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Struktury zadaniowe  
– istota, badanie, występowanie 

Janusz Marek Lichtarski

Wprowadzenie

rzedstawiciele środowisk naukowych i prak-
tyki gospodarczej od dziesięcioleci zgodnie 
prognozują nieunikniony zmierzch hierar-

chicznych struktur organizacyjnych . Począwszy od 
prekursorów teorii kontyngencji, liczni badacze 
wskazywali słabości tradycyjnych struktur organi-
zacyjnych w warunkach dużej zmienności otoczenia 
i jednocześnie dowodzili wyższości form zbliżonych 
do modelu organicznego [Burns, Stalker, 1961; 
Lawrence, Lorsch, 1967; Toffler, 1974; Mintzberg, 
1979] . Do grupy tej zaliczane są szeroko rozumiane 
struktury zadaniowe . 

Obserwacje otoczenia pozwalają na identyfikację 
wielu czynników sprzyjających rozwojowi struktur 
zadaniowych, takich jak: globalizacja gospodarki, 
upowszechnianie technologii informacyjno-teleko-
munikacyjnych, skracanie cyklu życia produktów 
czy rozwój podejścia projektowego związany z dys-
trybucją środków z funduszy unijnych . 

Struktury zadaniowe i ich elementy występują 
w podmiotach gospodarczych i jednostkach sekto-
ra publicznego, jednak, jak wskazują badania, ich 
powszechność i tempo rozwoju są mniejsze od pro-
gnozowanych [Stabryła, 2009; Lichtarski, 2007] . Ja-
kie są przyczyny, że struktury hierarchiczne nadal 
dominują w praktyce współczesnych organizacji, 
a struktury zadaniowe rozwijają się znacznie wolniej 
i w mniejszym zakresie niż przewidywano? 

Możemy wskazać przynajmniej dwie prawdopo-
dobne przyczyny takiego stanu rzeczy . Pierwsza 
związana jest z wątpliwościami dotyczącymi otocze-
nia . Czy rzeczywiście cechuje je tak duża dynamika, 
jak sądzimy? W wielu publikacjach (również w ni-
niejszym tekście) przyjmuje się założenia dotyczące 
dużej i stale rosnącej burzliwości czy wręcz turbu-
lencji otoczenia, jednak stwierdzenia te nie do końca 
poparte są dowodami . Być może w przypadku wielu 
organizacji środowisko, w jakim funkcjonują, nie jest 
aż tak burzliwe, jak się wydaje, a przynajmniej nie 
na tyle burzliwe, aby struktury hierarchiczne „nie 
radziły sobie” w tych warunkach i były wypierane 
przez struktury zadaniowe lub inne nowoczesne roz-
wiązania o wysokim poziomie organiczności .

Druga przyczyna to bariery rozwoju struktur 
zadaniowych wynikające z ich istoty (właściwości) 
oraz niedostosowania do pozostałych składników 
organizacji i natury ludzkiej . Jeżeli przyjmiemy 
założenie, że otoczenie sprzyja rozwojowi struktur 
zadaniowych, a ten jest mocno ograniczony, to skła-

nia to do poszukiwania przyczyn w specyficznych 
właściwościach owych struktur . Co takiego charakte-
rystycznego jest w strukturach zadaniowych, w ich 
własnościach, mechanizmach itp ., co utrudnia ich 
rozwój i upowszechnianie? A może, jak postulują 
niektórzy autorzy, są to dobre rozwiązania w teorii 
(w założeniach), ale nie znajdują szerszego zastoso-
wania, ponieważ są niezgodne z naturą i przyzwy-
czajeniami ludzi [Leavitt, 2005; Hopej, 2004] . Przed-
stawione pytania i wątpliwości stanowiły przesłankę 
do przygotowania i realizacji projektu poświęconego 
badaniu struktur zadaniowych – ich istoty, uwarun-
kowań rozwoju oraz implikacji . 

Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie do 
problematyki struktur zadaniowych, próba ich zde-
finiowania i scharakteryzowania, narosło tu bowiem 
wiele niejasności i nieporozumień – od terminolo-
gicznych poczynając, na rzeczowych kończąc . Wy-
jaśnienie tych wątpliwości jest szczególnie istotne  
w sformułowaniu jasnych celów badawczych i dobo-
ru właściwych metod badań, zarówno prowadzonych 
przez autora, jak i przez innych potencjalnych ba-
daczy . W drugiej części opracowania przedstawiono 
fragment wyników badań sondażowych poświęco-
nych występowaniu struktur zadaniowych i ich ele-
mentów w praktyce polskich przedsiębiorstw . 

Pojęcie oraz właściwości struktur  
zadaniowych 

ieniok i Rokita definiują strukturę zada-
niową jako „konkretne zespoły zadaniowe, 
zwane też problemowymi lub projektowymi, 

powoływane do realizacji określonych zadań wielo-
wymiarowych” [Bieniok, Rokita, 1984] . Składnikami 
tak definiowanej struktury zadaniowej są tymcza-
sowe, zadaniowe jednostki organizacyjne (ZJO), po-
woływane ad hoc do realizacji różnorodnych zadań 
i przedsięwzięć w ramach działalności podstawowej, 
rozwojowej i wspierającej . W zależności od specyfiki 
zadania i czasu jego realizacji, zespoły zadaniowe 
mogą być tworzone w różnej formie i na różnych 
szczeblach organizacji . Takie same lub bardzo zbliżo-
ne rozwiązania strukturalne są przedstawiane także 
pod innymi nazwami, np . jako „struktura doraźna” 
czy „struktura zespołowa” [Webber, 1990; Bielski, 
2002] . W nurcie zarządzania projektami struktura 
o takich właściwościach nazywana jest „strukturą 
projektową” [Kerzner, 2006; Trocki, Grucza, Ogonek, 
2003; Pawlak, 2006] . Niektórzy autorzy rozróżniają 
struktury projektowe i zadaniowe, wykorzystując 
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kryterium skali i złożoności realizowanych przedsię-
wzięć . Projekt traktowany jest jako przedsięwzięcie 
wielozadaniowe, zatem w takim ujęciu struktury 
projektowe realizują przedsięwzięcia bardziej złożo-
ne i skomplikowane, a struktury zadaniowe przed-
sięwzięcia mniej złożone i łatwiejsze w realizacji . 
W praktyce jednak trudno o demarkację – czym 
różni się bowiem złożone i skomplikowane zadanie 
od prostego projektu? W rzeczywistości istota i me-
chanizmy, na których bazują omawiane rozwiąza-
nia, są te same, bez względu na skalę i złożoność 
przedsięwzięcia . Dlatego też wszystkie przywołane 
rodzaje struktur są przez autora zaliczane do grupy 
szeroko rozumianych struktur zadaniowych . 

W praktyce struktury zadaniowe niezwykle 
rzadko występują w ich czystej postaci, tj . takiej, 
gdzie oprócz naczelnego kierownictwa nie istnieją 
żadne trwale wyodrębnione komórki organizacyjne, 
a jedynie tymczasowe jednostki zadaniowe . Częściej 
występują formy pośrednie, w których ma miejsce 
współwystępowanie układu hierarchicznego i zespo-
łów zadaniowych . Jeżeli te ostatnie mają charakter 
istotny z punktu widzenia całości organizacji, to 
tego typu struktura również nazywana jest zadanio-
wą lub mieszaną (hierarchiczno-zadaniową) . Mamy 
więc do czynienia z pewnym kontinuum zadaniowo-
ści, w którym na jednym krańcu znajduje się tzw . 
czysta struktura zadaniowa, a na drugim struktu-
ra tradycyjna z pojedynczymi i rzadko występują-
cymi zespołami zadaniowymi . Im więcej zespołów 
zadaniowych, szersze spektrum i większa waga 
realizowanych przez nie zadań, tym większe natę-
żenie zadaniowości struktury i odwrotnie . Zatem 
w szerokim znaczeniu właściwie wszystkie struktu-
ry, w których zespoły zadaniowe występują i pełnią 
istotną rolę, nazywać możemy zadaniowymi (jed-
nak w poszczególnych przypadkach zadaniowość 
ma różne natężenie) . We wszystkich bowiem wyko-
rzystywane są te same mechanizmy co w czystych 
strukturach zadaniowych, np . tymczasowe więzi czy 
heterarchia, oraz towarzyszą im te same zjawiska, 
korzyści i problemy .   

Struktury zadaniowe stanowią zupełnie inną 
grupę rozwiązań pod względem jakościowym niż 
struktury tradycyjne . Charakteryzuje je tymczaso-
wość i płynność, co w sposób zasadniczy wpływa na 
spełniane przez nie funkcje . Struktury zadaniowe 
nie stabilizują i nie zapewniają przewidywalności 
organizacji ani poczucia bezpieczeństwa jej człon-
ków, gdyż miejsce klasycznych funkcji struktury 
organizacyjnej zajmuje elastyczność [Leavitt, 2003] . 
Zmieniać się zatem powinien również sposób ich po-
strzegania, badania i opisu . Klasyczna analiza wielo-
wymiarowa zorientowana na statyczny pomiar cech 
właściwych struktury organizacyjnej nie pozwala na 
badanie struktur o charakterze tymczasowym, np . 
badacze z grupy astońskiej traktowali pojawiające 
się ad hoc zespoły zadaniowe jako zakłócenia [Pugh, 
Hickson, 1976] . Z uwagi na zmienność układu ko-
mórek, płynny podział zadań i „wędrowanie” upraw-
nień decyzyjnych, struktury zadaniowe wymagają 
zastosowania podejścia dynamicznego . Ważniejsza 
jest bowiem ogólna zdolność do tworzenia i funk-
cjonowania tymczasowych komórek organizacyjnych 
niż istniejąca w danym momencie kompozycja skład-
ników [Strategor, 1997] . W literaturze podejmowano 
próby wytypowania odmiennego zestawu cech i wy-
miarów na potrzeby opisu struktur zadaniowych, 
jednak jak dotąd były to bardzo ogólne podejścia 
[Strategor, 1997; Łobos, 2003; Lichtarski, 2008] . 

Możemy dostrzec lukę pomiędzy potrzebami prak-
tyki w zakresie diagnozy, opisu i doskonalenia wy-
soce elastycznych struktur organizacyjnych a tym, 
co oferuje nauka . I jeśli w drugiej połowie ubiegłego 
wieku problem identyfikacji i projektowania struktur 
organizacyjnych był powszechny w naukach o zarzą-
dzaniu1), to obecnie jest on podejmowany niezwykle 
rzadko . A przecież stosowane w praktyce rozwiąza-
nia ewoluują, mają inne właściwości i towarzyszą im 
nowe problemy, które wymagają badań, wyjaśnień 
i propozycji rozwiązań . Pewne aspekty struktur za-
daniowych są co prawda „przemycane” przy okazji 
badania nowoczesnych koncepcji zarządzania, np . 
przy omawianiu zarządzania przez jakość poruszane 

Tab. 1. Charakterystyka próby badawczej

Liczba badanych 
przedsiębiorstw

Odsetek badanych 
przedsiębiorstw Liczba badanych 

przedsiębiorstw

Odsetek 
badanych 

przedsiębiorstwPrzedsiębiorstwa 
ogółem 73 100%

w tym, ze względu na wielkość: w tym, ze względu na typ branży:

duże 26 36% schyłkowe 4 5%

średnie 38 52% tradycyjne 51 70%

małe 9 12% nowoczesne 18 25%

w tym, ze względu na profil działalności: w tym, ze względu na kapitał zagraniczny:

produkcyjne 35 48% wyłącznie 
krajowy 57 78%

handlowe 9 12% zagraniczny 
do 50% 3 4%

usługowe 29 40% zagraniczny 
ponad 50% 13 18%

Źródło: opracowanie własne . 



organizacji 1/2010 5

są kwestie kół jakości, a przy omawianiu zarządza-
nia wiedzą – problemy tworzenia i funkcjonowania 
zespołów wiedzy . Zarówno koła jakości, jak i zespoły 
wiedzy są niczym innym jak tymczasowymi zespo-
łami zadaniowymi . Jest to jednak obraz wycinkowy 
i ukazywany jedynie z perspektywy omawianego za-
gadnienia . 

Powszechność struktur zadaniowych 
w polskich przedsiębiorstwach 

rezentowane wyniki są fragmentem projek-
tu badawczego poświęconego całościowemu 
i pogłębionemu badaniu struktur zadanio-

wych, ich powszechności, właściwości i mechani-
zmów, uwarunkowań rozwoju oraz implikacji . Pierw-
szy etap projektu stanowiły badania ankietowe z wy-
korzystaniem kwestionariusza badawczego złożonego 
z dwóch części . Część pierwsza adresowana była do 
naczelnego kierownictwa i jej celem było uzyskanie 
ogólnego obrazu zespołów zadaniowych w przedsię-
biorstwie . Druga część kwestionariusza zorientowana 
była na zebranie szczegółowych informacji i analizę 
zjawisk na poziomie poszczególnych zespołów zada-
niowych . Adresatami drugiej części byli kierownicy 
badanych zespołów . Łącznie badaniami objęto 73 
przedsiębiorstwa i 126 zespołów zadaniowych funk-
cjonujących w tych przedsiębiorstwach . 

Struktura próby odbiega od struktury populacji 
pod względem wielkości podmiotów2), profilu działal-
ności, typu branży i kapitału (zob . tabela 1), dlatego 
wnioski odnoszone są wyłącznie do grupy badanych 
przedsiębiorstw . 

Występowanie w strukturze organizacyjnej ze-
społów zadaniowych o różnym składzie, okresie 
funkcjonowania i umiejscowieniu, realizujących 
różnorodne zadania i przedsięwzięcia zadeklarowa-
ło 93,2% ogółu badanych przedsiębiorstw . Częściej 
deklarowano występowanie zespołów zadaniowych 

w przedsiębiorstwach dużych (100%) niż średnich 
(92,1%) i małych (77,8%) oraz w przedsiębiorstwach 
usługowych (96,6%) i produkcyjnych (94,3%) niż 
handlowych (87,5%) . Sam fakt występowania zada-
niowych jednostek organizacyjnych nie dostarcza 
informacji na temat ich intensywności, dlatego ba-
dano również częstotliwość ich powoływania, wpływ 
na istniejący układ hierarchiczny oraz zakres i wagę 
realizowanych przez nie zadań . 

Częstotliwość powoływania zespołów zadanio-
wych była większa w przedsiębiorstwach dużych 
niż średnich i małych (zob . rysunek 1) . Ponadto 
zespoły częściej występowały w przedsiębiorstwach 
usługowych i produkcyjnych niż handlowych, w pod-
miotach z branż nowoczesnych i tradycyjnych niż 
schyłkowych, oraz w przedsiębiorstwach z udziałem 
kapitału zagranicznego (rysunek 2) .       

Występowanie zespołów zadaniowych w bada-
nych przedsiębiorstwach powodowało zaburzanie 
istniejącego ładu organizacyjnego i łamanie zasady 
jednoosobowego kierownictwa . Ponad 56% badanych 
przedsiębiorstw zadeklarowało jednoczesne wystę-
powanie i nakładanie się na siebie kilku zespołów 
zadaniowych (zaangażowanie tych samych pracow-
ników do zadań realizowanych przez różne zespoły 
w tym samym czasie), blisko 33% firm wskazało jed-
noczesne występowanie wielu zespołów, z których 
każdy działa w innym obszarze i nie angażuje tych 
samych uczestników . W co dziesiątej firmie zespoły 
nie występowały jednocześnie; nowy zespół powsta-
wał dopiero, gdy poprzedni zakończył działalność . 

Badano również, czy zasady tworzenia i funkcjo-
nowania zespołów zadaniowych zostały określone 
w dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa . 
Odpowiedzi przedstawia rysunek 3 .  
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Rys. 1. Częstotliwość powoływania zespołów 
zadaniowych w badanych przedsiębiorstwach 
według wielkości 
Źródło: opracowanie własne . 
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według kapitału 
Źródło: opracowanie własne . 
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O znaczeniu zespołów zadaniowych świadczy 
również zakres zadań, jakie realizują w badanych 
przedsiębiorstwach . Im szersze spektrum, większa 
różnorodność i więcej zadań, tym większa intensyw-
ność i waga zespołów zadaniowych . 

Najczęściej były to przedsięwzięcia rozwojowe, 
wdrożeniowe, zadania służące rozwiązaniu konkret-
nych problemów oraz zadania wykonywane w ra-

mach działalności podstawowej, tj . nietypowe zlece-
nia klientów . 

Ze względu na intensywność wykorzystania ze-
społów zadaniowych, określoną na podstawie zako-
dowanych odpowiedzi na pytania dotyczące faktu 
występowania zespołów zadaniowych, częstotliwości 
ich tworzenia, wpływu na trwały układ hierarchicz-
ny i przedmiotu realizowanych zadań, badane przed-

siębiorstwa zostały podzielo-
ne na cztery grupy . Opis i li-
czebność wyróżnionych grup 
przedstawia tabela 2 . 

Kategoryzacja badanych 
przedsiębiorstw ułatwia 
identyfikację związków po-
między intensywnością i za-
awansowaniem zespołów 
zadaniowych a innymi zja-
wiskami i działaniami, np . 
pojawianiem się konfliktów, 
wykorzystywanymi kryte-
riami doboru pracowników, 
stosowanymi bodźcami mo-
tywacyjnymi i działaniami 
w obszarze zarządzania wie-
dzą w organizacji .

Struktury zadaniowe nie 
są tak powszechne w prakty-
ce zarządzania, jak progno-
zowano kilka dekad temu . 
Teza ta znajduje potwier-
dzenie w referowanych wy-
nikach badań . Szczególnie 
rzadko występują one w czy-
stej postaci . Składniki struk-
tur zadaniowych, jakimi są 
zadaniowe jednostki organi-
zacyjne są jednak dość po-
wszechne, a intensywność 
ich wykorzystania zależy 
w największym stopniu od 
wielkości przedsiębiorstwa 
i typu branży w jakiej funk-
cjonuje, a w mniejszym stop-
niu także od udziału kapita-
łu zagranicznego i profilu 
działalności .  
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Rys. 3. Odzwierciedlenie działalności zespołów zadaniowych  
w dokumentacji organizacyjnej 
Źródło: opracowanie własne .
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Rys. 4. Zadania realizowane przez zespoły zadaniowe 
Źródło: opracowanie własne . 

Tab. 2. Kategorie przedsiębiorstw ze względu na intensywność zespołów zadaniowych

Grupa Charakterystyka Liczba

A

Przedsiębiorstwa, w których zespoły zadaniowe występują stale, realizują wiele różnorodnych, 
złożonych i ważnych dla przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa zadań, a ich występowanie 
w dużym stopniu wpływa na trwały układ komórek organizacyjnych, istniejący podział pracy, 
rozmieszczenie kompetencji decyzyjnych itd .

