentrowania 
się na dyskusji z podwładnymi, 
umiejętne łączenie hierarchii 
i współpracy tak, aby stworzyć 

profesjonalne, efektywne śro-
dowisko pracy. Daje to szansę 
unowocześnienia tradycyjnych 
macierzowych struktur, ułatwia 
zarządzanie wiedzą w firmie 
i pomaga w budowaniu bardziej 
osobistych relacji między pracow-
nikami. Najważniejsze jednak, 
że pozwala to liderom wyzwalać 
energię swoich podwładnych i re-
alizować grupowe aspiracje.

Nieformalne sieci w długim 
i krótkim okresie

sobiste relacje między 
pracownikami zarówno 
wewnątrz, jak i poza or-

ganizacjami zwiększają wartość 
współpracy, redukując koszty ko-
ordynacji. Dotyczy to zwłaszcza 
szukania i łączenia tych grup, 
które mają podobną wiedzę oraz 
pracują, opierając się na podob-
nych interesach i aspiracjach. 

W relacjach nieformalnych 
rolę koordynatorów pełnią często 
pojedyncze osoby, niedysponują-
ce nawet władzą formalną, usy-
tuowane dość nisko w hierarchii 
organizacyjnej. Mają one jednak 
tę przewagę, że dysponują do-
stępem do wiedzy interesującej 
dla innych. Bez nich niektóre 
grupy byłyby odcięte od infor-
macji, zwłaszcza jeśli ich przeło-
żony współpracuje bezpośrednio 
z niewielką liczbą osób. W takiej 
sytuacji komunikacja nieformal-
na musi być uzupełnieniem dla 
danych przekazywanych drogą 
formalną. Komunikacja ta jest 
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,

znaczącym elementem zwłaszcza 
organizacji zhierarchizowanych. 

Mimo że nieformalne sieci peł-
nią ważną rolę, zwłaszcza w du-
żych firmach, to mają też kilka 
minusów. Jednym jest nadmiar 
e-maili, rozmów telefonicznych 
i spotkań pracowników poszuku-
jących wiedzy, co ujemnie wpływa 
na efektywność działań w organi-
zacji. 

Co więcej, interakcje mają nie-
bagatelny wpływ na proces po-
dejmowania decyzji i planowania. 
Badania pokazują, że co najmniej 
połowa z nich nie dotyczy spraw 
istotnych w punktu widzenia re-
alizacji celów firmy. Analizy pro-
wadzone przez autorów artykułu 
wskazują, że eliminacja przynaj-
mniej części takich interakcji 
pozwala zaoszczędzić miliony do-
larów oraz skrócić czas podejmo-
wania decyzji.

Innym problemem związanym 
z istnieniem nieformalnych powią-
zań, jak zresztą i tzw. adhokracji, 
jest to, że ich funkcjonowanie po-
lega na spontaniczności, tak więc 
ich efektywność jest zmienna. 

Ludzie o określonej wiedzy 
lub umiejętnościach nie zawsze 
wykonują stosowną do tego pra-
cę, mogą też należeć do grup 
nieformalnych, w których ich 
wiedza jest nieprzydatna, albo 
też mogą nie wiedzieć, że istnieją 
w firmie takie grupy, w których 
mogliby odgrywać znaczącą rolę. 
Firmy zaś w ogóle nie inwestują 
w umiejętności pracowników po-
trzebne do podtrzymania relacji 
nieformalnych, ponieważ raczej 
postrzegają te relacje jako za-
grożenie niż jako szansę na swój
rozwój. 

Największym ograniczeniem, 
jakie wiąże się z istnieniem ta-
kich nieformalnych tworów, jest 
to, że nie mogą one być zarządza-
ne. Często w ogóle nie są widocz-
ne dla menedżerów, a nawet jeśli 
są, to nie do końca wiadomo, jak 
je wykorzystać. Spontanicznie 
pojawiające się bariery, polityka 
korporacyjna lub po prostu zanie-
dbanie hamują rozwój nieformal-
nych powiązań między pracow-
nikami. Co więcej, powiązania 
te mogą być dysfunkcjonalne dla 
organizacji poprzez zwiększanie 
jej kompleksowości, zwiększanie 

intensywności gier politycznych 
i niejasność ról.