25

B Przedsiębiorstwa, w których intensywność występowania i zakres realizowanych przez nie 
projektów oraz ich wpływ na trwałą strukturę organizacyjną jest umiarkowany 18

C
Przedsiębiorstwa, w których powszechność i udział zespołów zadaniowych w realizacji zadań 
przedsiębiorstwa jest niewielki: występują rzadko, realizują niewielkie projekty i nie powodują 
znacznych zaburzeń układu hierarchicznego

25

D Przedsiębiorstwa, w których  w ogóle nie występują zespoły zadaniowe 5

Źródło: opracowanie własne . 
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Podsumowanie 

truktury zadaniowe nadal są nowym zjawi-
skiem w naukach o zarządzaniu . Problemy 
związane z ich badaniem pojawiają się już 

na etapie definiowania podstawowych pojęć . W lite-
raturze funkcjonuje bowiem wiele różnych ujęć i ter-
minów przedstawiających bardzo zbliżone w swej 
istocie rozwiązania . W artykule zaproponowano po-
dejście integrujące poszczególne koncepcje i prowa-
dzenie badań w grupie szeroko rozumianych struktur 
zadaniowych . Są one bardzo zróżnicowane w prak-
tycznych zastosowaniach i towarzyszy im wiele nie-
zbadanych i nieopisanych dotychczas zjawisk . Owa 
różnorodność wynika m .in . z podkreślanej w nurcie 
zarządzania projektami niepowtarzalności projektu 
[Chrościcki, 2001; Lock, 2009] . Mimo podobieństw 
i izomorfii stosowanych rozwiązań, wynikającej np . 
ze stosowania określonej metodyki zarządzania pro-
jektem, w praktyce każde przedsięwzięcie jest uni-
katowe i każde jest inaczej zorganizowane . Utrudnia 
to badanie i opis struktur zadaniowych, a także for-
mułowanie wniosków o charakterze normatywnym . 
Dodatkową trudność metodyczną sprawia płynność 
nowoczesnych struktur, powodująca pewnego rodza-
ju „rozmywanie się” obiektu badań [Ashkenas i in ., 
2002; Sułkowski, 2005] .  

Struktury zadaniowe wymagają więc pogłębionych 
badań, wykorzystujących nie tylko metody ilościowe, 
ale również jakościowe, w tym m .in . szerokie spek-
trum metod i technik zbierania informacji, triangu-
lację i podejście dynamiczne . Realizowany przez au-
tora projekt badawczy ma na celu zgłębianie natury, 
właściwości, uwarunkowań oraz implikacji struktur 
zadaniowych . Bliższe rozpoznanie struktur zadanio-
wych pozwoli na wyjaśnienie powodów mniejszego 
zakresu i tempa ich rozwoju, a także formułowanie 
wskazówek ułatwiających ich stosowanie . Poza frag-
mentami wyników przedstawionymi w tekście, opi-
sane badania ankietowe dostarczyły wielu ważnych 
i ciekawych spostrzeżeń oraz wniosków .  

dr Janusz Marek Lichtarski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

PRZYPISY
1) Przedmiotem badań empirycznych w tamtym okresie były 
głównie struktury hierarchiczne . 
2) Wielkość przedsiębiorstw mierzona jest stanem zatrudnie-
nia . Przyjęto przedziały według klasyfikacji z Ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej, nie wyróżniając klasy mikro-
przedsiębiorstw .  
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Summary 
Traditional organizational structures based on top-down hie-
rarchy seem to be ineffective in dynamic environment . For 
decades experts have forecasted the inevitable end of this 
type of structures and growth of organic forms . But such 
scenario did not happen . What are the reasons that hierar-
chies thrive? What are the obstacles of task structures deve-
lopment? Those problems seem to be important and need to 
be investigated deeply .  
The goal of the article is to define task structures, explain 
their nature, and doubts that appeared around them . In the 
second part the empirical findings focused on identification 
of task forces and project teams in enterprises were presen-
ted . The article is based both on literature study and the 
questionnaire research conveyed in 73 enterprises and 126 
project teams existing within those companies . 
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Zarządzanie  
własnymi kompetencjami 
– przesłanki i egzemplifikacja 

Piotr Jedynak

Wprowadzenie

dyby rzeczywiście przyjąć, jak to się cią-
gle jeszcze powszechnie uważa, że głównym 
beneficjentem kompetencji pracownika jest 

organizacja, to proces ich kształtowania należałoby 
powierzyć głównie organizacji, byłaby ona „central-
nym ośrodkiem” zarządzania kompetencjami ludzi . 

Organizacje oczywiście kompetencjami zarządza-
ją i kształtują je zgodnie z własnymi potrzebami, 
szczególnie wówczas, kiedy w procesie kształtowania 
kompetencji nikt ich nie może zastąpić, np . w przy-
padku kompetencji specyficznych dla danej organiza-
cji, mających unikatowy charakter . Są jednak tylko 
jednym z kilku poziomów zarządzania kompetencja-
mi . Poziomy, o których mowa, to między innymi: 
zz poziom indywidualny (poszczególnych ludzi),
zz poziom organizacji,
zz poziom lokalny (miast, gmin i powiatów),
zz poziom regionalny (np . województwa),
zz poziom krajowy,
zz poziom ponadnarodowy (np . Unia Europejska) .

Analiza podmiotów zarządzania kompetencjami 
dokonywana na poziomie organizacji wskazuje, że 
w tworzeniu systemu zarządzania kompetencjami 
partycypują przede wszystkim:
zz naczelne kierownictwo,
zz menedżer i specjaliści personalni,
zz wszyscy pozostali kierownicy,
zz wszyscy pozostali pracownicy . 

Legitymizacja pracowników do bycia podmiotem 
zarządzania kompetencjami jest silnie uzasadniona 
względami merytorycznymi . Mimo że bywają oni cią-
gle – w tym względzie – podmiotem niedocenionym, 
to jednak są pod wieloma względami najbardziej 
wiarygodni . To sami pracownicy znają najlepiej wła-
sne zalety i słabości . Wiedzą, co chcą robić, a czego 
nie chcą i jakie szkolenia są im potrzebne . 

T . Oleksyn1) zauważa, że podmiotowość pracow-
ników w kształtowaniu systemu zarządzania kompe-
tencjami wyraża się coraz częściej w przejmowaniu 
przez nich inicjatywy kształtowania własnych ście-
żek rozwoju i awansu . Z jednej strony jest to zapew-
ne odpowiedź pracowników na niedostatki rozwią-
zań proponowanych im przez organizacje . Z drugiej 
strony oznacza przejęcie przez nich odpowiedzial-
ności za własne kompetencje, a także związanego 
z tym ryzyka . W sytuacji kiedy rzeczą naturalną 
stała się zmiana miejsca pracy, powierzenie przez 
pracownika zarządzania kompetencjami wyłącznie 
organizacji, w której aktualnie pracuje, oznaczałoby 

przyjęcie na siebie skutków ryzyka „niedopasowa-
nia” własnych kompetencji do potrzeb innych praco-
dawców czy szerzej – rynku pracy . 

Zatem jeśli plany rozwojowe pracownika obejmują 
więcej niż jedną organizację (a tak jest bardzo często), 
nie powinien on zdawać się wyłącznie na to, co w od-
niesieniu do jego kompetencji planuje organizacja .

Można więc mówić o narastającej tendencji do 
przesuwania punktu ciężkości procesu zarządzania 
kompetencjami . Wcześniej znajdował się on głównie 
w organizacjach, które zarządzały kompetencjami 
pracowników, dzisiaj coraz częściej to ludzie zarzą-
dzają własnymi kompetencjami, co częściowo dzieje 
się w granicach organizacji, ale częściowo również 
poza tymi granicami . W niniejszym tekście autor 
kieruje uwagę na udział w studiach podyplomowych 
jako jedną z interesujących formuł rozwoju własnych 
kompetencji .

Przesłanki zarządzania własnymi  
kompetencjami

ytanie o uzasadnienie zarządzania własny-
mi kompetencjami jest pytaniem ważnym, 
tak z praktycznego, jak i teoretycznego pun-

ku widzenia . W wyniku przeglądu literatury przed-
miotu, a także własnych opinii autora, poniżej okre-
ślono kilkanaście przesłanek zarządzania własnymi 
kompetencjami . Ludzie powinni nimi zarządzać:
zz ponieważ są do tego coraz częściej zmuszeni 

przez zewnętrzne okoliczności, takie jak brak możli-
wości liczenia na tzw . etatowe zatrudnienie na czas 
nieokreślony . Stale maleją zasoby tzw . stałej pracy, 
a rosną takich jej form, jak: outsourcing, praca na 
własny rachunek, praca na umowy o dzieło i zlece-
nie, praca kontraktowa, praca na czas określony, 
praca w niepełnym wymiarze czasu, telepraca;
zz ponieważ średni cykl aktywności zawodowej pra-

cującego (około 40 lat) jest średnio dwukrotnie dłuż-
szy niż czas istnienia dużej firmy i siedmiokrotnie 
dłuższy niż przeciętny czas istnienia małej firmy2); 
zz aby uzyskać tzw . kompetencje progowe3) . Ten ro-

dzaj oznacza podstawowe kompetencje wymagane 
na danym stanowisku . Bez nich pracownik nie może 
pracować na tym stanowisku;
zz aby skutecznie sprostać strategiom naboru sto-

sowanym przez współczesne organizacje . Jak pisze 
A . Pocztowski4), kompetencje mogą być podstawą 
tworzenia profili wymagań (cech osobowych) dla 
kandydatów do pracy . Jest to szczególnie intere-
sujące w punktu widzenia cyklu życia zawodowego 
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jednostki . Akceptując wymieniony argument, docho-
dzimy do wniosku, że zarządzanie własnymi kompe-
tencjami to proces ciągły, który winien być zapocząt-
kowany daleko wcześniej niż dopiero w momencie 
podejmowania pierwszej pracy . Decyzje edukacyjne 
uczniów i studentów, ich aktywność w odbywaniu 
praktyk i staży traktować należy jako jeden z pierw-
szych etapów zarządzania własnymi kompetencjami; 
zz aby sprostać rzeczywistym wymaganiom organiza-

cji, w sytuacji kiedy formalne opisy stanowiska pracy 
szybko się dezaktualizują i nie nadążają za ciągłymi 
zmianami . W organizacjach (a są one ciągle w więk-
szości), w których opis stanowiska pracy jest podstawo-
wym narzędziem określenia kompetencji pracownika, 
jak piszą D .D . Dubois i W .J . Rothwell5), sytuacja niedo-
pasowania wymagań kompetencyjnych występujących 
w rzeczywistości oraz tych, które ujęto w dokumenta-
cji organizacyjnej jest praktycznie nie do uniknięcia;
zz aby zrealizować plany rozwoju osobistego . Czy to 

w ramach organizacji, czy na własną rękę pracow-
nicy niejednokrotnie samodzielnie organizują ramy 
własnego kształcenia . Zarządzanie własnymi kompe-
tencjami odnosi się wówczas do celów osobistego 
rozwoju oraz opiera się na diagnozie swojej obecnej 
pozycji i stanu posiadanych kompetencji6);
zz ponieważ na kompetencjach może się opierać 

indywidualna strategia kariery . Przez strategię ka-
riery rozumiemy te wszystkie działania jednostki, 
które świadomie podejmuje, by zrealizować przyjęte 
cele kariery . A . Miś, dokonując syntezy problema-
tyki indywidualnych strategii kariery7), wyróżniła 
7 takich strategii . Zasadniczo wszystkie z nich są 
oparte na różnego rodzaju kompetencjach, przy 
czym niektóre odwołują się do kompetencji w spo-
sób bezpośredni . Tymi strategiami są rozwój kom-
petencji w aktualnej pracy oraz zwiększenie umie-
jętności związanych z pracą . M . Armstrong8) jako 
jeden ze sposobów rozwoju kariery poprzez wzrost 
podaje metodę zakresu kompetencji . Chodzi tu 
o spełnienie warunku osiągnięcia określonego po-
ziomu kompetencji (punktu docelowego) po to, aby 
móc się piąć po szczeblach kariery;
zz aby satysfakcjonująco zarabiać . W literaturze 

przedmiotu częstokroć można spotkać postulaty opie-
rania systemu wynagradzania pracowników na ich 
kompetencjach . W większości przypadków jednak 
(np . M . Armstrong, T . Oleksyn)9) sugeruje się uni-
kanie skrajności w postaci traktowania kompetencji 
jako jedynego kryterium projektowania płac . Równo-
cześnie jednak zauważa się, że kompetencje, mniej 
lub bardziej, w sposób bezpośredni lub pośredni, 
wpływają na wynagrodzenia . Dzieje się tak między 
innymi dlatego, że wraz ze wzrostem trudności pracy 
powstaje potrzeba opłacania kompetencji niezbędnych 
do jej wykonania . Im większe jest więc uzależnienie 
poziomu wynagrodzeń od kompetencji, tym większa 
motywacja do zarządzania nimi przez pracowników;
zz aby uniknąć degradacji stanowiskowej i zwięk-

szyć prawdopodobieństwo awansu . Jak słusznie za-
uważa T . Oleksyn10), kompetencje pracowników wpisują 
się w system oceny i awansów . Niedobory kompetencji 
mogą prowadzić do degradacji, a nawet zwolnień, ich po-
siadanie jest jednym z kluczowych warunków awansu;
zz aby zapełnić lukę i niedostatki zarządzania kom-

petencjami przez organizację . System zarządzania 
kompetencjami w organizacji stanowi wypadkową 
poglądów i interesów wielu grup i osób . Ostatecznie 

jest on podporządkowany celom stron zaintereso-
wanych, które cechuje najwyższy poziom aspiracji . 
Niekoniecznie jest ona zatem ściśle dopasowany 
(i nie może być) do indywidualnych preferencji pra-
cownika . Zakres kompetencji przewidziany dla pra-
cowników jest w każdej organizacji zamknięty jej 
granicami . Czy to ścieżki kariery, czy plany rozwoju 
pracowników dotyczą tych grup stanowisk, które 
w organizacji się znajdują;
zz aby sprostać wymaganiu mistrzostwa osobistego 

traktowanego przez P .M . Senge’a jako jeden z czte-
rech filarów uczących się organizacji11) . Jak pisze 
P .M . Senge, „(…) mistrzostwo osobiste oznacza trak-
towanie życia jako działalności twórczej, przyjęcie 
twórczego, a nie reaktywnego sposobu widzenia 
świata(…)” . Mimo że mistrzostwo osobiste to więcej 
niż kompetencje i umiejętności, to jednak jest ono 
na nich oparte . Zarządzanie własnymi kompetencja-
mi ukierunkowane na mistrzostwo osobiste oznacza 
stałe powiększanie swoich możliwości osiągania 
w życiu tego, do czego się dąży;
zz aby utrzymywać zdolność do wykorzystywania 

wiedzy w nowych sytuacjach zawodowych . Jest to 
koncepcja kompetencji sformułowana przez brytyjską 
Agencję ds . Szkoleń (Training Agency) w 1988 r .;
zz aby być pracownikiem wiedzy . Dostrzeżenie tej 

wyłaniającej się w latach 50 . grupy pracowników 
zawdzięczamy P . Druckerowi . W gruncie rzeczy po-
siadanie bardzo wysokich kompetencji jest głównym 
atrybutem pracowników wiedzy . Aby być takim pra-
cownikiem, trzeba rozumieć, posługiwać się, utrzy-
mywać i rozwijać duży zasób wiedzy12) . Z posiada-
niem wysokich kompetencji wiążą się jednak istotne 
profity, jak np .: bogata treść pracy, możliwość podej-
mowania intelektualnych wyzwań, swoboda w miej-
scu pracy i brak silnej zależności od przełożonych, 
elastyczny system czasu pracy, możliwość prowadze-
nia własnej działalności, wysokie dochody;
zz aby mieć możność skorzystania z okazji pojawia-

jących się na rynku pracy . Można tu wskazać na 
pewien interesujący paradoks nadmiaru kompeten-
cji . Nadmiar ten istnieje bowiem wyłącznie w od-
niesieniu do wymagań kompetencyjnych obecnego 
miejsca pracy . Może być natomiast spożytkowany 
przy ubieganiu się o zatrudnienie w innym miejscu 
pracy . Utrzymywanie owego nadmiaru kompetencji 
przez pracowników wydaje się więc być konieczne 
w sytuacji, kiedy plany rozwoju zawodowego przewi-
dują zmianę pracodawcy;
zz aby móc pracować we własnej firmie . Powszechne 

obecnie zjawisko outsourcingu, preferowanie małych 
i średnich przedsiębiorstw w gospodarce oraz inne 
czynniki sprzyjają zdecydowanie podejmowaniu dzia-
łalności gospodarczej na własną rękę . W zarządzaniu 
własnymi kompetencjami przedsiębiorcę nikt nie jest 
w stanie wyręczyć . Podejmując wyzwanie, jakim jest 
prowadzenie działalności gospodarczej, musi jednocze-
śnie zadbać o niezbędne kompetencje . Kompetencje te 
można określić mianem kluczowego czynnika sukcesu .

Uczestnictwo w studiach podyplomowych 
jako formuła zarządzania własnymi kom-
petencjami (wyniki badań empirycznych)

adania empiryczne prowadzono w 2008 r ., 
w ramach projektu badawczego „Rola studiów 
podyplomowych w kształceniu pracowników ,
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i menedżerów”, realizowanego w Instytucie Ekono-
mii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego13) . 
W badaniu brało udział 157 osób, które rozpoczęły 
studia podyplomowe w Instytucie Ekonomii i Zarzą-
dzania UJ w roku akademickim 2008/2009 . Próbę 
dobrano na podstawie nielosowego schematu dobo-
ru, jako próbę okolicznościową, kierując się dostęp-
nością respondentów dla prowadzących badania . 
Badania prowadzono metodą ankietową, za pomocą 
standaryzowanego kwestionariusza . 

Status studiów podyplomowych w aktualnym 
miejscu pracy respondentów

 
W badaniach próbowano ustalić m .in ., jakie jest 

znaczenie ukończenia studiów podyplomowych dla 
awansu zawodowego w organizacjach, w których pra-
cują respondenci (tabela 1) . Respondenci odpowiada-
li najczęściej (75 osób, 47,8%), że przełożeni zwracają 
uwagę na fakt ukończenia studiów podyplomowych 
przez podwładnych, decydując o kwestiach awansu, 
jednak ukończenie takich studiów nie jest usankcjo-
nowane jako kryterium formalne . Wiele osób (51 – 
32,5%) wskazywało, że w organizacjach, w których 
pracują, ukończenie studiów podyplomowych nie ma 
żadnego znaczenia dla awansu zawodowego . 14 osób 
(8,9%) zaznaczyło odpowiedź, że ukończenie studiów 
podyplomowych jest w ich organizacjach niezbędne, 
aby pełnić funkcje wybranych specjalistów, 8 osób 
(5,1%) – że trzeba ukończyć studia podyplomowe, 
aby pełnić niektóre funkcje kierownicze, zaś 5 osób 
(3,2%) – że jest to kryterium formalne, którego 

spełnienie jest niezbędne do pełnienia wszystkich 
funkcji kierowniczych . Można zatem stwierdzić, że 
respondenci pracowali w organizacjach, gdzie nie-
często określono formalnie wymóg ukończenia stu-
diów podyplomowych jako warunek pełnienia funk-
cji specjalistów lub kierowników . Jednak branie pod 
uwagę faktu ukończenia studiów podyplomowych, 
mimo braku jego usankcjonowania jako formalnego 
kryterium awansu, uznać należy za częste .  

Respondentów zapytano także o popularność stu-
diów podyplomowych wśród pracowników organiza-
cji, w których pracują respondenci (tabela 2) . Najczę-
ściej (98 osób, 62,4%) wskazywano odpowiedź prze-
czącą, a mianowicie, że studia podyplomowe w or-
ganizacjach zatrudniających respondentów są mało 
popularne i uczestniczyli lub uczestniczą w nich 
nieliczni pracownicy . 50 osób (31,8%) było zatrud-
nionych w organizacjach, w których studia podyplo-
mowe są popularne i uczestniczy lub uczestniczyła 
w nich część pracowników . Jedynie 4 osoby (2,5%) 
pracowało w organizacjach, gdzie studia podyplomo-
we są bardzo popularne .

Motywy uczestnictwa respondentów w studiach 
podyplomowych

Wśród wielu przesłanek uczestnictwa w studiach 
podyplomowych, respondenci wskazywali najczę-
ściej: chęć nabycia nowych kompetencji (121 wska-
zań, 77,1%), a także chęć zwiększenia swojej kon-
kurencyjności na rynku pracy (106 wskazań, 67,5% 
badanych) (tabela 3) . Świadczy to o bardzo pragma-

Tab. 1. Znaczenie ukończenia studiów podyplomowych dla awansu zawodowego w organizacjach, 
w których pracują respondenci*

Znaczenie Liczba wskazań Procent wskazań

1 . Nie ma żadnego znaczenia 51 32,5

2 . Przełożeni biorą ten fakt pod uwagę, ale nie jest to kryterium 
formalne 75 47,8

3 . Jest to kryterium formalne, niezbędne do pełnienia funkcji 
wybranych specjalistów 14 8,9

4 . Jest to kryterium formalne, niezbędne do pełnienia funkcji 
kierowniczych wyższego szczebla 2 1,3

5 . Jest to kryterium formalne, niezbędne do pełnienia funkcji 
kierowniczych w niektórych obszarach 8 5,1

6 . Jest to kryterium formalne, niezbędne do pełnienia wszystkich 
funkcji kierowniczych 5 3,2

Źródło: badania własne .
* W tabeli pominięto brak odpowiedzi .

Tab. 2. Popularność studiów podyplomowych wśród pracowników organizacji, w których pracują 
respondenci*

Popularność Liczba wskazań Procent wskazań

1 . Bardzo popularne, uczestniczy bądź uczestniczyła w nich 
większość pracowników 4 2,5

2 . Popularne, uczestniczy lub uczestniczyła  
w nich część pracowników 50 31,8

3 . Mało popularne, uczestniczą lub uczestniczyli w nich nieliczni 
pracownicy 98 62,4

Źródło: badania własne . 
* W tabeli pominięto brak odpowiedzi .
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tycznym podejściu badanych do swego uczestnictwa 
w studiach podyplomowych; dzięki temu uczestnic-
twu chcą oni osiągnąć wymierne korzyści zawodo-
we . Można zatem stwierdzić, że uczestnictwo w stu-
diach podyplomowych badani traktują jako środek 
w zarządzaniu własnymi kompetencjami oraz roz-
wojem zawodowym i karierą . Dane ujęte w tabeli 3 
wskazują także na to, że część badanych podwyższa 
swoje kompetencje dzięki studiom podyplomowym 
z myślą o obecnym miejscu pracy (przesłanki: 1, 
2, 3), część natomiast czyni to z myślą o zmianie 
pracodawcy . Dla 12 badanych (7,6%) uczestnictwo 
w studiach podyplomowych ma pomóc działalności 
gospodarczej na własną rękę . 

Podsumowanie

esteśmy obecnie świadkami rosnącej roli 
kapitału ludzkiego w działalności organi-
zacji i funkcjonowaniu gospodarek . Jedną 

z charakterystycznych cech, a jednocześnie warun-
kiem utrwalania zjawiska zwanego gospodarką opar-
tą na wiedzy staje się wzięcie odpowiedzialności za 
proces zarządzania kompetencjami przez pojedyn-
czych ludzi . W artykule przedstawiono przesłanki 
uzasadniające sens i potrzebę zarządzania własnymi 
kompetencjami, a także, dzięki przeprowadzonym 
badaniom empirycznym, ukazano udział w studiach 
podyplomowych jako jedną z wiodących formuł roz-
woju własnych kompetencji .

dr hab . Piotr Jedynak
Instytut Ekonomii i Zarządzania

Uniwersytet Jagielloński

PRZYPISY
1) Zob . T . OLEKSYN, Zarządzanie kompetencjami . Teoria 
i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s . 197 .
2) Ibidem, s . 262 .
3) Ten rodzaj kompetencji R . Boyatzis przeciwstawił kom-
petencjom dotyczącym działania . Te pierwsze nie mają 
związku z wynikami uzyskiwanymi przez pracowników, te 
drugie taki związek wykazują . Por . M . ARMSTRONG, Za-
rządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kra-
ków 2001, s . 245 .
4) Por . A . POCZTOWSKI, Zarządzanie zasobami ludzkimi, 
PWE, Warszawa 2003, s . 153, 154 . Temat ten rozwijają 

także D .D . DUBOIS oraz W .J . ROTHWELL . Zob . Zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Helion, 
Gliwice, s . 135–170 .
5) Ibidem, s . 20–24 . Wymienieni autorzy upatrują źródeł 
problemów w statycznym projektowaniu stanowisk pracy, 
w których wymagania kompetencyjne określa się w odnie-
sieniu do obowiązków pracownika . Zwracają uwagę na to, że 
obecnie bardziej odpowiednią kategorią są oczekiwane od 
pracownika rezultaty i wyniki, a te, jak wiadomo, ulegają 
ciągłym modyfikacjom . Dlatego też ich zdaniem, najlepiej 
określać wymagania kompetencyjne w odniesieniu do ról 
organizacyjnych przewidzianych dla pracowników . Podzie-
lając optymizm zawarty w tym stwierdzeniu, autor uważa 
jednak, że nawet w sytuacji posługiwania się konwencją 
ról organizacyjnych, to pracownik będzie podmiotem, który 
jest w stanie najbardziej elastycznie przewidywać i reago-
wać na własne potrzeby kompetencyjne .  
6) Por . M . ARMSTRONG, Zarządzanie zasobami ludzkimi, 
op . cit ., s . 443–447 . 
7) Zob . A . MIŚ, Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w or-
ganizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 
Kraków 2007, s . 92 – 96 . Pozostałe indywidualne strate-
gie kariery to: zwiększenie zaangażowania w pracę, rozwój 
i wykorzystanie okoliczności towarzyszących pracy, wyko-
rzystanie relacji zależności/podległości, budowa wizerun-
ku, „politykowanie” w organizacji .
8) Zob . M . ARMSTRONG, Zarządzanie zasobami ludzkimi, 
op . cit ., s . 490, 491 .
9) Zob . T . OLEKSYN, Zarządzanie kompetencjami, op . cit ., 
s . 243–245; M . ARMSTRONG, Zarządzanie zasobami ludz-
kimi, op . cit ., s . 560–562 .
10) Zob . OLEKSYN T ., Zarządzanie kompetencjami, op . cit ., 
s . 232–242 .
10) Por . P .M . SENGE, Piąta dyscyplina . Teoria i praktyka 
organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 
1998, s . 145–176 . P .M . Senge używa w odniesieniu do mi-
strzostwa osobistego terminu „dyscyplina” uczącej się orga-
nizacji . Innymi dyscyplinami są: modele myślowe, wspólna 
wizja oraz zespołowe uczenie się . 
11) Na temat pracowników wiedzy piszą interesująco np . 
B . NOGALSKI i B . SURAWSKI . Zob . S .A . WITKOWSKI, 
T . LISTWAN (red .), Kompetencje a sukces zarządzania orga-
nizacją, Difin, Warszawa 2008, s . 118–130 .
12) W projekcie brali udział także dr Monika Jedynak oraz 
dr Aleksander Marcinkowski .

Summary 
In the text one undertook the problem of the management 
with own competences . One showed premises of this process 
and also his exemplification in the form of the participation 
in postgraduate studies .

Tab. 3. Przesłanki uczestnictwa respondentów w studiach podyplomowych

Przesłanki Liczba wskazań Procent wskazań

1 .  Aby awansować w obecnym miejscu pracy 22 14
2 .  Aby lepiej wykonywać swoją pracę 50 31,8
3 .   Aby spełnić wymagania formalne przewidziane dla zajmowanego 

stanowiska 9 5,7

4 .  Aby podwyższyć swoje dochody 27 17,2
5 .  Aby nabyć nowe kompetencje 121 77,1
6 .  Aby spotkać nowych, ciekawych ludzi 22 14
7 .  Bo tak robi dzisiaj większość ludzi po studiach wyższych 3 1,9
8 .   Aby zaspokoić ciekawość związaną ze studiowaniem w trybie 

podyplomowym 4 2,5

9 .  Aby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy 106 67,5
10 . Aby zmienić dotychczasowego pracodawcę 24 15,3
11 . Aby prowadzić działalność gospodarczą na własną rękę 12 7,6

Źródło: badania własne .
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Czy poprawa kompetencji  
powoduje wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstwa?

Bogusław Gulski

Wprowadzenie 

godnie z założeniami zasobowego podejścia 
do organizacji, zasoby są kluczowym czyn-
nikiem umożliwiającym przedsiębiorstwu 

osiągnięcie sukcesu . Niezależnie od przyjętej kla-
syfikacji zasobów, poczesne miejsce zajmują w nich 
w różny sposób rozumiane kompetencje . Niedostat-
ki kompetencji mogą w istotnym stopniu ograniczać 
możliwości rozwoju przedsiębiorstwa . Odwołując się 
do teorii, można oczekiwać, że doskonalenie kompe-
tencji przedsiębiorstwa, przyczyniając się do popra-
wy zasobów przedsiębiorstwa, powinno być uznane 
za jeden ze sposobów poprawy konkurencyjności 
przedsiębiorstwa . Jednak nie zawsze poglądy sfor-
mułowane na gruncie teorii znajdują potwierdzenie 
w praktyce . Dlatego odpowiedź na zawarte w tytule 
pytanie nie jest wcale taka oczywista, została bo-
wiem sformułowana na podstawie badań* empirycz-
nych, a nie na podstawie teorii . 

Kompetencje przedsiębiorstwa

nikając rozważań nad sposobami definiowania 
kompetencji przedsiębiorstwa, można posłu-
żyć się klasyfikacją zasobów przedsiębiorstwa 

B . de Witta i R . Meyera [de Witt, Meyer 2007, s . 163], 
którzy wyróżnili: 
z� Zasoby niematerialne, a wśród nich: • kompe-

tencje: wiedzę, zdolności, postawy • zasoby relacyj-
ne: relacje, reputację • Zasoby materialne: grunty, 
budynki, materiały, gotówka .

Kompetencje usytuowane wśród niematerialnych 
zasobów przedsiębiorstwa to:
z� Wiedza rozumiana jako całość reguł (uczestnicy 

organizacji wiedzą: jak, co, gdzie, kiedy?) i prawi-

dłowości (wiedzą dlaczego?), które są zawarte w in-
formacjach oraz pozwalają ustalić ich sens . Wiedza 
powstaje z interpretowanych informacji, jednocze-
śnie wpływając na ten proces .
z� Zdolności, czyli możliwości organizacji w zakre-

sie wykonywania określonych zadań . W odniesie-
niu do wąsko zdefiniowanych zadań (ograniczonych 
funkcjonalnie) zamiennie może być użyty termin 
„umiejętności”, zaś „zdolności” są używane do opi-
su połączonych wielu różnych umiejętności . 
z� Postawy utożsamiane z dominującą w organiza-

cji mentalnością . Do charakterystyki postaw używa 
się również określeń, takich jak „usposobienie” czy 
„podejście”, świadczących o tym, jak przedsiębiorstwo 
postrzega otoczenie, jak się do niego ustosunkowuje .

Niekwestionowany, pozytywny wpływ kompeten-
cji na powodzenie współczesnych przedsiębiorstw 
powoduje, że ich niedobory stają się bardzo dotkli-
we . Braki kompetencji z reguły wywołują w przed-
siębiorstwach negatywne skutki:
zz utrudniają czy wręcz uniemożliwiają rozwój 

przedsiębiorstw, w skrajnych przypadkach stanowią 
zagrożenie dla ich przetrwania;
zz utrudniają poprawę konkurencyjności przedsię-

biorstw . 
Takie braki mogą jednak pełnić specyficzną funk-

cje motywacyjną – zidentyfikowane, stają się bodź-
cem do zmian i doskonalenia przedsiębiorstwa . 

Konkurencyjność przedsiębiorstw

systemowym podejściu do konkurencyjno-
ści jest ona traktowana jako system skła-
dający się z czterech podsystemów: pozycji 

konkurencyjnej, instrumentów konkurowania, prze-
wagi konkurencyjnej i potencjału konkurencyjności 

 

 

 

Pozycja 
konkurencyjna 

Przewaga 
konkurencyjna

Potencjał
konkurencyjność  

Instrumenty 
konkurowania 

Rys. 1. Uproszczony model procesu zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstwa
Źródło: opracowano na podst .: M .J . STANKIEWICZ, Konkurencyjność przedsiębiorstwa . Budowanie konkurencyjności przedsię-
biorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2005, s . 90 .
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[Stankiewicz, 2005, s . 89 i nast .] . Te składniki mogą 
być prezentowane w ujęciu statycznym, uwzględ-
niającym ich powiązania z otoczeniem lub w ujęciu 
dynamicznym, jako obiekty, na które wpływa się, 
zarządzając konkurencyjnością przedsiębiorstwa .

Potencjał konkurencyjności został zdefiniowany 
przez M .J . Stankiewicza jako ogół zasobów mate-
rialnych i niematerialnych niezbędnych do tego, by 
przedsiębiorstwo mogło funkcjonować na rynkowej 
arenie konkurencji [Stankiewicz, 2005, s . 89] . Ma 
on kluczowe znaczenie dla konkurencyjności . Cha-
rakter jego elementów oraz powiązań pomiędzy 
nimi decyduje o możliwości budowania przewagi 
konkurencyjnej oraz o konfigurowaniu możliwych 
do wykorzystania instrumentów konkurowania . 

Przewagę konkurencyjną można zdefiniować 
jako zdolność do wykorzystywania potencjału kon-
kurencyjności w taki sposób, by możliwe było efek-
tywne generowanie skutecznych instrumentów kon-
kurowania i oferty rynkowej na tyle atrakcyjnej, by 
zapewnione było powstanie wartości dodanej [Stan-
kiewicz, 2005, s . 172] . 

M .J . Stankiewicz definiuje instrumenty konkuro-
wania jako „(…) środki świadomie kreowane przez 
przedsiębiorstwo w celu pozyskania kontrahentów 
dla przedstawionej lub projektowanej (przyszłej) 
oferty”[Stankiewicz, 2005, s . 89] . Ich charakter za-
leży od „areny konkurowania”, na której mają być 
zastosowane .

Cytowany autor określił pozycję konkurencyjną 
jako osiągnięty przez przedsiębiorstwo wynik konku-

rowania w danym sektorze, rozpatrywany w porów-
naniu z wynikami osiąganymi przez rywali, podał 
jej kluczową cechę: „Pozycja konkurencyjna jest (…) 
wynikiem konkurowania i zarazem nową podstawą 
do konkurowania na poziomie zależnym właśnie od 
tej pozycji” [Stankiewicz, 2005, s . 296–297] . 

Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa 
z punktu widzenia zakresu analizy można podzielić 
na cztery grupy [Pierścionek, 2003, s . 184 i nast .], 
zaś spośród nich, biorąc pod uwagę cel niniejszych 
rozważań, skupiono się na metodach odwołujących 
się do oceny efektów działalności przedsiębiorstw 
oraz ocenach porównawczych cech najistotniejszych 
z punktu widzenia odbiorców .

Metodyka i wyniki badań

adania, których wyniki są prezentowane, 
dotyczyły podejmowanych w przedsiębior-
stwach działań ukierunkowanych m .in . 

na poprawę kompetencji przedsiębiorstw oraz ich 
skutków . Badano działania podejmowane w okresie 
od początku 2000 r . do końca stycznia 2008 r ., ze 
szczególnym uwzględnieniem okresu po wstąpie-
niu Polski do UE . W trakcie badań identyfikowano 
przedsięwzięcia, które przyczyniły się do poprawy 
potencjału przedsiębiorstw oraz ich skutki . 

W artykule podjęto próbę zweryfikowania hipo-
tezy o pozytywnym wpływie przyrostu kompetencji 
(jako składnika potencjału konkurencyjności) na po-
prawę konkurencyjności przedsiębiorstw . Z modelu 

zarządzania konkuren-
cyjnością przedsiębior-
stwa wynika bowiem, 
że poprawa potencjału 
przedsiębiorstwa po-
winna doprowadzić do 
poprawy jego konku-
rencyjności, wyrażonej 
wzrostem przewagi 
i pozycji konkurencyj-
nej . Stąd analiza wy-
ników badań polegała 
na określeniu stopnia 
przyrostu kompetencji 
(potencjału) w poszcze-
gólnych przedsiębior-
stwach, a w kolejnym 
kroku – na zidentyfi-
kowaniu stopnia popra-
wy przewag i pozycji 
konkurencyjnej w tych 
samych podmiotach . 
Podobieństwo rankin-
gów przedsiębiorstw 
według obu kryteriów 
(przyrostu kompeten-
cji i poprawy konku-
rencyjności) pozwoli-
łoby pozytywnie zwe-
ryfikować powyższą 
hipotezę i twierdząco 
odpowiedzieć na pyta-
nie zawarte w tytule 
artykułu . 

Badane działania, 
o których sądzono, że 

Tab. 1. Zmiany ocen potencjału przedsiębiorstw w okresie od 1 maja 2004 
do 31 stycznia 2008 r. oraz liczba przejawów poprawy konkurencyjności 
w wybranych przedsiębiorstwach 

Lp.

Symbol 
przedsię-
biorstwa

Łączna 
ocena 

przyrostu 
potencjału

Zmiana konkurencyjności 

Razem
Poprawa pozycji 
konkurencyjnej

Poprawa przewagi 
konkurencyjnej

1 2 3 4 5 6
1 . BG5 21 0 3 3
2 . NN1 20 2 3 5
3 . AZ8 18 0 0 0
4 . AZ4 18 1 3 4
5 . GG3 17 3 3 6
6 . ASL11 17 1 2 3
7 . IM5 12 3 2 5
8 . IM9 12 3 3 6
9 . BT2 12 3 3 6
10 . BG3 12 1 3 4
11 . 2BZ 12 3 3 6
… ……… ………. ……… . . ……… ………
51 . AZ3 0 3 3 6
52 . BT1 0 3 3 6
53 . ASL13 0 3 3 6
54 . AZ1 0 2 2 4
55 . AP1 -1 2 3 5
56 . AZ9 -5 0 1 1

Użyte symbole przedsiębiorstw nie mają związku z ich nazwami, które zostały ujawnione tylko 
w raporcie z badań . Oceny potencjału przedsiębiorstw w poszczególnych obszarach dokonywane przez 
respondentów zawierały się w przedziale od 1 do 5 .
Źródło: opracowanie własne . ,
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wpłynęły na przyrost kompetencji przedsiębiorstw to:
zz wprowadzanie elementów zarządzania wiedzą,
zz pozyskiwanie specjalistów z rynku pracy,
zz pozyskiwanie kompetencji od partnera bizne-

sowego,
zz współpraca z firmami doradczymi,
zz współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi,
zz szkolenia,
zz budowa własnego potencjału naukowo-rozwojowego,
zz uczenie się w działaniu,
zz uczenie się od konkurentów .