Sieci formalne

elem istniejących w or-
ganizacji powiązań for-
malnych jest zwiększa-

nie wartości i obniżanie kosztów 
współpracy między specjalistami. 
Ponieważ ten rodzaj powiązań 
stymuluje interakcje i zachowania 
pracowników pożądane z punk-
tu widzenia organizacji – firmy 
mogą nimi zarządzać. 

Przykładem jest jedna z bada-
nych przez autorów firm petro-
chemicznych. Określiła ona ponad
20 formalnych sieci współpra-
cy pracowników, co pozwoliło jej 
skoncentrować się na najważniej-
szych obszarach działań i umożli-
wiło pracownikom uczenie się naj-
lepszych praktyk. Siłę tych sieci 
odzwierciedlało skrócenie czasu 
potrzebnego na podjęcie kluczo-
wych decyzji.

Sieci formalne odnoszą sukces 
w firmie, ponieważ są przez nią 
powoływane i formowane wokół 
najważniejszych zadań do wyko-
nania. Menedżerowie często też 
odgrywają rolę liderów takich sie-
ci, odpowiednio motywują i szko-
lą swoich podwładnych, inwestują 
w technologie i promują najlepsze 
praktyki – nawet w organizacjach 
rozproszonych geograficznie.

Macierze

ormalne sieci, wykracza-
jące poza funkcjonalne 
linie struktury, mogą 

być mylone ze strukturami ma-
cierzowymi. Różnice te jednak 
są znaczne (patrz tabela). Praca 
w macierzach jest zorganizowana 
według kryterium władzy i auto-
rytetu formalnego oraz hierarchii 
organizacyjnej. Sieci formalne 
zorganizowane są wokół wzajem-
nej zależności interesów i gene-
ralnie bazują na współpracy.

W klasycznych organizacjach 
macierzowych menedżerowie 
i specjaliści mają dwóch i wię-
cej przełożonych, utrzymujących 
nadzór nad ich pracą. I tak, szef 
finansów w jednostce biznesowej 
jest zobligowany do składania ra-
portów zarówno przed menedże-

rem liniowym, jak i przed dyrek-
torem ds. finansów w centrali. 

Różne kryteria grupowania 
stanowisk, podziału władzy i od-
powiedzialności (np. produkt, 
rynek geograficzny, rodzaj klien-
ta lub funkcja) powodują, że pra-
cownicy w środku macierzy mu-
szą rozwiązywać większość kon-
fliktów. 

W zhierarchizowanych orga-
nizacjach zarządzanie macierzo-
we jest o tyle popularne, że dru-
gie kryterium organizacji pracy 
umożliwia lepszą komunikację 
i dostosowanie horyzontalne. Za-
rządzanie macierzowe przeżywa-
ło okres świetności od lat 60. do 
późnych 80. ub. wieku. Pozwala-
ło ono na lepszą współpracę we-
wnątrz firm, nie naruszając przy 
tym pionowych zależności, które 
to uznawano za przyczynę sukce-
sów firm.

Wraz z rozwojem globalizacji 
przedsiębiorstwa zostały zmuszo-
ne do adaptowania się do coraz 
bardziej niepewnego otoczenia. 
Wymaga to bardziej zintegrowa-
nego podejścia do zarządzania. 
Jednocześnie wzrost znaczenia 
wiedzy specjalistycznej i koniecz-
ność koordynacji pracy spowodo-
wały mnogość ról. 

Konsekwencją potrzeby coraz 
większej liczby interakcji między 
pracownikami i większej liczby 
decyzji stała się niemożność oso-
bistego koordynowania i nadzoro-
wania pracy przez menedżerów. 
Co więcej, wiedza i liczba infor-
macji, jakie muszą być przyswo-
jone i wymienione w procesie de-
cyzyjnym, przekracza możliwości 
nawet najbardziej utalentowane-
go człowieka. 