Natomiast badane obszary funkcjonowania 
przedsiębiorstw, w których poszukiwano przejawów 
przyrostu kompetencji to:
zz działalność operacyjna,
zz technika i technologia,
zz działalność badawczo-rozwojowa,
zz marketing i sprzedaż,
zz finanse,
zz jakość,
zz zasoby ludzkie,
zz zaopatrzenie,
zz zarządzanie rozumiane jako:
 planowanie strategiczne,
 planowanie operacyjne,
 struktura organizacyjna,
 kultura organizacyjna .
Jak wspomniano powyżej, przyrost kompetencji, 

oprócz rezultatów innego rodzaju, miał w badanych 
przedsiębiorstwach spowodować skutki związane 
z konkurencyjnością, tzn .:
zz związane z przewagą konkurencyjną:
 wzrost satysfakcji klientów,
 poprawę wizerunku przedsiębiorstwa,
 wzrost szybkości w dostosowaniu się do po-

trzeb klientów . 
zz związane z pozycją konkurencyjną: 
 wzrost przychodów z działalności operacyjnej,
 spadek kosztów działalności,
 poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa .
W tabeli 1 przedstawiono wyniki badań ilustrujące 

zarówno zmiany potencjału przedsiębiorstw, jak i przy-
rostu konkurencyjności przedsiębiorstw (dokonane na 
podstawie ocen respondentów) . W tabeli 1 ujęto tyl-
ko wybrane spośród badanych przedsiębiorstw, tzn . 
przedsiębiorstwa, w których nastąpił największy przy-
rost ocen potencjału oraz, dla kontrastu, przedsiębior-
stwa, w których przyrost był najmniejszy . 

Zmiany konkurencyjności były identyfikowane 
na podstawie wskazanych przez respondentów przy-
padków wystąpienia któregokolwiek ze wskazanych 
powyżej potencjalnych skutków związanych z konku-
rencyjnością .

Przedsiębiorstwa, w których nastąpił największy 
przyrost ocen potencjału, to odpowiednio: duży pro-
ducent maszyn rolniczych, średnie oraz duże przed-
siębiorstwa energetyki cieplnej oraz małe przedsię-
biorstwo inżynierskie o charakterze usługowym . 
Natomiast przedsiębiorstwa, w których nastąpiło 
obniżenie ocen potencjału, to średniej wielkości za-
kłady tytoniowe oraz mały sprzedawca materiałów 
budowlanych . 

Dla zweryfikowania sformułowanej powyżej hi-
potezy oraz udzielenia odpowiedzi na tytułowe py-
tanie kluczowe znaczenie ma porównanie wyników 
zawartych w tabeli w kolumnach 3 i 6 . Pozwala ono 
sformułować jedną zasadniczą konstatację .

W badanych przedsiębiorstwach nie wystąpiła 
dodatnia zależność pomiędzy wielkością przyrostu 
kompetencji a konkurencyjnością przedsiębiorstw . 
Wśród przedsiębiorstw o najwyższych ocenach przy-
rostu kompetencji na jedno przedsiębiorstwo przy-
pada przeciętnie mniej przejawów poprawy konku-
rencyjności niż w przedsiębiorstwach, w których 
zaobserwowano najniższy przyrost czy wręcz spadek 
ocen przyrostu kompetencji . 

Rankingi przedsiębiorstw według wielkości przy-
rostu kompetencji i przyrostu konkurencyjności są 
całkowicie odmienne . 

Powyższy wniosek oznacza, że nie można pozy-
tywnie zweryfikować hipotezy o pozytywnym wpły-
wie przyrostu kompetencji na konkurencyjność 
przedsiębiorstw . 

Podsumowanie 

a postawione w tytule pytanie nie można odpo-
wiedzieć jednoznacznie pozytywnie, tzn . bada-
nia empiryczne wskazują, że poprawa kompe-

tencji przedsiębiorstwa nie przekłada się bezpośrednio 
na poprawę jego konkurencyjności . Można sądzić, że ko-
nieczne jest jeszcze posiadanie przez przedsiębiorstwo 
specyficznej „nadkompetencji”, polegającej na umiejęt-
ności takiego ukierunkowywania rozwoju innych kompe-
tencji, by były one spójne z modelem biznesu i koncepcją 
konkurowania oraz były zharmonizowane z aktualnymi 
oraz antycypowanymi wymogami otoczenia . 

Wydaje się, że dopiero doskonalenie kompetencji 
prowadzone w taki sposób, by zapewnić spójność 
i harmonijność kompetencji przedsiębiorstwa, może 
przyczynić się do poprawy jego konkurencyjności . 

Zaprezentowane wyniki badań można potrakto-
wać jako asumpt do dalszych badań nad organiza-
cyjnym uczeniem się, jego metodami i uwarunkowa-
niami sprawności . 

dr Bogusław Gulski
Instytut Zarządzania 

UMCS w Lublinie

* Badania zostały przeprowadzone w ramach grantu nr 
1H02D04030 „Metodyka ograniczania luki kompetencyjnej 
przedsiębiorstwa w aspekcie organizacyjnego uczenia się 
przez zespół pracowników” Wydziału Ekonomicznego UMCS 
pod kierunkiem prof . zw . dr hab . Elżbiety Skrzypek, którego 
autor był uczestnikiem . 
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Summary 
Lack of competencies causes discrepancy currently owned 
and desirable competencies of enterprise . From theoretical 
point of view, improving of competencies should strengthen 
competitiveness of enterprise . Author presents results of 
empirical study which show that improvement of competen-
cies doesn’t make growth of competiveness of enterprises . 
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Tożsamość przedsiębiorstwa  
jako czynnik kształtujący 
jego reputację

Tomasz J. Dąbrowski

Wprowadzenie 

yjaśnienie związków między tożsamością 
a reputacją wymaga sięgnięcia do historii 
rozwoju samej idei tożsamości . Podejście do 

tożsamości ewoluowało bowiem od stosunkowo pro-
stych koncepcji opartych na identyfikacji wizualnej 
firmy do koncepcji złożonych bazujących na tożsa-
mości wyrażającej, czym jest dane przedsiębiorstwo . 
Chociaż obecnie w literaturze dominuje pogląd, że 
tożsamość wykracza poza zakres tworzenia syste-
mów identyfikacji wizualnej, to w praktyce nadal 
można się często spotkać ze zredukowanym do nich 
spojrzeniem na tożsamość przedsiębiorstwa . Według 
J . Balmera i A . Wilsona istnieją dwa główne powo-
dy takiej sytuacji . Pierwszym jest znaczący wpływ 
firm zajmujących się doradztwem w zakresie kształ-
towania tożsamości, które, wywodząc się z agencji 
projektujących systemy identyfikacji wizualnej, na 
tego typu usługi kładą nadal duży nacisk . Drugi, być 
może istotniejszy powód, jest taki, że menedżerowie 
wyższego szczebla, koncentrując się na identyfikacji 
wizualnej, wybierają ten element zarządzania tożsa-
mością, nad którym mogą zachować pełną kontrolę, 
dający jednocześnie możliwość osiągnięcia rezulta-
tów zgodnych z założeniami i pozwalający wprowa-
dzić zmiany stosunkowo szybko1) . W zależności od 
sposobu, w jaki zostanie zdefiniowana tożsamość, 
inna będzie jej rola w kształtowaniu reputacji przed-
siębiorstwa .

Wpływ tożsamości jako identyfikacji  
wizualnej na reputację przedsiębiorstwa

oncepcja tożsamości jako systemu identyfi-
kacji wizualnej przedsiębiorstwa ma swoje 
korzenie w Niemczech przełomu XIX i XX 

wieku . Za ojca tego typu systemów uznaje się bo-
wiem niemieckiego architekta Petera Behrensa . 
W tym najwęższym ujęciu tożsamość definiowana 
jest jako „symbole, jakich organizacja używa, aby 
identyfikować siebie wobec ludzi”2) lub nieco sze-
rzej jako „ogół wszystkich sposobów, jakie firma 
wybrała, aby identyfikować siebie w stosunku do 
wszystkich grup swojej publiczności – społeczności, 
klientów, pracowników, prasy, obecnych i potencjal-
nych akcjonariuszy, analityków giełdowych i bankie-
rów inwestycyjnych”3) . Podstawowym narzędziem 
kreowania tożsamości, rozumianej jako identyfika-
cja wizualna, jest visual identity mix, składający się 

według G .R . Dowlinga z nazwy firmy, jej logo lub 
symbolu, kolorystyki i kroju czcionki4) . Inni autorzy 
do elementów identyfikacji wizualnej dodają jeszcze 
druki firmowe, identyfikatory pracowników, stem-
ple, materiały reklamowe, materiały drukowane 
do celów PR, środki transportu, ubiór pracowni-
ków, wystrój zewnętrzny i wewnętrzny budynków, 
wystrój punktów sprzedaży, architekturę i wystrój 
wnętrz biurowych, informację wizualną (tablice in-
formacyjne i szyldy), transparenty firmowe, a na-
wet opakowania i wystrój stoisk targowych5) oraz 
upominki i gadżety reklamowe czy okolicznościowe 
systemy identyfikacji (oprawa rocznic i świąt fir-
mowych)6) . W tym ujęciu, czyli jako identyfikacja 
wizualna, tożsamość nie stanowi podstawy kształto-
wania reputacji przedsiębiorstwa, choć może stano-
wić element wspierający jej budowę . Według A .L .M . 
van den Bosch, M .D .T . de Jonga i W .L .J . Elvinga 
identyfikacja wizualna wspomaga nabywanie przez 
firmę wszystkich cech, charakteryzujących podmio-
ty o dobrej reputacji, tj . • widoczności (visibility) 
prowadzącej do rozpoznawalności • zdolności do od-
różnienia się od innych firm (distinctiveness) • auten-
tyczności (authenticity) • przejrzystości (transparency) 
• spójności (consistency)7) . 

Jednolity system identyfikacji wizualnej sprawia, 
że przedsiębiorstwo staje się bardziej rozpoznawal-
ne . Oznaczenia środków transportu czy punktów 
sprzedaży zwiększają widoczność firmy i wzmacnia-
ją efekt reklamy . Cees van Riel ocenia, że przeciętna 
ciężarówka może zapewnić 60 „kontaktów wzroko-
wych” z umieszczonymi na niej elementami identy-
fikacji wizualnej na przejechany kilometr, czyli od 
7 do 9 milionów takich kontaktów w ciągu roku8) . 
Z kolei K . MacMillan, K . Money i S . Downing zwra-
cają uwagę, na znaczenie, jakie dla rozpoznawal-
ności przedsiębiorstwa ma jego obecność na ulicy 
(street presence)9) .

Identyfikacja wizualna pomaga również odróżnić 
daną firmę od innych przedsiębiorstw . Przeprowa-
dzone przez P .W . Henderson i J .A . Cote’a badania 
obejmujące analizę 195 logo wykazały, że cechy logo 
wpływają na zdolność jego rozpoznawania i zapa-
miętywania oraz stopień „odróżnialności”10) . Wyni-
ka stąd, że odpowiednio zaprojektowane elementy 
identyfikacji wizualnej, takie jak logo, zwiększają 
możliwość wyróżnienia przedsiębiorstwa spośród 
innych firm . 

Wykorzystywana przez W . Olinsa11) koncepcja 
osobowości przedsiębiorstwa (corporate personality) 
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pozwala natomiast wyjaśnić związek między iden-
tyfikacją wizualną a oceną autentyczności przed-
siębiorstwa . Według W . Olinsa przedsiębiorstwa, 
podobnie jak ludzie, mają swoją osobowość, a iden-
tyfikacja wizualna powinna tę osobowość wyrażać, 
być symboliczną formą graficznego zapisu osobo-
wości firmy . Jeżeli system identyfikacji wizualnej 
przedsiębiorstwa dobrze odzwierciedla jego osobo-
wość, to będzie ono postrzegane jako bardziej au-
tentyczne .

Tożsamość jako identyfikacja wizualna może tak-
że przyczyniać się do wzrostu przejrzystości przed-
siębiorstwa i jego działań . Badania T .C . Melewara 
i J . Saundersa wykazały, że firmy międzynarodowe 
prowadzą politykę standaryzacji identyfikacji wizu-
alnej12) . Chociaż zwiększenie transparentności nie 
jest głównym powodem takiej polityki, to ma ona 
pozytywny wpływ na przejrzystość operacji przed-
siębiorstwa – niezależnie od kraju działania jest ono 
jednoznacznie identyfikowane, a jego poszczególne 
oddziały łączone są z macierzystą korporacją . Sys-
tem identyfikacji wizualnej może również poprawiać 
przejrzystość przedsiębiorstwa przez czytelne przed-
stawienie zakresu jego działań, z uwzględnieniem po-
działu na dziedziny i segmenty rynkowe . Odpowied-
nia identyfikacja wizualna oznacza wreszcie wzrost 
spójności głównie w komunikacji . Firma w różnych 
sytuacjach komunikuje się ze swoimi interesariu-
szami za pomocą tego samego zestawu symboli . 
System identyfikacji wizualnej pozwala także lepiej 
koordynować działania wewnątrz przedsiębiorstwa 
i zapewnia jednolitą formę komunikatów płynących 
z wielu miejsc w firmie .

Spojrzenie na tożsamość jako na system iden-
tyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa uznawane jest 
obecnie za zbyt wąskie . Zwraca się uwagę, że sys-
tem taki odpowiedzialny jest jedynie za niewielką 
część komunikatów docierających do interesariuszy 
i kształtujących ich obraz firmy . Dlatego potrzebne 
jest szersze spojrzenie sytuujące tożsamość w kon-
tekście całości komunikacji przedsiębiorstwa .

Wpływ tożsamości jako skoordynowanej 
komunikacji na reputację przedsiębiorstwa

dentyfikacja wizualna jest ważnym, ale 
nie jedynym, środkiem komunikacji 
przedsiębiorstwa . Jak zauważa W . Olins, 

wszystko, co organizacja robi, wytwarza i sprzeda-
je, wszystko, co mówi, pisze czy pokazuje, powinno 
wnosić swój wkład do tworzenia jej tożsamości13) . 
Takie szersze spojrzenie znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w odmiennym sposobie definiowania 
samej tożsamości . Według E . Blauwa „tożsamość 
przedsiębiorstwa jest sumą wizualnych i niewizu-
alnych środków, używanych przez firmę w celu 
przedstawienia siebie wszystkim swoim istotnym 
grupom docelowym, opierając się na planie tożsa-
mości przedsiębiorstwa”14) . Z definicji tej wynika, 
że: • tożsamość wykracza poza sferę identyfikacji 
wizualnej • wykorzystanie środków, za pomocą 
których przedsiębiorstwo prezentuje się swoim in-
teresariuszom powinno mieć charakter celowy • 
prezentacja przedsiębiorstwa powinna być zapla-
nowana . Przedstawienie przedsiębiorstwa w spo-
sób zaplanowany, za pomocą różnych, wizualnych 
i niewizualnych, środków wymaga koordynacji 

działań komunikacyjnych . Stąd w odniesieniu do 
komunikacji związanej z tożsamością, aby podkre-
ślić wielowymiarowość działań i konieczność ich 
koordynacji, używa się w literaturze określeń „ko-
munikacja totalna”, „komunikacja zintegrowana”, 
„komunikacja przedsiębiorstwa”, „totalna komuni-
kacja przedsiębiorstwa” .

Komunikacja przedsiębiorstwa obejmuje nie 
tylko komunikację firmy z otoczeniem . Ważną jej 
częścią jest komunikacja wewnętrzna, zwłaszcza 
komunikacja zarządcza (management communica-
tions) . Tożsamość kształtuje się bowiem wewnątrz 
przedsiębiorstwa i aby mogła być komunikowa-
na zewnętrznym odbiorcom, musi być podzielana 
przez pracowników . W przeciwnym przypadku ist-
nieją niewielkie szanse na spójne prezentowanie fir-
my na zewnątrz . Dlatego tak istotne jest, by dzięki 
odpowiedniej komunikacji wszyscy wewnątrz orga-
nizacji wiedzieli, czym ta organizacja jest, jakimi 
wartościami się kieruje i jakich zasad przestrzega 
oraz w jakim kierunku zmierza, a także, by więk-
szość identyfikowała się z tak zdefiniowaną wizją 
organizacji .

Obok komunikacji zarządczej ważną rolę w kształ-
towaniu i komunikowaniu tożsamości przedsiębior-
stwa odgrywa marka przedsiębiorstwa (corporate 
brand, company brand) . Według J .M .T . Balmera 
marki przedsiębiorstw komunikują wartości z nimi 
związane (często postrzegane jako obietnice), mogą 
być środkiem, za pomocą którego przedsiębiorstwo 
odróżnia się od swoich konkurentów, wzmacniają 
szacunek i lojalność wobec organizacji ze strony róż-
nych grup interesariuszy15) .

W tym szerszym ujęciu tożsamość nie tylko 
wspiera budowanie reputacji, wpływając na naby-
wanie przez firmy cech charakteryzujących pod-
mioty o dobrej reputacji, ale kształtuje komunikat 
oddziałujący na percepcję przedsiębiorstwa przez 
interesariuszy . Komunikat ten obejmuje zarówno 
elementy wizualne, jak i zachowania pracowników 
czy samego przedsiębiorstwa . John M .T . Balmer 
i E .R . Gray zaprezentowali model łączący tożsa-
mość z wizerunkiem i reputacją16) . Model ten wyja-
śnia, w jaki sposób tożsamość poprzez komunikację 
z interesariuszami tworzy reputację przedsiębior-
stwa . Wyróżniona w modelu komunikacja pierw-
szego rzędu (primary communication) obejmuje: • 
jakość produktów i usług • rynkowe i nierynkowe 
zachowania przedsiębiorstwa • zachowania w sto-
sunku do pracowników (w tym komunikację we-
wnętrzną) • zachowania pracowników w stosunku 
do innych interesariuszy . Komunikację drugiego 
rzędu (secondary communication) można określić 
jako komunikację sensu stricto . Składają się na nią: 
komunikacja organizacyjna (organizational commu-
nications) i komunikacja marketingowa (marketing 
communications), obejmujące PR, reklamę, wspiera-
nie sprzedaży, sponsoring itd ., oraz identyfikacja 
wizualna . Komunikację trzeciego rzędu (tertiary 
communication) stanowi zaś ta część komunikacji, 
nad którą przedsiębiorstwo ma ograniczoną kon-
trolę . Zaliczyć do niej można pogłoskę (word of 
mouth), publicity i informacje przekazywane przez 
konkurentów . W sumie tożsamość przedsiębior-
stwa za pośrednictwem komunikacji pierwszego, 
drugiego i trzeciego rzędu tworzy jego wizerunek 
i reputację .



organizacji 1/2010 17

Traktowanie tożsamości przedsiębiorstwa szerzej 
niż tylko jako system identyfikacji wizualnej firmy 
i łączenie jej z komunikatami płynącymi z przedsię-
biorstwa zwiększa wpływ tożsamości na reputację . 
Reputacja jednak, w odróżnieniu od wizerunku, 
związana jest bardziej z tym, co przedsiębiorstwo 
robi, a nie z tym, co komunikuje . Dlatego tożsamość 
może stać się podstawą kształtowania reputacji tyl-
ko w sytuacji, gdy staje się źródłem inspiracji do 
działań firmy . Wymaga to jeszcze szerszego i głęb-
szego spojrzenia na tożsamość łączącego ją z tym, 
co w danej organizacji trwałe, wyróżniające, oddają-
ce jej indywidualny charakter .

Zintegrowane podejście do tożsamości 
przedsiębiorstwa – tożsamość podstawą 
tworzenia reputacji

procesie ewolucji podejścia do tożsamo-
ści w ramach różnych nurtów badań ko-
rzystano zarówno z dorobku marketingu 

(tożsamość przedsiębiorstwa), jak i z doświadczeń 
wynikających z badań nad zachowaniami organiza-
cyjnymi (tożsamość organizacji) . Pozwoliło to na 
połączenie perspektywy „komunikacyjnej” ze spoj-
rzeniem ukierunkowanym bardziej do wewnątrz or-
ganizacji . Spojrzenie takie prezentowane było np . 
przez S . Alberta i D .A . Whettena, którzy określili 
tożsamość organizacji jako: • to, co jest uznawane 
przez członków organizacji za najważniejsze (cen-
tral) • to, co czyni organizację w oczach jej człon-
ków odmienną od innych organizacji (distinctive) • 
to, co jest postrzegane przez członków organizacji 
jako stałe, niezmienne (enduring) lub łączące teraź-
niejszość z przeszłością i przypuszczalnie z przy-
szłością17) .

Dominujący obecnie pogląd wiąże tożsamość 
przedsiębiorstwa z unikalnymi cechami organi-
zacji . Tożsamość uznawana jest za pojęcie wie-
lowymiarowe, wymagające podejścia multidyscy-
plinarnego . Przykład takiego podejścia można 
odnaleźć w wypracowanym przez ICIG (Interna-
tional Corporate Identity Group) oświadczeniu – 
tzw . Strathclyde Statement . Głosi ono, że: „Każ-
da organizacja ma tożsamość . Wyraża ona etos 
przedsiębiorstwa, jego dążenia i wartości oraz 
odzwierciedla jego indywidualność, która pomaga 
wyróżnić organizację w jej otoczeniu konkuren-
cyjnym . Tożsamość przedsiębiorstwa, jeżeli jest 
dobrze zarządzana, może być potężnym środkiem 
integrującym wiele dziedzin i działań kluczowych 
w osiągnięciu sukcesu organizacji . Może także 
zapewnić wizualną spójność niezbędną do zapew-
nienia spójności wszystkich form komunikacji 
i w rezultacie do osiągnięcia wizerunku zgodnego 
z etosem organizacji i jej charakterem . Poprzez 
efektywne zarządzanie swoją tożsamością organi-
zacja może zwiększać zrozumienie ze strony róż-
nych grup swoich interesariuszy oraz wzmacniać 
ich zaangażowanie . Może to znaleźć odzwiercie-
dlenie w zdolności do przyciągnięcia i utrzyma-
nia klientów i pracowników, możliwości tworzenia 
aliansów strategicznych, zdobyciu poparcia ryn-
ków finansowych oraz wytworzyć poczucie wspól-
nego kierunku i celu . Tożsamość przedsiębiorstwa 
jest problemem strategicznym . Tożsamość przed-
siębiorstwa różni się od tradycyjnego marketin-

gu marki, ponieważ dotyczy relacji ze wszystkimi 
grupami interesariuszy i obejmuje wiele sposobów 
komunikowania się organizacji”18) . 

Strathclyde Statement nie precyzuje jednak 
tego, jakie elementy tworzą tożsamość . W lite-
raturze również brak w tym względzie consensu, 
a poszczególni autorzy proponują różne modele 
tożsamości mix (identity mix) oparte na innym 
zestawie elementów składowych tożsamości . Naj-
częściej, obok komunikacji, pojawiają się takie 
elementy, jak: kultura organizacji, zachowania 
organizacji i jej członków, strategia przedsiębior-
stwa, zbiór wartości . Tak ujmowana tożsamość 
ma bardzo silny związek z reputacją przedsiębior-
stwa . Potwierdzają to wyniki badań G . Daviesa 
i L . Miles, zgodnie z którymi osoby odpowiedzial-
ne za zarządzanie reputacją uznają kulturę firmy 
za kluczowy czynnik w budowaniu reputacji19) . 
Jeżeli przyjąć, że reputacja stanowi „opierającą 
się na dotychczasowych, spójnych działaniach 
przedsiębiorstwa, podzielaną przez różne grupy 
interesariuszy ocenę dotyczącą jego zdolności 
i gotowości do sprostania ich oczekiwaniom i do-
starczania im wartości”20), to należy uznać, że 
tożsamość jest podstawą kształtowania reputacji . 
Tożsamość wpływa bowiem na przynajmniej trzy 
elementy obecne w przytoczonej definicji: • do-
tychczasowe działania przedsiębiorstwa i ich spój-
ność • gotowość organizacji do sprostania ocze-
kiwaniom różnych grup jej interesariuszy oraz 
• dostarczanie im wartości . Związek tożsamości 
z działaniami przedsiębiorstwa jest oczywisty . 
Liczne przykłady wskazują również, że przedsię-
biorstwa, których kultura opiera się na ugrun-
towanych wartościach silnie zakorzenionych 
wśród managementu firmy i podzielanych przez 
jej pracowników charakteryzuje bardziej spójny 
wzorzec postępowania . Przedsiębiorstwa te nie 
tylko deklarują, że będą się kierowały w swoich 
działaniach określonymi zasadami, ale realizują 
te deklaracje w praktyce . Tożsamość pomaga tak-
że określić i komunikować znaczenie, jakie dla 
przedsiębiorstwa mają poszczególne grupy jego 
interesariuszy oraz, w miarę możliwości, wywa-
żyć interesy tych grup . W efekcie organizacja 
jest lepiej przygotowana do sprostania oczekiwa-
niom różnych grup jej interesariuszy . Tożsamość 
wreszcie łączy się ze strategią przedsiębiorstwa, 
decydując o jego zdolności dostarczania interesa-
riuszom wartości .

Tożsamość jest zatem ważnym czynnikiem 
kształtującym reputację przedsiębiorstwa . Jej 
znaczenie ulegało zmianie wraz z ewolucją sa-
mej koncepcji tożsamości . Początkowe wąskie uj-
mowanie tożsamości jako systemu identyfikacji 
wizualnej przedsiębiorstwa ograniczyło jej rolę 
w tworzeniu reputacji . Wraz z poszerzaniem się 
spojrzenia na tożsamość stawała się ona jednak 
coraz bardziej istotna . Obecnie uznaje się, że toż-
samość jest w budowaniu reputacji przedsiębior-
stwa kluczowa .

dr Tomasz J . Dąbrowski 
niezależny konsultant w zakresie 

zarządzania reputacją przedsiębiorstw 
i strategii Corporate Social Responsibility ,
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Summary
Over the lat decade identity studies have attained consi-
derable prominence . The aim of this article is to show 
the evolution of corporate identity concept and its role in 
developing corporate reputation .

Wprowadzenie

ojęcie employer branding po raz pierwszy 
pojawiło się w 1990 r . podczas konferencji 
organizowanej przez Chartered Institute of 

Personnel and Development . Mimo że od tego czasu 
upłynęło już niemal dwadzieścia lat i employer bran-
ding wykorzystywany jest w praktyce (szacuje się, 
że obecnie stosuje go 49% organizacji australijskich, 
44% przedsiębiorstw z Wielkiej Brytanii oraz około 
22% z Włoch)1), to, jak dotąd, zbyt mała liczba i sto-
sunkowo niewielki zakres prowadzonych badań em-
pirycznych nie pozwalają na jednoznaczne scharak-
teryzowanie istoty budowania marki organizacji jako 
pracodawcy . Przyjąć więc trzeba, że jest to koncepcja, 
która nadal znajduje się w fazie rozwoju, co skutkuje 
z kolei wielością jej ujęć i definicji samego terminu .

W związku z tym celem niniejszego opracowania 
uczyniono usystematyzowanie wiedzy na temat bu-
dowania marki organizacji jako pracodawcy . W ar-
tykule, na podstawie analizy treści publikacji (au-
torstwa zarówno naukowców, jak i praktyków zarzą-
dzania), starano się zaprezentować dwie zasadnicze 
kwestie: główne uwarunkowania rozwoju koncepcji 
oraz bezpośrednio lub pośrednio wynikające z nich 
cele przyświecające budowaniu marki organizacji 
jako pracodawcy .

Przesłanki rozwoju koncepcji

onieczność dbałości organizacji o własną 
markę jako pracodawcy wynika z licznych 
uwarunkowań . Część z nich dotyczy zmian 

zachodzących w bliższym i dalszym otoczeniu orga-
nizacji, część związana jest przemianami wewnątrz 
instytucji, przy czym, ze względu na charakter za-
leżności zachodzących pomiędzy organizacją a jej 
otoczeniem (wzajemność oddziaływania), trudno 
jednoznacznie stwierdzić, które z determinant są 
pierwotne w stosunku do pozostałych .

Jeśli chodzi o otoczenie dalsze organizacji, to 
największy wpływ na zainteresowanie budową marki 
pracodawcy przypisać należy przeobrażeniom za-
chodzącym w sferze demograficznej . Under-popula-
tion to zdaniem P . Druckera czynnik, który przez 
następne dwie dekady będzie dominującym proble-
mem organizacji w krajach rozwiniętych, takich jak 
państwa europejskie, północnoamerykańskie i Ja-
ponia2) .

Przeobrażenia demograficzne skutkują z kolei 
ilościowymi i jakościowymi zmianami w podaży pra-
cy . Mamy do czynienia z kurczącymi się zasobami 
pracy w wieku uznawanym tradycyjnie za produk-
cyjny, odmiennym postrzeganiem, szczególnie przez 
najmłodsze z pokoleń, roli pracy w życiu człowie-
ka i trwającą od lat wojną o utalentowane kadry . 
W efekcie – trudności z pozyskaniem i zatrzyma-
niem „właściwych” pracowników narastają . 

Kolejnym czynnikiem wzrostu roli employer 
brand w działalności przedsiębiorstwa jest koniecz-
ność konkurowania opartego na zasobach niemate-
rialnych, a do grupy najważniejszych z nich niewąt-
pliwie zalicza się markę oraz zasoby ludzkie .

Obecnie w nauce o zarządzaniu wskazuje się na 
różne wymiary marki i wyróżnia się między innymi: 
markę produktu/usługi, markę organizacji, markę 
pracownika oraz markę organizacji w jej roli jako pra-
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– przesłanki i cele budowania 
marki pracodawcy 
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codawcy . Jednocześnie zauważyć należy, że trudno 
jest oddzielić te rodzaje marki od siebie, tym bardziej 
że „od pewnego czasu wiele firm zamiast na indy-
widualne marki produktów, stawia na markę przed-
siębiorstwa, która łączy jej pracowników i klientów 
z zewnątrz”3) . Zdaniem Ph . Kotlera4) podstawą budo-
wy jakiejkolwiek marki jest marka organizacji . Autor 
zauważa jednak, że ostateczny sukces firmy zależy od 
wszystkich jej członków . Źródłem doświadczeń klien-
tów jest bowiem cała organizacja, co wymaga z kolei 
zintegrowania ze sobą działań w obszarze marketingu, 
zarządzania zasobami ludzkimi oraz badań i rozwoju . 

Zmiany na rynku pracy oraz wzrost znaczenia 
marki dla konkurencyjności organizacji sprawiły, 
że tradycyjne metody rekrutacji zaczęto wzbogacać 
o techniki marketingowe stosowane w odniesieniu 
do dóbr, usług czy potencjalnych klientów . Pierwot-
nie uważano zatem, że głównym celem employer 
branding jest wspomaganie procesu pozyskiwania 
kadr . Wraz z zaostrzającą się rywalizacją przed-
siębiorstw na rynku pracy obszar zainteresowań 
employer branding poszerzał się . Okazało się, że 
problemy organizacji nie sprowadzają się jedynie 
do rekrutowania pracowników, ale utrzymania ich 
przez dłuższy czas oraz autentycznego zaangażo-
wania w realizację celów instytucji . Zauważono, że 
odbiorcami działań w zakresie budowania marki 
pracodawcy nie są jedynie potencjalni pracownicy, 
ale i osoby już zatrudnione .

Malejąca rola twardych zasobów znajduje także 
odzwierciedlenie we współczesnym podejściu do za-
rządzania zasobami ludzkimi . Przyjmuje się, że od-
biorcami działań z zakresu zarządzania zasobami 
ludzkimi są nie tylko pracownicy, ale i wszystkie 
inne osoby związane z działalnością organizacji . Trzy 
główne grupy interesariuszy zarządzania zasobami 
ludzkimi tworzą pracownicy, klienci oraz inwesto-
rzy, przy czym każda z tych społeczności wymaga 
od funkcji personalnej konkretnych korzyści ekono-
micznych oraz etyczno-moralnych5) . A . Pocztowski 
podkreśla, że interesariusze oczekują ponadto, że 
„dostarczane im wartości będą unikalne, przeło-
mowe, inspirujące i dające poczucie wyjątkowości, 
zindywidualizowane i wpływające na podnoszenie ja-
kości życia”6) . Jednocześnie praktyki w zakresie za-
rządzania zasobami ludzkimi mają wpływ na każdą 
z grup interesariuszy . Kształtują morale i zaangażo-
wanie pracowników; oddziałują na lojalność i satys-
fakcję klientów; determinują zyski inwestorów i wy-
sokość ponoszonych przez nich nakładów . 

Spośród powyżej wskazanych podmiotów do-
magających się od funkcji personalnej kreowania 
konkretnych wartości, najmniej wątpliwości budzą 
oczekiwania zatrudnionych . Dość łatwo wyjaśnić 
także postawy klientów, tym bardziej że coraz więk-
sza część z nich ocenia organizację nie tylko przez 
pryzmat produktów czy usług, ale i w kontekście jej 
reputacji jako pracodawcy . Natomiast jeśli chodzi 
o „pobudkę inwestorów”7), to ich zainteresowanie 
kreowaniem wartości przez dział zasobów ludzkich, 
wynika ze wspomnianego wcześniej wzrostu znacze-
nia niematerialnych zasobów organizacji jako czyn-
ników budowania przewagi konkurencyjnej .

Dodać tu także należy, że pozytywny wpływ zarzą-
dzania zasobami ludzkimi na efektywność finansową 
organizacji został udowodniony . Wyniki badań firmy 
konsultingowej Watson Wyatt, którymi objęto w 2002 
r . łącznie ponad 1500 przedsiębiorstw – liderów z ca-
łego świata, wskazują na silny związek między prak-
tyką zarządzania zasobami ludzkimi (w tym employer 
branding) a efektywnością finansową organizacji . Or-
ganizacje, w których zarządzanie zasobami ludzkimi 
realizowane jest zdecydowanie lepiej niż standardowo, 
generują niemal dwukrotnie większy zysk dla udzia-
łowców niż organizacje, w których funkcja personalna 
jest na przeciętnym poziomie . Można nawet przypusz-
czać, że „doskonały” sposób realizacji funkcji perso-
nalnej podnieść może wzrost wartości o 90%9) .

Z teoretycznego punktu widzenia można powie-
dzieć, że employer branding jest owocem ewolucji na-
uki o organizacji i zarządzaniu, której jedną z cech 
jest wzajemne przenikanie się wiedzy charaktery-
stycznej dla poszczególnych jej dziedzin . Odnosząc 
się do pojęć zawartych w terminie employer bran-
ding, nie można nie zauważyć, że koncepcja ta na-
wiązuje do dorobku przynajmniej dwóch dyscyplin: 
zarządzania zasobami ludzkimi oraz marketingu, 
przy czym wzajemne „czerpanie od siebie” przez za-
rządzanie zasobami ludzkimi i marketing nie jest 
nowością . Swoistym konglomeratem tych dyscyplin 
są takie koncepcje i metody zarządzania, jak mar-
keting personalny, marketing stanowiska pracy czy 
budowanie marki wewnątrz organizacji (internal 
branding) . Ich powstanie, podobnie jak w przypad-
ku employer branding, wynika z następujących po-
dobieństw leżących u podstaw założeń zarządzania 
zasobami ludzkimi oraz marketingu:
z� W centrum zainteresowania współczesnego za-

rządzania zasobami ludzkimi i marketingu znajduje 
się człowiek, a dokładniej rzecz biorąc – wszyscy ,
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interesariusze organizacji . Zarządzanie zasobami 
ludzkimi nie koncentruje się już jedynie na pracow-
nikach, lecz i innych osobach związanych z funkcjo-
nowaniem organizacji; marka kojarzona jest nie tyl-
ko z produktami lub usługami – mówi się o rosnącej 
roli marki organizacji, marce pracownika oraz mar-
ce pracodawcy .
z� Podstawę oferty zatrudnienia, jak i każdej innej 

oferty produktowej, stanowi propozycja wartości 
(value proposition) . Propozycja wartości to swoista 
deklaracja oferenta dotycząca spełnianych przez 
ofertę oczekiwań i informująca jednocześnie o na-
kładach, które trzeba ponieść, by móc w pełni korzy-
stać z możliwości oferty .
z� Propozycja wartości dla pracownika oraz ta skie-

rowana do klienta jest zawsze pochodną tożsamo-
ści organizacji, czyli zgodności wewnętrznych i ze-
wnętrznych interesariuszy w kwestii roli, jaką ta 
pełni w społeczeństwie .
z� Wszelkie działania organizacyjne związane z za-

rządzaniem zasobami ludzkimi, budowaniem marki 
oraz tożsamości organizacji opierają się na relacjach 
interpersonalnych, których nieodłączną częścią jest 
szeroko rozumiane komunikowanie .

Powyższe argumenty, dotyczące zbieżności za-
rządzania zasobami ludzkimi i marketingu, wska-
zują na możliwe trudności z „teoretycznym umiej-
scowieniem” employer branding . Być może dlatego 
podwalin employer branding naukowcy i praktycy 
doszukują się także w innych koncepcjach z zakresu 
zarządzania, takich jak kontrakt psychologiczny czy 
zarządzanie relacjami z klientem9) .

Cele i pojęcie employer branding

spomniane wcześniej niejasności związane 
z employer branding widoczne są najlepiej, 
gdy analizuje się treść definicji, w których 

określane są cele koncepcji (tabela 1) . Zasadnicze 
różnice w sposobie definiowania tego pojęcia doty-
czą następujących kwestii: wymiennego stosowania 
przez autorów terminów, które w rzeczywistości nie 
są synonimami, rozpatrywania koncepcji na różnych 
poziomach ogólności, jednostronności w odniesieniu 
do wybranej dyscypliny zarządzania .

Niejasności dotyczące employer branding wyni-
kają m .in . z faktu zamiennego posługiwania się 
takimi pojęciami, jak marka (brand), budowanie 

Tab. 1. Wybrane charakterystyki pojęcia employer branding11)

Poziom zarządzania Definicja   

Poziom organizacji

Employer branding jest procesem kreowania tożsamości organizacji i zarządzania jej 
wizerunkiem w roli pracodawcy .

Employer branding to budowanie i oferowanie tożsamości organizacji w celu emocjonalnego 
związania ze sobą pracowników .

Employer branding to wizerunek organizacji widziany oczami członków i potencjalnych 
uczestników organizacji .

Employer branding to podejście, które, dzięki połączeniu strategii personalnej i marki 
organizacji pozwala jej wyróżniać się na rynku pracy .