Z kolei specjaliści, którzy szu-
kają informacji na własną rękę, 
natrafiają na same problemy, pio-
ny organizacyjne w zhierarchizo-
wanych strukturach najczęściej 
pracują oddzielnie, ograniczając 
komunikację między sobą do 
minimum. Stąd też struktury 
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w wielu firmach stały się dys-
funkcjonalne. Przejawem tej dys-
funkcji są niekończące się spotka-
nia pracowników, wielogodzinne 
rozmowy telefoniczne, wymiana 
e-maili, jak również niejasna od-
powiedzialność za wyniki. 

Nowy model 

irmy muszą budować in-
frastruktury wspomaga-
jące formalną wymianę 

informacji. Budowanie formal-
nych sieci powiązań pomaga usu-
nąć wąskie gardła w hierarchicz-
nej strukturze organizacyjnej. 
Zamiast zmuszać pracowników do 
rozwiązań problemów firmy w ra-
mach pionowych relacji, buduje 
się ścieżki naturalnej wymiany 
informacji i wiedzy. Członkowie 
takiej sieci nie muszą szukać in-
nych dróg ich zdobycia.

Wystarczy podać przykład filii 
pewnej amerykańskiej instytucji 
finansowej, działającej według 
logiki struktury macierzowej. 
Jej menedżerowie marketingu 
musieli składać raporty zarówno 
swoim przełożonym regionalnym, 
jak i funkcjonalnym, często nie 
wiedząc, który z nich jest waż-
niejszy. Nie mieli też możliwości 
uczenia się od innych specjalistów 

i poznawania najlepszych praktyk 
w organizacji. 

W nowym modelu regional-
ni menedżerowie marketingu 
przesyłają raporty liderowi sieci 
formalnej, ale nie podlegają już 
szefowi marketingu. Liderzy sieci 
odpowiadają za ułatwianie swoim 
podwładnym kontaktów z innymi 
specjalistami marketingu. Lider 
nie może wydawać poleceń, ale 
może zachęcać do pracy na rzecz 
sieci, wspólnie realizować projek-
ty, dobierać i oceniać kandydatów 
na stanowiska marketingowe, 
przewidywać zapotrzebowanie na 
konkretną wiedzę z zakresu mar-
ketingu i pobudzać kreatywność. 
Dzięki istnieniu formalnej sieci 
zmienił się także sposób oceny 
pracy – więcej jest w niej kryte-
riów jakościowych. 

Formalizowanie sieci 
powiązań

ierwszym krokiem do 
sformalizowania powią-
zań między pracownika-

mi jest określenie lidera i zakresu 
jego odpowiedzialności. Ważne są 
także kryteria oceny jego pracy. 
Liderem może być osoba zdolna 
do budowania wspólnych kom-
petencji grupy i ułatwiająca jej 
członkom wymianę wiedzy, a tak-
że pomagająca podwładnym wy-
konywać swą pracę w sposób bar-
dziej efektywny.

Organizacja może wzmacniać 
rozwój sieci formalnych poprzez 
nagradzanie za udział w jej pra-
cach. Czasami pracownicy potrze-
bują bowiem dodatkowych zachęt, 

aby łatwiej nauczyć się pracy w ta-
kiej grupie. 

Cechą, która odróżnia sieć 
formalną od macierzy, jest rola 
lidera. W sieci nie jest on przeło-
żonym w tradycyjnym znaczeniu 
tego słowa, lecz raczej przywódcą-
-sługą. Nie ocenia on pracy sieci, 
lecz raczej dostarcza danych do 
oceny. Jego władza nie jest wła-
dzą opartą na hierarchii. Mimo 
to, wspólnie z menedżerem linio-
wym, ponosi odpowiedzialność za 
wyniki grupy. 