Employer branding to proces kreowania, identyfikacji i zarządzania wizerunkiem 
przedsiębiorstwa lub organizacji jako pracodawcy . Jest to proces odnoszący się do 
synergicznych związków, które zachodzą między wartościami, systemami, politykami 
i zachowaniami . Szczególnie chodzi tu o wartości i systemy, które mają znaczenie z punktu 
widzenia osiągania celów poprzez ludzi .

Poziom funkcjonalny 
i subfunkcjonalny

Employer branding to przeniesienie założeń marketingu na wewnętrzny rynek organizacji .

Employer branding to mieszanka marketingu i technik HR .

Poziom instrumentalny

Employer branding to marketingowe pozycjonowanie pracodawcy w kategoriach marki, 
dokładne ustalenie docelowych grup odniesienia i wybór mierników .

Employer branding zakłada, że pracodawca jest takim samym towarem jak mydło czy czekolada .

Zgodnie z duchem employer brandingu każda firma to po prostu produkt . I podobnie jak śliwki 
w czekoladzie – trzeba go sprzedać .

Źródło: opracowanie własne na podstawie M . E . DOMSH, E . HRISTOZOVA, Human Resources Management in Consulting Firms, 
Birkhäuser 2006, s . 139; M . DUNMORE, Inside-Out Marketing: How to Create an Internal Marketing Strategy, Kogan Page 2002, 
s . 195; http://www .creamteam .imfrom .eu/blog/index .php/2007/04/07/employer-branding-albo-dlaczego-pracodawca-to-mydlo/, 
2008-04-29; T . L . GILLIS, The IABC Handbook of Organizational Communication: A Guide to Internal Communication, Public 
Relation, Marketing, and Leadership, Wiley Default 2006, s . 271; http://en .wikipedia .org/wiki/Employer_branding,2008-04-10;  
http://www .kariera .com .pl/index .php?gm=1&wi=3329&st=1, 2008-04-29; W . RUCH, Employer brand evolution – a guide to bu-
ilding loyality in your organization, Versant Consulting 2002, s . 27–28; L . SARTAIN, M . SCHUMANN, Brand from the Inside . 
Eight Essentials to Emotionally Connect Your Employees to Tour Business, Jossey-Bass 2006, s . 6; M . SPITZMÜLLER, R . HUN-
TINGTON, W . WYATT, A . CROZIER (2002), Building a Company Brand to Attract Talent, Workspan, lipiec 2002, s . 27–28; 
P . WALKER, A . P . HIGGINS, Employer Branding: A No-nonsense Approach, CIPD 2008, s . 3 .
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marki (branding) oraz wizerunek (image) . Część 
z autorów utożsamia działania z zakresu employer 
branding (budowanie marki pracodawcy) z propo-
zycją odnoszącą się do employee branding (kreowa-
nie marki pracownika), employment branding (kre-
owanie marki zatrudnienia) lub internal branding 
(budowanie marki wewnątrz organizacji) . Niektó-
rzy z nich akcentują wręcz, że takie pojęcia, jak: 
budowanie marki, organizacja jako marka lub kre-
owanie marki pracodawcy są różnymi terminami 
opisującymi w zasadzie ten sam proces . Wycho-
dząc z założenia, że marka organizacji jako praco-
dawcy jest tak samo ważna jak posiadanie marki 
w oczach klientów, oraz że silna marka produktu 
jest już niewystarczająca, proponują, by organiza-
cje poszerzyły swój obszar zainteresowań i wzięły 
pod uwagę możliwość wyróżniania się poprzez lu-
dzi, procesy lub środowisko pracy10) .

Kolejne niejasności wynikają z lokowania koncep-
cji employer branding na różnych poziomach ogól-
ności w stosunku do funkcji zarządzania (tabela 1) . 
Niektóre podawane w literaturze definicje employer 
branding wskazują na związek koncepcji z istotą funk-
cjonowania organizacji (np . tożsamość organizacji, 
misja, wizja), inne odnoszą się do poziomu funkcjo-
nalnego (głównie wskazuje się na związek employer 
branding z funkcją zzl lub marketingową), kolejne 
lokują employer branding na poziomie subfunkcjo-
nalnym (odniesienia do marketingu personalnego, 
pozyskiwania pracowników albo motywowania) lub 
narzędziowym (np . pozycjonowanie marki organizacji 
jako pracodawcy) .

Dodatkowe utrudnienie związane jest ze stronni-
czym prezentowaniem koncepcji . W zależności od dys-
cypliny naukowej reprezentowanej przez autora, cha-
rakterystyki employer branding koncentrują się zwykle 
na wybranych jej aspektach – zwykle nacisk położony 
jest bądź na stronę marketingową, bądź „ludzką” .

Nie koncentrując się na żadnej z powyższych de-
finicji i analizując je jako pewną całość, stwierdzić 
można, że zasadniczą rolą employer branding jest 
wspomaganie organizacji w dążeniu do kreowania 
przez nią wartości dla różnych grup interesariuszy 
(tabela 2) . Celem pośrednim w realizacji tegoż celu 
końcowego jest legitymowanie się przez organizację 
silną marką jako podmiotu oferującego zatrudnie-
nie . Budowa silnej marki pracodawcy wymaga z ko-
lei stosowania wielu środków, z których część odnosi 
się do zarządzania zasobami ludzkimi, a część zwią-
zana jest z działalnością marketingową w zakresie 
kreowania marki . W rzeczywistości gospodarczej 
takie rozróżnienie celów pośrednich12) jest jednak 
niezwykle trudne, jako że tworzą one jednocześnie 
swoisty łańcuch (w którym osiągnięcie poszczegól-
nych celów jest warunkiem realizacji celu następ-
nego w łańcuchu) i zbiór warunków koniecznych do 
urzeczywistnienia celu końcowego .

Działania w kierunku internalizowania przez 
pracowników celów i wartości przedsiębiorstwa oraz 
dążenie do legitymowania się przez organizację re-
putacją pracodawcy z wyboru przynoszą organiza-
cji wiele dodatkowych korzyści (tabela 3) . Najważ-
niejszą z nich jest niewątpliwie podniesienie jako-
ści zasobów ludzkich . Zasoby te są z jednej strony 

Tab. 2. Kategorie celów realizowanych przez employer branding

Główny cel końcowy
Kreowanie wartości dla interesariuszy poprzez zaspokajanie  

ich potrzeb i oczekiwań

Cel pośredni
Pozytywne wyróżnianie się organizacji na rynku pracy

= silna marka organizacji jako pracodawcy

Środki realizacji celu 
pośredniego

Środki związane z zarządzaniem zasobami 
ludzkimi Środki w zakresie kreowania marki

Internalizacja celów i wartości 
przedsiębiorstwa

Reputacja organizacji jako pracodawcy 
z wyboru

Źródło: opracowanie własne .

Tab. 3. Korzyści z legitymowania się przez organizację silną marką pracodawcy

Korzyści związane ze sferą personalną Korzyści odnoszące się do budowy marki

Podniesienie jakości zasobów ludzkich = markowi pracownicy

 wzrost motywacji pracowniczej

 zmniejszenie rotacji

 łatwiejsza rekrutacja

 krótszy czas wakowania stanowisk

 niższe koszty naboru

 silniejsza marka organizacji

 silniejsza marka oferowanych produktów lub usług

Źródło: opracowanie własne .
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niezbędne do budowania marki, z drugiej – zasoby 
ludzkie oraz marka uważane są obecnie za najcen-
niejsze aktywa niematerialne organizacji .

Korzyści te stanowią jednocześnie podzbiór wa-
runków koniecznych, bez których spełnienia silna 
marka organizacji jako pracodawcy nie zaistnieje . 
Przyjąć należy więc, że wskazane profity są zarazem 
pobocznymi celami współrzędnymi w stosunku do 
końcowego celu budowania marki organizacji jako 
pracodawcy .

Kategoryzacja celów employer branding pozwala 
na zdefiniowanie tego pojęcia . Employer branding to 
proces kreowania wartości dla interesariuszy, które 
powstają wskutek legitymowania się przez organi-
zację silną marką pracodawcy . Marka pracodawcy 
oznacza z kolei sumę korzyści, jakie przynosi ona 
wszystkim podmiotom zaangażowanym w proces jej 
budowania .

Zaznaczyć tu należy, co nie jest zwykle wystar-
czająco podkreślane w opracowaniach poruszają-
cych problem employer branding, a na co zwracają 
uwagę praktycy zajmujący się zarządzaniem zaso-
bami ludzkimi, że każda organizacja ma własną 
markę pracodawcy . Autorzy przewodnika Employer 
branding: A no-nonsense approach wskazują jed-
nak na pewne symptomy, stanowiące główne po-
wody świadomego angażowania w proces jej bu-
dowy . Tymi przesłankami mogą być następujące 
fakty13): organizacja nie znajduje się w rankingach 
najlepszych pracodawców; duża liczba dobrych 
pracowników odchodzi przed upływem 18 miesięcy 
od zatrudnienia; pracownicy nie czują się komfor-
towo, mówiąc o swoim miejscu pracy; kampanie 
rekrutacyjne nie przyciągają wystarczającej liczby 
kandydatów .

Z kolei o silnej (uznanej) marce pracodawcy moż-
na mówić wtedy, gdy następujące miary są wyższe 
niż średnie, uznawane w branży jako satysfakcjo-
nujące: odsetek przyjętych ofert pracy, liczba osób 
aplikujących na dane stanowisko, średnia długość 
zatrudnienia, średnia wartość fluktuacji, poziom za-
angażowania14) .

Podsumowanie

naliza poświęconych tej tematyce publi-
kacji skłania do wysunięcia wniosku, że 
budowanie marki pracodawcy traktować 

należy jako holistyczne podejście do zarządzania 
organizacją . Charakterystyczne dla employer bran-
ding związki interdyscyplinarne wskazują także, 
że jest to koncepcja wielowymiarowa . Po pierw-
sze dlatego, gdyż odnosi się do relacji społecznych 
wynikających z istoty kreowania marki . Po drugie 
dlatego, że stosunki między wszystkimi osobami 
związanymi z działalnością organizacji są pochod-
ną jej tożsamości . Po trzecie – ponieważ postawy 
i zachowania członków organizacji oraz innych jej 
interesariuszy znajdują się w centrum zaintereso-
wania zarządzania zasobami ludzkimi .

Nie wydaje się zatem usprawiedliwione, by, tak 
jak sugeruje część praktyków, employer branding 
nazywać „prostym przepisem na sukces” lub „mie-
szanką technik charakterystycznych dla zarządzania 
zasobami ludzkimi oraz marketingu” . W rzeczywi-
stości, jeśli budowanie marki organizacji jako pra-
codawcy ma być działaniem w pełni świadomym 

i celowym, wymaga oparcia się na informacjach po-
chodzących z „najgłębszych” i najmniej poddających 
się analizie obszarów organizacji, takich jak jej toż-
samość czy kultura organizacyjna .

dr Katarzyna Wojtaszczyk
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi  
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Summary
For the first time the category of „employer branding” appe-
ared in 1990 during the conference organized by Chartered 
Institute of Personnel and Development . In spite of almost 
twenty years of development the concept is still evaluating 
and there is no agreement about the goals of building the 
employer brand .
The aim of this article is to systematize the knowledge about 
the idea of employer branding . According to publications, 
the author tried to show main determinants and goals of 
employer branding concept .
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Wykorzystanie informacji 
controllingu 
– spojrzenie behawioralne 

Monika Marcinkowska

Wprowadzenie 

numerze 10/2009 „Przeglądu Organizacji” 
został zamieszczony artykuł omawiający 
kluczowe behawioralne aspekty control-

lingu1) . Omawiając problemy kontroli sprawowanej 
przez menedżerów i projektowania systemów in-
formacyjnych controllingu, wskazano, że duże zna-
czenie – także w kontekście badań behawioralnych 
– ma obszar wykorzystania informacji controllingu . 
Niniejszy artykuł jest poświęcony temu zagadnie-
niu . Przedsiębiorstwa, dostosowując się do zmian, 
muszą odpowiednio modyfikować systemy informa-
cji zarządczej, aby mogły one nadal realizować swoje 
cele2) . 

Jak obszerny system informacyjny  
jest potrzebny 

ażnymi kwestiami w badaniach nad syste-
mami informacyjnymi są: • wykorzystanie 
informacji w procesie podejmowania de-

cyzji i • wpływ informacji na jakość tych decyzji . 
Generalnie wraz ze zwiększeniem liczby i jakości 
informacji rośnie jakość podejmowanych na ich pod-
stawie decyzji . Ze względu na ograniczenia możliwo-
ści efektywnego wykorzystania informacji pojawia 
się jednak taki poziom informacji, po przekroczeniu 
którego jakość decyzji spada . Zależność między licz-
bą informacji a jakością decyzji ma kształt odwróco-
nej litery U . 

Po przekroczeniu owego progu ma miejsce tzw . 
przeładowanie informacjami (information overload) 
– osoby korzystające z systemów informacyjnych 
nie są w stanie przetworzyć oraz przeanalizować 
wszystkich danych i informacji . W konsekwencji po-
dejmują decyzje na podstawie tylko części informacji 
lub zbyt późno, aby móc uczynić z nich pożytek . 
Należy także mieć na uwadze, że skonstruowanie bo-
gatego w informacje systemu controllingu i zasilanie 
go danymi jest z jednej strony kosztowne, z drugiej 
zaś – wymaga również czasu . Uzyskane informa-
cje mogą być zatem kosztowne i często nieaktualne . 
Tymczasem wartość informacji mierzy się wartością 
efektów uzyskanych dzięki ich wykorzystaniu, zatem 
osiągane korzyści powinny być większe od ponie-
sionych kosztów . W wielu przypadkach większość 
decyzji mogłaby być podjęta na podstawie bardziej 
ogólnych informacji – bez uszczerbku dla jakości 
uzyskiwanych efektów . 

Mimo świadomości istnienia tej zależności, przed-
siębiorstwa i ich menedżerowie gromadzą i przetwa-
rzają znacznie więcej informacji niż są w stanie użyć 
podczas podejmowania decyzji . Najczęściej wymienia 
się następujące przyczyny występowania fenomenu 
przetwarzania zbędnych informacji3): 
zz wyjaśnienia zdroworozsądkowe – menedżerowie 

zbierają informacje, z których część dopiero póź-
niej okazuje się zbędna; ponieważ jednak system 
informacyjny jest traktowany jako zasób darmowy 
(koszty jego funkcjonowania poniosły już departa-
menty rachunkowości, controllingu i informatyki), 
menedżerowie kompletują wszystkie oferowane im 
informacje, monitorując swe otoczenie i szukając 
potencjalnych niespodzianek; 
zz wykorzystanie w obronie – ze względu na dość po-

wszechne zjawisko krytykowania podjętych decyzji, 
systemy informacyjne stają się systemami ochrony 
przed krytyką, stanowiąc podstawę tworzenia silnej 
obrony przed potencjalnymi adwersarzami; 
zz wykorzystanie w ataku – informacja jest ważnym 

instrumentem perswazji, źródłem wpływu i władzy; 
w warunkach konfliktu interesów informacja jest 
wykorzystywana w rozgrywkach personalnych, któ-
rych efektem jest przesyłanie i otrzymywanie nie-
wiarygodnych informacji; 
zz symboliczne wykorzystanie – procesy groma-

dzenia i wykorzystywania informacji stają się ry-
tualnym zapewnieniem respektowania przez mene-
dżerów centralnej wartości, jaką jest przekonanie 
o podejmowaniu inteligentnych wyborów (stanowią 
symbol wiary kierownika w dokonywanie inteligent-
nych wyborów) . 

Jak wspomniano w poprzednim artykule, na 
kształt systemu informacyjnego wpływają między 
innymi: • styl podejmowania decyzji przez menedże-
rów, • typ technologii i • styl informacyjny . Style 
informacyjne są klasyfikowane ze względu na liczbę 
i niejednoznaczność informacji (tabela 1) . 

Rozważając zakres systemu informacyjnego, 
należy oczywiście uwzględnić szczebel zarządza-
nia w hierarchii organizacji – im niższy, tym bar-
dziej szczegółowe (operacyjne) dane powinny być 
dostępne; na wyższych szczeblach zarządzania ko-
nieczne staje się posiadanie danych o odpowied-
niej agregacji4) . 

Właściwy dobór systemu informacyjnego control-
lingu nie stanowi gwarancji podejmowania dobrych 
decyzji, jednakże odpowiednia jego konstrukcja i za-
wartość mogą usprawnić zarządzanie przedsiębior-
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stwem i polepszyć jego sytuację finansową . Należy 
przy tym pamiętać, że większość informacji pocho-
dzących z systemu controllingu jest jedynie przybliże-
niem . Im bardziej złożony jest system informacyjny 
controllingu, im mniej zawiera założeń i uproszczeń, 
tym bliższe rzeczywistości są komunikowane przez 
niego rezultaty . 

Dokładność każdego systemu informacyjnego jest 
jednak ściśle skorelowana z ponoszonymi nań nakła-
dami i kosztami . Z jednej strony należy rozpatrywać 
koszty pomiaru (koszty pozyskania i przetworzenia 
informacji) . Rosną one wraz ze wzrostem dokładno-
ści . Informacje bardziej szczegółowe są trudniejsze 
do zdobycia i droższe, bardziej kosztowne jest rów-
nież przetworzenie ich do użytecznej postaci . Z dru-
giej strony należy uwzględniać także koszty błędów 
– koszty wynikające z nieprawidłowych wyników ge-
nerowanych przez system, na których opierają się 
decyzje zarządcze . 

Rozważając złożoność i dokładność systemu in-
formacyjnego, podczas dokonywania jego wyboru 
należy mieć na uwadze obydwa te aspekty i dążyć 
do minimalizacji sumy przewidywanych kosztów . 
Dokładność systemu informacyjnego, przy której 
koszty z nim związane będą najmniejsze, będzie wy-
znacznikiem modelu optymalnego (rysunek 1)5) . 

Wykorzystanie informacji controllingu 
– pomiar wyników działalności 

odstawowym celem i przeznaczeniem infor-
macji controllingu jest pomiar wyników dzia-
łalności . Informacje o dokonaniach mają 

zastosowanie w podejmowaniu decyzji, sprawowaniu 
kontroli, motywowaniu i nagradzaniu pracowników, 
sygnalizowaniu zagrożeń (wczesnym ostrzeganiu), 
rozwoju, informowaniu, edukacji i uczeniu pracow-
ników, a także w zewnętrznej komunikacji . 

Na całościowy cykl pomiaru wyników działalno-
ści składają się: • wybór i zdefiniowanie jednostek 
(segmentów) wewnętrznych oraz ich działalności  
• ustalenie kryteriów oceny (mierników wyników) 
• pomiar wyników • porównanie faktycznych 
wyników z poziomem odniesienia (na przykład 
z planem lub budżetem, normą lub standardem)  
• analiza ewentualnych odchyleń • podjęcie dzia-
łań korygujących . 

Mierniki wyników, będące podstawą oceny, mu-
szą mieć wiele cech . Przede wszystkim muszą być 
zgodne z misją i ogólną strategią przedsiębiorstwa . 
Chociaż nie muszą mieć one finansowego charakte-
ru, to jednak powinny być powiązane z wartością 
przedsiębiorstwa6) . Podstawową cechą kryteriów 

oceny działalności, mającą funda-
mentalne znaczenie, jest ich mie-
rzalność . Aby dane kryterium mo-
gło stanowić podstawę oceny, musi 
podlegać pomiarowi . Miernik musi 
mieć zatem obiektywny charakter, 
w pełni uwzględniać wszystkie waż-
ne aspekty dokonań, a ponadto po-
zostawać pod kontrolą pracownika 
(pracownik musi mieć wpływ na 
czynniki go kształtujące, aby móc 
wpływać na jego wartość) . 

Główne aspekty behawioralne 
wiążące się z procesem pomiaru 
wyników dotyczą: • wpływu i reak-
cji pracowników na wybór kryteriów 
oceny • decyzji o ewentualnym 
podjęciu analizy odchyleń • reakcji 
ludzi na informacje oraz zniekształ-
cania informacji o wynikach . Pro-
blematyka uwzględniania wpływu 
pracowników na wybór kryteriów 
oceny ma identyczne znaczenie, jak 
w przypadku partycypacji pracowni-
ków w budżetowaniu . 

Dokonując wyboru mierników 
i ich pożądanych poziomów, prze-
prowadza się także dezagregację 

Mała                                                Duża 
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Rys. 1. Projektowanie optymalnego systemu informacyjnego 
controllingu 
Źródło: adaptowane z R .S . KAPLAN, R . COOPER, Cost and Effect . Using Inte-
grated Cost Systems to Drive Profitability and Performance, Harvard Business 
School Press, Boston 1998, s . 104 . 

Tab. 1. Style informacyjne 

Jednoznaczność informacji
Informacja dokładna, jednoznaczna Informacja niedokładna, niejednoznaczna

L
ic

zb
a 

in
fo

rm
ac

ji maksymalna Rozbudowany system informacyjny, 
używany powoli, w rozważny sposób

Rozproszony system informacyjny, 
używany powoli, w rozważny sposób 

minimalna Zwięzły system informacyjny, 
używany w szybki, zwięzły sposób 

Pobieżny system informacyjny,
używany w przyczynowy, ale zdecydowany sposób 

Źródło: opracowanie na podstawie A . RIAHI-BELKAOUI, Behavioral Management Accounting, Quorum Books, Westpoint, 
Connecticut 2002, s . 142 . 
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celów . Po ustaleniu celów całego przedsiębiorstwa 
formułowane są cele cząstkowe poszczególnych 
jednostek . Oczywiście powinny być one zgodne ze 
strategią przedsiębiorstwa, a ich realizacja powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celu całej firmy . 

Podręczniki controllingu i zarządzania podkre-
ślają znaczenie doboru mierników działalności do-
stosowanych do specyfiki poszczególnych jednostek . 
W związku z tym przeprowadzono badania beha-
wioralne na temat tego, w jaki sposób karty wy-
ników, uwzględniające określone wspólne i niektóre 
specyficzne mierniki, wpływają na ocenę wyników 
jednostki . 

Okazuje się, że badani większą wagę przywią-
zują do wspólnych miar; wspólne informacje mają 
większe znaczenie, gdyż łatwiej je porównywać7) . 
Nie należy przy tym uzależniać oceny działalności 
od jednego tylko kryterium, ponieważ pracownicy 
mają skłonność do koncentrowania się wyłącznie 
na tych aspektach działań, na podstawie których 
są oceniani . Może to skutkować pozostawieniem 
innych aspektów – niekiedy co najmniej równie 
ważnych – poza sferą zainteresowania kierownic-
twa jednostek . Prowadzi to do konkluzji, że należy 
tworzyć takie mierniki, które w syntetyczny spo-
sób ujmowałyby efekty dokonań różnych jedno-
stek przedsiębiorstwa, uwzględniając zarówno ich 
specyfikę, jak i wspólnotę ogólnego celu8) . Warto 
też podkreślić znaczenie uwzględnienia tych celów 
w programie motywacyjnym (uzależnienia nagród 
od realizacji określonych zadań) . 

Duże znaczenie w ocenie osiąganych wyników 
ma kwestia niepewności dotyczącej otoczenia . Kie-
rownicy jednostek biznesowych mających do czynie-
nia z większą niepewnością stosują bardziej subiek-
tywne podejście do oceny wyników9) . 

Kolejnym ważnym zagadnieniem w procesie oce-
ny wyników jest porównanie wyników faktycznych 
z planowanymi, a w przypadku zaistnienia różnic 
– podjęcie ewentualnej decyzji o analizie odchyleń . 
Badania wskazują generalnie na omylność osą-
dów10) . Na ogół błędy te nie mają dużego wpływu na 
oczekiwane wyniki, jednak niekiedy podjęcie decyzji 
o badaniu odchyleń lub jego zaniechaniu może mieć 
znaczenie . 

Z jednej strony niepodjęcie analiz odchyleń po-
woduje obniżenie wartości planów i prognoz – fak-
tyczne wyniki różniły się od planowanych, niemniej 
nie zbadano przyczyn tego zjawiska, a tym samym 
utracono możliwość ulepszenia procesu planowa-
nia w kolejnych okresach i być może umożliwiono 
powielanie błędów tkwiących w przyjętym modelu 
informacyjnym . Z drugiej strony kwestia ewentual-
nego podejmowania analiz odchyleń ma wpływ na 
postawy i oczekiwania pracowników . Utrzymanie 
procesów poza kontrolą może negatywnie wpływać 
na wysiłki w kolejnych okresach i zniekształcać sy-
gnały systemu motywacyjnego . 

Problemy związane z wykorzystaniem  
informacji 

przypadku gdy wyniki działalności są po-
wiązane z systemem motywowania pracow-
ników, problem zapewnienia wiarygodnych 

informacji staje się szczególnie istotny . Pracownicy 
mogą bowiem odczuwać nieufność w odniesieniu do 

informacji, na podstawie których są oceniani, a tak-
że mieć pokusę ich zniekształcania, aby osiągnąć 
własne korzyści . 

Zniwelowanie braku zaufania do informacji o wy-
nikach dokonań może być osiągnięte poprzez zapew-
nienie: • właściwej konstrukcji i właściwego funk-
cjonowania systemów informacyjnych controllingu 
(w tym dostosowanie struktury pomiaru wyników 
i raportowania do struktury organizacyjnej) oraz  
• uwzględnienie w odpowiednim stopniu partycypa-
cji pracowników w ustalaniu kryteriów oceny i po-
żądanych ich poziomów . Podstawowym warunkiem 
jest jednak posiadanie przez oceniane osoby wystar-
czającej wiedzy na temat miar będących podstawą 
oceny, a także zrozumienie ich natury i właściwych 
im zależności . 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na problem 
związany z właściwym zrozumieniem informacji 
i uwzględnieniem ewentualnych zmian zasad lub 
metodologii w ocenie rezultatów . W tym celu moż-
na posłużyć się zapożyczoną z psychologii koncep-
cją utrwalenia funkcjonalnego, płynącą z badania 
wpływu doświadczenia na zachowanie człowieka . 
Analogicznie można mówić o „utrwaleniu” danych 
controllingu (data fixation) . W niektórych okoliczno-
ściach osoba podejmująca decyzję nie jest w stanie 
dostosować swego procesu decyzyjnego do zmian, 
jakie miały miejsce w procesie rachunkowości11) lub 
w systemie controllingu12), z których otrzymała dane . 
Okazuje się bowiem, że jeśli rezultaty zastosowania 
odmiennych zasad czy metod rachunkowości lub 
controllingu występują pod tą samą nazwą (np . zysk, 
amortyzacja, zwrot na kapitale itd .), nawet osoby 
wykazujące dobrą znajomość rachunkowości mają 
tendencję do ignorowania faktu, że zmieniły się za-
sady ich ustalania . Tym samym największy wpływ 
na podejmowane decyzje może mieć zmiana metod 
obliczeń i związane z nią efekty13) . 

Problem zniekształcania informacji pojawia się 
wtedy, gdy pracownik świadomie nie manipuluje 
danymi lub informacjami, aby w ich świetle po-
prawić swoją ocenę bądź też wpływa na przepływ 
informacji14) . Może to dotyczyć fałszowania danych, 
zmiany metod obliczania niektórych wielkości lub 
tylko manipulowania formą prezentacji15) . W kon-
sekwencji prowadzi to do zaprezentowania odmien-
nego od faktycznego obrazu sytuacji i uniemożli-
wia dokonanie właściwej oceny wyników, a tym 
samym zniekształca decyzje podejmowane na jej 
podstawie . Przykłady takich zniekształceń przed-
stawia tabela 2 .

Można zaryzykować stwierdzenie, że „to, co jest 
prezentowane jako obiektywne i racjonalne, w rze-
czywistości jest jedynie kamuflażem nałożonym na 
subiektywną, niewidzialną wojnę własnych intere-
sów, nieuniknioną w miejscu pracy”16) . Przyczyną 
tej „wojny” jest postępująca decentralizacja i za-
wężanie specjalizacji, prowadzące do delegowania 
wykonywania zadań przez wiele osób o różnych 
umiejętnościach, a także ambicje w zakresie karie-
ry zawodowej . 

Odniesienie sukcesu zależy od tego, czy wysi-
łek i efekty pracy zostaną docenione przez przeło-
żonego dokonującego oceny . Problemem jest i to, 
że oceniający są również oceniani i mają własną 
opinię na temat tego, co jest ważne (oczywiście 
z punktu widzenia realizacji ich celów) . Orientacja ,



26 przeglàd

oceniającego rzadko jest zbieżna z orientacją oce-
nianego, zatem proces oceny nigdy nie przebiega 
w sposób neutralny . Dochodzi do uprawiania swo-
istych gier w sferze obiektywnej odpowiedzialności . 
Można przy tym zaobserwować trzy taktyki postę-
powania17):
zz „oprawianie” (framing) – polega na konfrontacji 

z oponentami poprzez przyjęcie orientacji, która na-
rzuca innym konieczność odniesienia się do pozycji 
danej osoby w strukturze całego przedsiębiorstwa, 
a nie poszczególnych jej części; oznacza to zazwyczaj 
odwoływanie się do wzniosłych idei i agresywne ich 
promowanie przy jednoczesnym rutynowym postę-
powaniu, niepodlegającym jakimkolwiek zmianom 
(w kontekście koniecznych starań czy pożądanych 
efektów); 

zz fragmentaryzacja (fragmenting) – pracownik 
jest oceniany przez kilku oceniających; prawdziwy 
obraz wykonywanej pracy jest dzielony na fragmen-
ty wykorzystywane w odpowiednich sytuacjach; po-
zwala to na utrzymanie przez ocenianego własnej 
orientacji w obliczu różnych kryteriów stosowa-
nych przez oceniających; każdy fragmentaryczny 
obraz jest do zaakceptowania przez poszczególnych 
ewaluatorów, jednak zebrane w całość opinie nie 
tworzą obrazu, który satysfakcjonowałby większość 
oceniających; 
zz gra na dwa fronty (playing it both ways) – pra-

cownik jest również oceniany przez kilku oceniają-
cych; polega ona na prezentacji różnych obrazów 
sytuacji poszczególnym oceniającym, podczas gdy 
praca jest wykonywana zawsze w ten sam sposób . 

Wszystkie przedstawione 
powyżej taktyki prowadzą do 
dezorientacji i zniekształceń 
wyników, a w konsekwencji do 
podejmowania nieoptymalnych 
decyzji i pogarszania osiąga-
nych rezultatów . 

Odrębnym problemem jest 
kwestia korzystania z informa-
cji – czy też szerzej systemów 
rachunkowości i controllingu 
– w warunkach niepewności . 
W zależności od zakresu do-
stępności wiedzy na temat pro-
cesu konwersji zadań i stopnia 
pewności celów, systemy infor-
macyjne dostarczają różnego 
rodzaju informacji . Inna jest 
także podstawa podejmowania 
decyzji . Można zatem wskazać 
idealne sposoby wykorzysta-
nia systemów controllingu, co 
przedstawia rysunek 2 . 

W rzeczywistości problem 
wykorzystania informacji nie 
występuje jedynie w sytuacji 
braku niepewności (gdy cele są 
pewne, a wiedza o zadaniach 
pełna) . Systemy controllingu 
są wówczas wykorzystywane 

Tab. 2. Zniekształcenia informacji pożądane przez kierownictwo przedsiębiorstwa 

Cel informacji 
o wynikach Przykłady zniekształcenia informacji pożądanego przez kierownictwo

Podejmowanie 
decyzji 

• na własne potrzeby: brak zniekształceń – próba zebrania najdokładniejszych informacji do celów 
planowania i kontroli 
• na potrzeby przełożonych – modyfikowanie informacji w celu sprowokowania decyzji pomyślnych 
dla interesów danej osoby 

Motywowanie Rozbudowanie oczekiwań dotyczących wyników i postawienie pracownikom większych wymagań 
(ustanowienie wyższych celów) 

Wczesne ostrze-
ganie 

Obniżenie minimalnych akceptowalnych standardów do ujawnienia czynników wymagających podję-
cia natychmiastowych działań 

Ocena Skorygowanie raportowanych wyników o czynniki będące poza kontrolą podwładnych 

Zewnętrzna ko-
munikacja

Zaniżenie oczekiwań dotyczących wyników, aby zapewnić, że cele mogą być osiągnięte, a wiarygod-
ność zachowana 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R . SIMONS, Performance Measurement and Control Systems for Implementing 
Strategy, Prentice Hall, Upper Saddle River 1999, s . 77 . 
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Rys. 2. Idealne wykorzystanie systemu controllingu 

Źródło: N .B . MACINTOSH, Management Accounting and Control Sys-
tems . An Organizational and Behavioral Approach, Wiley, Chichester 
1994, s . 151 . 
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w celu generowania odpowiedzi . We wszystkich po-
zostałych przypadkach dochodzi do innego niż ide-
alne wykorzystywania informacji płynących z sys-
temu controllingu (por . rysunek 3) . 

Informacje controllingu traktuje się jako goto-
we odpowiedzi zamiast jako stymulatory uczenia 
się; ponadto decyzje podejmowane są niekiedy na 
podstawie intuicji lub według potrzeb menedże-
rów, a informacje controllingu wykorzystuje się do 
wstecznego uzasadnienia tych decyzji . Wreszcie 
zamiast debaty i kompromisu ma miejsce walka 
na informacje, często już wówczas zniekształcone . 

dr hab . Monika Marcinkowska, prof . UŁ 
Instytut Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń 

Uniwersytetu Łódzkiego 

PRZYPISY
1) M . MARCINKOWSKA, Behawioralne aspekty controllin-
gu, „Przegląd Organizacji” nr 10/2009 . 
2) Szerzej na temat ewolucji rachunkowości zarządczej i con-
trollingu zob . na przykład: A . SZYCHTA, Etapy ewolucji 
i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wyd . 
UŁ, Łódź 2007; E . NOWAK (red .), Strategiczna rachunko-
wość zarządcza, PWE, Warszawa 2008 . 
3) Por . N .B . MACINTOSH, Management Accounting and 
Control Systems . An Organizational and Behavioral Appro-
ach, Wiley, Chichester 1994, s . 154 i nast . 
4) Zob . także: M . SIERPIŃSKA (red .), System raportowa-
nia wyników w controllingu operacyjnym, Wizja Press & IT, 
Warszawa 2007, s . 20 . 
5) R .S . KAPLAN, R . COOPER, Cost and Effect . Using Inte-
grated Cost Systems to Drive Profitability and Performance, 
Harvard Business School Press, Boston 1998 . 
6) Obecnie powszechnie akcentuje się potrzebę stosowania 
oceny dokonań opierającej się na różnych perspektywach: 
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Rys. 3. Faktyczne wykorzystanie systemu controllingu 
Źródło: N .B . MACINTOSH, Management Accounting and Control Systems, op .cit ., 
s . 151 . 

finansowej, rynkowej, sprawności 
wewnętrznych procesów, rozwoju 
i wzrostu oraz ludzkiej (kapitał in-
telektualny) . Zob . szerzej na przy-
kład M . MARCINKOWSKA, Jak 
mierzyć dokonania przedsiębiorstwa, 
czyli o równoważeniu kart wyników, 
„Przegląd Organizacji” nr 9/2002 . 
7) A . RIAHI-BELKAOUI, Behavioral 
Management Accounting, Quorum 
Books, Westpoint, Connecticut 
2002, s . 150 . 
8) Przykładami takich mierników 
są: wskaźnik rentowności oparty 
na wyniku rezydualnym (np . eko-
nomicznej wartości dodanej) bądź 
wskaźnik rentowności skorygowanej 
o ponoszone ryzyko (np . RAROC) . 
Szerzej zob . M . MARCINKOWSKA, 
Wartość banku . Kreowanie wartości 
i pomiar wyników działalności ban-
ku, Wyd . UŁ, Łódź 2003 . 
9) A . RIAHI-BELKAOUI, Behavio-
ral Management Accounting, op .cit ., 
s .146 . 
10) Ibidem, s . 217 . 
11) Na przykład wskutek zmian zasad 
klasyfikacji lub wyceny pozycji spra-
wozdawczych, dokonanej w ramach 

zmiany polityki rachunkowości podmiotu lub ze względu na 
zmiany regulacji prawnych . 
12) Na przykład zmiany zasad wewnętrznej alokacji kosztów 
lub kapitału, zmiany metodologii obliczania rentowności 
(produktów, klientów lub jednostek wewnętrznych) . 
13) Y . IJIRI, R .K . JAEDICKE, K .E . KNIGHT, The Effects 
of Accounting Alternatives on Management Decisions, za: 
A . RIAHI-BELKAOUI, Behavioral Management Accounting, 
op .cit ., s . 163 . 
14) Na marginesie warto zauważyć, że działania takie oraz 
świadomość, że mogą one mieć miejsce, mają olbrzymi 
wpływ na obniżenie postrzeganej wiarygodności informacji 
i systemu informacyjnego (niezależnie od tego, czy znie-
kształcenia faktycznie miały miejsce) . 
15) Wyniki badań nad wpływem formy raportów na podejmo-
wane decyzje, w: E . O’DONNELL, J .S . DAVID, How Infor-
mation Systems Influence User Decisions: A Research Fra-
mework and Literature Review, „International Journal of 
Accounting Information Systems” 2000, vol . 1, s . 178–203 . 
16) S .A . CULBERT, J .J . MCDONOUGH, The Invisible War: 
Pursuing Self-Interests at Work, za: N .B . MACINTOSH, Ma-
nagement Accounting and Control Systems, op .cit ., s . 156 . 
17) Ibidem . 