Drugim krokiem w budowaniu 
formalnych powiązań jest dobre 
przyporządkowanie ludzi do wy-
konywanej pracy i do charakteru 
sieci. Liderzy muszą zatem opra-
cować budżet sieci, zaplanować 
inwestycje i, wspólnie z członka-
mi grupy, określić ich role w re-
alizacji zadań.

Ostatnim wymaganiem jest 
określenie struktury sieci. Poma-
ga to budować integrację w grupie, 
a pośrednio – integrację z dużą 
organizacją. Wiele firm pozwala 
swoim pracownikom uczestniczyć 
w pracach więcej niż jednej sieci 
formalnych powiązań. Utalento-
wanym specjalistom pozwala to 
rozprzestrzeniać wiedzę w firmie 
i odgrywać rolę łączników. Jedno-
cześnie pomaga to zmobilizować 
wszystkich pracowników, aby ge-
nerować wartość dodaną w fir-
mie. Warto też pamiętać, że sieci, 
w przeciwieństwie do zhierarchi-
zowanych struktur, zaspokajają 
potrzebę przynależności. 
Opr. dr hab. Grażyna Aniszewska

profesor SGH
Katedra Teorii Zarządzania

Tab. Struktura macierzowa i sieci formalne

Struktura macierzowa Sieci formalne

Zasada organizacji władza wzajemne interesy 

Rodzaj wpływu hierarchia współpraca i przywództwo

Liczba szefów
dwóch lub więcej przełożonych, według 
różnych kryteriów, np. produkty, rynek 
geograficzny, klienci, funkcje

jeden przełożony, jeden lider sieci formalnej 

Implikacje 

proliferacja ról i skomplikowanie struktury,
nadmiar interakcji,
wąskie gardła w procesie podejmowania 
decyzji,
konflikty wynikające z braku jedności 
rozkazodawstwa

proste zależności hierarchiczne,
jasno określone interakcje, płynne podejmo-
wanie decyzji, 
łatwiejszy i szybszy dostęp do wiedzy, 
mniej konfliktów do rozwiązania, co wynika 
z jedności rozkazodawstwa
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dzie sektora fonograficznego                            10 10
Trippner Paweł 
 – Efektywność zarządzania kapitałem przy 

wykorzystaniu mechanizmów budowy
portfeli inwestycyjnych                                   7–8 49

Turczak Anna 
 – Wykorzystanie współczynnika regresji do 

badania zyskowności sprzedaży na przykła-
dzie spółek sektora spożywczego notowa-
nych na GPW w Warszawie                                4 42

Urbanek Grzegorz
 – Wartość kapitału intelektualnego a koszt

kapitału przedsiębiorstwa                                   3 33
Wach Krzysztof 
 – Regionalne wsparcie finansowe małych 

i średnich przedsiębiorstw. Empiryczna
analiza porównawcza Małopolski i Śląska       3 21

Wańtuchowicz Monika, Sankowska Anna, 
 – Organizacja wirtualna a inne koncepcje

zarządzania                                                          4 35
Wawrzyniak Paweł 
 – Zastosowanie swapu walutowo-procento-

wego w zarządzaniu ryzykiem finansowym   12 33
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Węgrzyn Bogusław 
 – Zintegrowany System Zarządzania etapem 

kształtowania w przedsiębiorstwie Zarzą-
dzania przez Jakość (TQM)                               6 37

Wilczewski Michał, Wirkus Marek
 – Informatyzacja zaopatrzenia jako jeden ze 

sposobów na obniżenie kosztów działania
przedsiębiorstwa                                                  3 40

Wirkus Marek, Wilczewski Michał 
 – Informatyzacja zaopatrzenia jako jeden ze 

sposobów na obniżenie kosztów działania
przedsiębiorstwa                                                 3 40

Wolniak Radosław
 – Wpływ indywidualizmu i kolektywizmu 

kulturowego na wdrażanie koncepcji zarzą-
dzania jakością                                                    1 38

 – Unikanie niepewności a zarządzanie ja-
kością                                                                     5 39

Wołowiec Tomasz 
 – Amortyzacja podatkowa w firmie                 7–8 53
Wyrozębski Paweł 
 – Organizacyjne wsparcie zarządzania pro-

jektami – Project Management Office               1 20
Wywiady Dariusza Teresińskiego:
 – Wewnętrzni barbarzyńcy – rozmowa z prof. 

JANEM WINIECKIM, przewodniczącym 
Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich,
doradcą ekonomicznym WestLBanku              1  3

 – Utopia albo herezja – rozmowa z prof. dr. 
hab. JERZYM ROKITĄ z Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach                                    2  3

 – Kompetencja i sprawiedliwość – rozmo-
wa z ANNĄ STREŻYŃSKĄ, prezesem
Urzędu Komunikacji Elektronicznej                4  3

 – Jak tu mieszkać? – rozmowa z dr. inż.
ANDRZEJEM BRATKOWSKIM                 5  3

 – Samodzielność i komunikacja wewnętrzna – 
rozmowa z ANDRZEJEM ROGOWSKIM,
prezesem zarządu Multimediów Polska SA       6  3

 – Konsekwencje pewnych idei – rozmowa 
z dr. ROBERTEM GWIAZDOWSKIM, 
prezydentem Centrum im. Adama Smitha,
ekspertem ds. ubezpieczeń społecznych           9  3

 – Teorie, doktryny, interesy – rozmowa z prof. 
HENRYKIEM DOMAŃSKIM, dyrekto-
rem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej
Akademii Nauk                                                 10  3

 – Lokalny potentat na globalnym rynku – 
rozmowa z JAROSŁAWEM JÓZEFO-
WICZEM, prezesem zarządu Toruńskich
Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA   12  3

Zarzecki Dariusz, Perepeczo Agnieszka
 – Wyniki badań dodatkowych stóp zwrotu 

spółek przejmowanych na polskim rynku
kapitałowym w latach 1998–2004                     9 37

Zawiła-Niedźwiecki Janusz
 – Model oceny dojrzałości zarządzania ciąg-

łością działania organizacji                                4 28
Zieliński Wojciech 
 – Misja administracji publicznej a motywy

inicjowania zmian                                              11 19
Żemigała Marcin 
 – Holistyczne podejście do zarządzania wie-

dzą zadaniem współczesnego menedżera         4 17
Żelazna-Blicharz Anna, Sobotka Anna,

Blicharz Piotr
 – Partnerstwo publiczno-prywatne w realiza-

cji inwestycji publicznych                                    4 31

Nr 1
Strategia i społeczeństwo
 – „Harvard Business Review” – opr. Grażyna

Aniszewska                                                                46

Nr 2
Właściwe proporcje
 – „Harvard Business Review” – opr. Grażyna

Aniszewska                                                               46

Nr 3
Pochwała lidera niedoskonałego
 – „Harvard Business Review” – opr. Grażyna

Aniszewska                                                                46

Nr 4
W jaki sposób codzienne decyzje menedżerów
budują lub niszczą strategię firmy
 – „Harvard Business Review” – opr. Grażyna

Aniszewska                                                                 45

Nr 5
Cywilizowane miejsce pracy
 – „The McKinsey Quarterly” – opr. Grażyna

Aniszewska                                                                46

Nr 6
Ukryte życie organizacji
 – „Harvard Business Review” – opr. Grażyna

Aniszewska                                                                46

Nr 7–8
Nowi CEO
 – „Harvard Business Review” – opr. Grażyna

Aniszewska                                                                72

Nr 9
Anatomia zdrowej organizacji
 – „The McKinsey Quarterly” – opr. Grażyna

Aniszewska                                                               44

Nr 10
Kobiety w labiryncie przywództwa
 – „Harvard Business Review” – opr. Grażyna

Aniszewska                                                                46

Nr 11
Negocjacje śledcze
 – „Harvard Business Review” – opr. Grażyna

Aniszewska                                                                46

Nr 12
Siła nieformalnych relacji między pracownikami
 – „The McKinsey Quarterly” – opr. Grażyna

Aniszewska                                                                46
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