Summary
The access to the high-quality information is fundamental in 
the management process . One of the basic task of controlling 
is providing information for decision-making . The paper pre-
sents key behavioral issues concerning the use of information 
generated by controlling system . The problem of choosing the 
scope of this system has been depicted, including the expla-
nation of the phenomenon of processing of the redundant in-
formation . The basic use of controlling information has been 
addressed – performance measurement . The main problems 
with information use have also been pointed: information di-
stortion and using information within uncertainty .
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Korzyści i zagrożenia 
uczestnictwa w sieci aliansów  
– analiza porównawcza

Włodzimierz Sroka

Wprowadzenie

edług badań przeprowadzonych w 12 kra-
jach przez firmę doradczą Ernst & Young, 
75% firm amerykańskich i 65% podmiotów 

z innych krajów zaangażowanych było we współpra-
cę w formie różnego rodzaju aliansów strategicz-
nych . W latach 1988–1992 w Stanach Zjednoczo-
nych utworzono 20 tys . aliansów, przy czym sieć 
aliansów tylko jednego koncernu IBM zwiększyła się 
o 400 takich porozumień [Tian Xie, Johnson, 2004] . 
Z jednej strony jest to zapewne związane z modą 
na współpracę, daleko jednak ważniejszym czynni-
kiem jest fakt, że współpraca wielostronna wiąże się 
z wieloma korzyściami dla uczestniczących w niej 
stron . Należy podkreślić, że korzyści związane 
z uczestnictwem w sieci aliansów są przedmiotem 
zainteresowań wielu teoretyków zajmujących się 
strategią organizacji . Sieć aliansów, niezależnie od 
tego, czy obejmuje wiele, czy jedynie kilka aliansów, 
stwarza więcej możliwości działania niż klasyczny 
alians dwóch firm . Z drugiej strony, określenie, czy 
uczestnictwo w sieci jest sukcesem, czy też porażką, 
nie jest łatwe . Dotyczy to nie tylko sieci, ale także 
klasycznych aliansów dwustronnych . Chociaż firmy 
coraz częściej stosują alianse, to duży odsetek nie-
powodzeń, szacowany od 30 aż do 70%, sprawia, że 
trudno w praktyce uzyskać korzyści ze współpracy 
[Lunnan, Haugland, 2008] . Jest to jeszcze trudniej-
sze w przypadku sieci obejmującej wiele aliansów . 
Pomiar efektywności może mieć zarówno charakter 
jakościowy, jak i ilościowy [Sroka, 2009], a badane 
zagadnienia mogą dotyczyć wielu aspektów: ekono-
miczno-finansowych, strategicznych, organizacyj-
nych, rynkowych itd . Sama analiza może również 
dotyczyć różnych interesariuszy: akcjonariuszy, spo-
łeczeństwa, pracowników, dostawców . Powoduje to 
dodatkowe trudności w analizie efektywności sieci . 
Biorąc pod uwagę przedstawione zagadnienia, celem 
opracowania jest przedstawienie głównych korzyści 
związanych z uczestnictwem w sieci aliansów, a tak-
że zagrożeń będących udziałem ich uczestników . 

Korzyści uczestnictwa w sieci 

ajbardziej oczywistą korzyścią z uczestnic-
twa w sieci jest prozewnętrzne nastawienie 
firmy . Nowy partner (partnerzy) wnoszą do 

sieci zarówno zagrożenia, jak i nowe sposobności 

rynkowe . Bezpośrednie powiązania między partnera-
mi pozwalają na dostęp do wiedzy wszystkich stron, 
a przepływ informacji odbywa się nie tylko poprzez 
powiązania firm w ramach sieci, ale także poprzez 
samą strukturę tej sieci [Gulati, 1998] . A . Goerzen 
wskazuje na trzy główne korzyści uczestnictwa firmy 
w sieci aliansów: • dostęp do informacji, których 
sama nie posiada • szybkość pozyskania informacji 
• pozytywne publicity, czyli interesy firmy central-
nej przedstawiane są w dodatnim świetle pozosta-
łym członkom grupy [Goerzen, 2007] .

Generalnie sieci aliansów mają tendencję do ob-
niżki kosztów transakcyjnych poprzez wykorzystanie 
komplementarnych zasobów i kompetencji, przez co 
wpływają na poprawę efektywności członków sieci . 
Wśród innych korzyści związanych z uczestnictwem 
w sieci aliansów należy wymienić:
zz polepszenie dostępu do kapitału . Większość 

istotnych przełomów w zakresie technologii wyma-
ga zasobów będących poza zasięgiem pojedynczej, 
nawet dużej firmy . Dotyczy to nie tylko środków 
finansowych, ale niezbędnej wiedzy, kompetencji, 
dostępu do narzędzi itd . Poprzez przynależność do 
sieci nawet małe firmy mają szanse na ekspansję 
rynkową . Jej możliwości działania są bowiem znacz-
nie większe niż pojedynczej firmy lub aliansu dwu-
stronnego . Z jednej strony mamy tutaj do czynienia 
z dużymi możliwościami finansowymi, natomiast 
z drugiej – dostępem do zasobów, kompetencji oraz 
umiejętności będących w posiadaniu sieci; 
zz lepszy dostęp do innowacji i nowej technolo-

gii. Stworzenie masy krytycznej w sferze B+R może 
być znacznie szybsze poprzez pozyskanie do sieci 
firm o rzadkich zasobach . Transfer wiedzy od part-
nerów może być wartościowym źródłem powstawania 
nowych innowacji, dzięki czemu firmy mogą działać 
bardziej efektywnie1) . Wielostronna wymiana infor-
macji sprawia, że wszystkie firmy odnoszą korzy-
ści, przy czym najwięcej zyskują te, które wykazują 
większą zdolność do organizacyjnego uczenia się . 
Większe możliwości sieci aliansów wynikają m .in . 
z jej liczebności, gdyż im więcej firm, tym więcej 
wiedzy w posiadaniu danej sieci, często bardzo spe-
cyficznej [Prokopenko, 2000] . Pozytywny wpływ sie-
ci aliansów na stymulowanie działań innowacyjnych 
widać również w wynikach badań przeprowadzonych 
przez V . Gilsinga i Ch . Lemmens, według których 
„…w sektorach high-tech sieci aliansów technolo-
gicznych stały się dominującą strategią, wpływając 
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,

pozytywnie na wyniki i działalność firm w zakresie 
wzrostu, szybkości innowacji, organizacyjnego ucze-
nia się i reputacji” [Gilsing, Lemmens, 2007];
zz umożliwienie dostępu do nowych rynków, 

szczególnie tam, gdzie polityka lokalnych władz ce-
chuje się protekcjonizmem . Wykorzystanie lokalnych 
źródeł dystrybucji lub pomoc techniczna ze strony 
firm lokalnych pozwala na przezwyciężenie tych pro-
blemów . Ponadto partnerzy lokalni mogą mieć wiele 
informacji o specyfice danego rynku, preferencjach 
klientów i konkurentach; 
zz podział ryzyka i odpowiedzialności, zwłasz-

cza w obszarze B+R .
Inne korzyści związane z sieciami aliansów obej-

mują mniej poziomów zarządzania (mamy często 
do czynienia tylko z dwoma poziomami, tj . firma 
zarządzająca oraz członkowie sieci) . Pozwala to na 
znacznie szybsze działanie i reagowanie na zmiany 
rynkowe . 

Korzyści w praktyce

nalizując korzyści sieci aliansów, warto 
posłużyć się przykładem linii lotniczych . 
Korzyści można rozpatrywać przynajmniej 

z dwóch punktów widzenia, tj . pasażerów oraz sa-
mych linii lotniczych – członków sieci . Z punktu 
widzenia interesów pasażera trzeba zauważyć, że 
zdecydowaną większość podróżnych nie interesuje, 
jaką linią przyjdzie im podróżować . Wyjątkiem są 
pasażerowie lojalni wobec flagowych, narodowych 
przewoźników, większość podróżnych koncentruje 
się na kwestiach związanych z bezpieczeństwem, 
terminowością oraz wygodą podróżowania . Najważ-
niejsza korzyść dla pasażera wiąże się z możliwością 
dokonania przelotu w dowolnym kierunku na pod-
stawie jednego biletu . Wcześniej było to niemożli-
we, co narażało ich na niepotrzebną stratę czasu . 
Ponadto skala sieci pozwoliła na obniżenie cen bi-
letów o ok . 30%, co w połączeniu z coraz większą 
ekspansją tanich linii uczyniło transport powietrzny 
dostępny dla szerokiego grona pasażerów na całym 
świecie . Stało się to szczególnie widoczne w krajach 
Europy Środkowej po ich wejściu do Unii w maju 
2004 r . [Sroka, 2008] .

Po stronie linii lotniczych także można było zaob-
serwować wiele korzyści z uczestnictwa w sieciach 
aliansów . Przede wszystkim ujednolicono politykę 
cenową oraz skoordynowano wykorzystanie instru-
mentów polityki cenowej w całej sieci . Dokonano 
standaryzacji działań poszczególnych przewoźników 
poprzez określenie wspólnych norm w dziedzinie 
oferowanych usług, jak i współpracy z dostawcami 
w zakresie cateringu, paliwa, ubezpieczeń [Cygler, 
2002, s . 183–184] . Działalność w ramach sieci po-
zwoliła na prowadzenie działań marketingowych 
w skali globalnej, co umożliwiło znaczne zmniejsze-
nie kosztów . Kampanie reklamowe obejmują zarówno 
produkt sieci, jej markę oraz marki poszczególnych 
przewoźników . Jednym z kluczowych efektów sieci 
jest także integracja programów lojalnościowych fre-
quent flyer poszczególnych członków, gdyż według 
badań są one ważnym kryterium wyboru przewoź-
nika . Należy również dodać, że współpraca w sieci 
pozwoliła na zintegrowanie systemów zarządzania, 
zracjonalizowanie infrastruktury poszczególnych li-
nii, szczególnie w zakresie zmniejszenia ilości tzw . 

pustych przelotów oraz sfery B+R . W efekcie po-
zwoliło to na poprawę efektywności funkcjonowania 
zarówno całej sieci, jak i jej uczestników .

Na inny aspekt korzyści związanych z sieciami 
wskazuje N . Clarke, który badał powiązania siecio-
we w brytyjskim systemie opieki medycznej . Autor 
ten analizował korzyści uczestnictwa w sieci w kon-
tekście możliwości spełnienia wieloaspektowych po-
trzeb społeczeństwa, które często są zbyt złożone 
i skomplikowane dla jednej organizacji . Osiągnięcie 
efektywnych wyników sieci często może stanowić 
duże wyzwanie dla jej uczestników, powodując cza-
sem niepowodzenie i załamanie się relacji koopera-
cyjnych . Główna kwestia to, jak poprawić współpra-
cę między organizacjami w sieci w celu osiągnięcia 
lepszych wyników . Za najlepszy środek dla maksy-
malizacji efektywności działania sieci należy – jego 
zdaniem – uznać zaangażowanie sieciowe ze strony 
poszczególnych uczestników, chociaż różne formy 
zaangażowania mogą mieć odmienny wpływ na wy-
niki sieci [Clarke, 2006] .

Interesującym przykładem korzyści ze współpra-
cy w ramach sieci aliansów poprzez stymulowanie 
innowacji jest przypadek grupy PDA, funkcjonującej 
w branży komputerowej . Od samego początku cała 
działalność grupy związana z rozwojem produktu, 
wytwarzaniem oraz sprzedażą realizowana była po-
przez sieć aliansów tworzonych szczególnie inten-
sywnie w latach 1990–94 . Na przykład od stycznia 
do lipca 1993 r . powstało około 50 aliansów w ra-
mach tej sieci . Znalazło to swoje odbicie w liczbie 
nowych wyrobów wprowadzonych na rynek (5), 
podczas gdy w okresie styczeń 1991–styczeń 1992 
wdrożono jedynie dwa nowe produkty [Gomes-Cas-
seres, 2005] . W tym samym czasie w ramach sieci 
powstało jedynie kilka nowych aliansów . Przedsta-
wione dane pokazują dobitnie, że potencjał sieci i jej 
nowych firm członkowskich wpłynął korzystnie na 
jej innowacyjność . 

Zagrożenia związane z uczestnictwem 
w sieciach 

uczestnictwem firmy w sieci aliansów wiążą 
się także poważne zagrożenia . W szczególno-
ści dotyczą one utraty wiedzy konkurencyj-

nej, zmniejszonej kontroli zarządzania, zależności od 
innych oraz zmniejszenia elastyczności pojedynczej 
firmy . Z jednej strony firma zgadza się na oddanie 
niektórych kompetencji i zasobów w ręce firmy wio-
dącej, mając tym samym ograniczoną możliwość ich 
samodzielnego wykorzystywania, z drugiej natomiast 
– nie ma nigdy całkowitej pewności, że będzie korzy-
stać z zysków sieci w stopniu adekwatnym do swego 
wkładu . Z tą kwestią ściśle wiąże się problematyka 
niemożności przewidzenia ewolucji sieci . Należy pa-
miętać, że tarcia i napięcia w sieci, będące najczęściej 
wynikiem niezadowolenia firm członkowskich ze swe-
go miejsca w grupie lub wynikające z zewnętrznych 
wyzwań uniemożliwiających skuteczne konkurowanie 
grupy, mogą doprowadzić do restrukturyzacji sieci 
(konsolidacja przywództwa, reformy strukturalne), 
a nawet jej upadku [Bamford, Gomes-Casseres, Ro-
binson, 2003, s . 264–268] . Mogą także skutkować 
rekonfiguracją pozycji danej firmy w ramach sieci, co 
powoduje niechęć menedżerów do tworzenia nowych 
aliansów oraz do wchodzenia do sieci .
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Inne zagrożenia związane z funkcjonowaniem 
sieci aliansów dotyczą obszaru zarządzania sieciami 
i wiążą się z tym, że: 
zz poszczególne jednostki organizacyjne firmy 

często samodzielnie zawierają pojedyncze alianse 
i w rezultacie menedżerowie z innych jednostek, nie 
wiedząc o działaniach swych kolegów, mogą starać 
się o pozyskanie tych samych partnerów do współ-
pracy w sieci;
zz niektóre firmy odkrywają, że stworzyły alianse, któ-

re nie służą realizacji celu strategicznego, lecz niekie-
dy wręcz przeciwnie . Wpływa to na osłabienie sieci;
zz chociaż firmy są ostrożne, sekrety jednej strony 

mogą zostać nieświadomie udostępnione innym pod-
miotom w sieci [Revesz, Cauley De La Sierra, 1987] . 

Niektórzy autorzy zwracają też uwagę, że uczest-
nictwo w sieci niekoniecznie musi się wiązać z korzy-
ściami, gdyż może narazić firmę na utknięcie w nie-
korzystnych relacjach z innymi podmiotami [Gulati, 
Nohria, Zaheer, 2000], a także spowodować powstanie 
niesprawnej struktury zarządzającej [Goerzen, Bea-
mish, 2005] . Może to mieć długotrwałe konsekwencje 
dla takich podmiotów, gdyż, licząc na poprawę sytu-
acji, mogą długo funkcjonować w takich relacjach . 

Zagrożenia związane z funkcjonowaniem firmy 
w sieci aliansów mają różne znaczenie w zależności 
od tego, czy sieć znajduje się na etapie tworzenia, 
funkcjonowania, czy też zakończyła już swoją działal-
ność (tabela 1) . Główne zagrożenie na etapie tworze-
nia sieci wiąże się z niemożnością przewidzenia, czy 
proces ten zakończy się sukcesem oraz czy firma zo-
stanie członkiem sieci . W przypadku niepowodzenia 
mamy do czynienia z możliwością wywiadu gospo-
darczego, chociaż niekoniecznie zamierzonego .

Etap funkcjonowania sieci obfituje w największą 
liczbę zagrożeń, największy jest także zakres ryzyka 
związanego z ich wystąpieniem, ale z drugiej strony 
etap ten stwarza dla firmy największe szanse rozwo-
jowe, a także korzyści dla firm .

Podstawowym zagrożeniem pojawiającym się po 
wyjściu firmy z sieci jest syndrom konia trojańskie-
go, gdyż w trakcie współpracy pozostali członko-
wie sieci mogli poznać zarówno mocne, jak i słabe 
strony firmy . Pozycja firmy jest stosunkowo słaba 
i w krótkim okresie może zostać zagrożona przeję-
ciem, często przez byłych partnerów z grupy, którzy 
z uwagi na gruntowną znajomość firmy mają na-
turalne predyspozycje do stania się przejmującym . 
Skuteczną strategią obronną może być zajęcie okre-
ślonej pozycji niszowej2) .

Podsumowanie

onkludując, należy stwierdzić, że sieci alian-
sów oferują swoim uczestnikom rozmaite 
korzyści, zależne od rodzaju i wielkości sie-

ci, branży, w której działa, czy też potencjału firmy 
– członka sieci . Dzięki szerokiemu dostępowi do wie-
dzy poszczególnych firm w sieci możliwa jest szyb-
sza odpowiedź na wymogi rynku i spełnienie ocze-
kiwań klienta, a dzięki współpracy w ramach sieci 
ich uczestnicy mogą wejść do określonego segmentu 
rynku . Szczególnie dla małych firm sieć stanowi in-
teresującą perspektywę przetrwania w konkurencyj-
nym otoczeniu poprzez możliwość rozszerzenia oferty 
i zwiększenia posiadanego potencjału . Dodatkową ko-
rzyścią sieci jest niekonkurencyjne otoczenie, w któ-
rym funkcjonują jej członkowie . Oczekując na korzy-
ści ze współpracy, należy jednak także mieć na uwa-
dze zagrożenia wiążące się z tą strategią, szczególnie 
w fazie funkcjonowania sieci, a także po zakończeniu 
współpracy . W przeciwnym razie firmę może spotkać 
rozczarowanie, a zamiast sukcesu – porażka .

dr Włodzimierz Sroka
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

PRZYPISY
1) W badaniach firm funkcjonujących w sieciach z branży 
biotechnologicznej, zauważono związek między pozycją fir-
my w ramach sieci a jej innowacyjnością, widząc pozytyw-
ny wpływ liczby relacji danej firmy z innymi członkami . Im 
większa liczba zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich re-
lacji między firmami w sieci, tym większa jest jej innowacyj-
ność . Wynika to z korzyści z podziału wiedzy między part-
nerami, np . w projektach ze sfery B+R, komplementarnych 
umiejętności i kompetencji stron oraz efektu skali . Z kolei 
występowanie strukturalnych dziur, czyli braku połączeń 
między partnerami w sieci, ma negatywny wpływ na jej inno-
wacyjność [Ahuja, 2000] .
2) Przedstawione zagrożenia oraz ich skala są zróżnicowane 
w zależności od rodzaju sieci aliansów . Na przykład inna 
sytuacja występuje w przypadku firmy mającej zestaw dwu-
stronnych relacji z wieloma partnerami (stosunkowo nie-
wielkie ryzyko utraty części kontroli nad firmą, czy też 
zakres obciążeń organizacyjnych), a inna w odniesieniu do 
japońskich grup typu keiretsu, głównie z racji powiązań wła-
snościowych pomiędzy ich uczestnikami . Niemniej jednak 
większość opisanych zagrożeń ma charakter uniwersalny 
i dotyczy wszystkich rodzajów sieci aliansów .

Tab. 1. Zagrożenia z uczestnictwa w sieci aliansów jako funkcja etapu jej rozwoju

Etap funkcjonowania sieci Charakterystyka zagrożeń

Tworzenie sieci 1 . Działania podstępne (wywiad gospodarczy) na etapie due dilligence

Funkcjonowanie sieci 1 . Różnice wynikające z odmienności kultur, procesów zarządzania
2 . Nierówny podział korzyści
3 . Utrata części kontroli nad firmą
4 . Konkurencja między firmami 
5 . Zmniejszenie elastyczności 
6 . Zbyt duże obciążenia organizacyjne
7 . Niemożność przewidzenia ewolucji sieci

Okres po wyjściu z sieci 1 . Syndrom konia trojańskiego

Źródło: opracowanie własne .
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Summary
The article deals with the problems of benefits and threats 
of participation in alliance networks . The growth of networks 
importance, benefits of cooperation in theoretical and prac-
tical aspects, combined with main threats, were presented .  
The conclusion of the text is that alliance networks can offer 
their participants a variety of benefits, depending on diffe-
rent factors, which are however combined with significant 
threats, especially at the stage of network existence and 
after the end of cooperation .

Wprowadzenie

ojęcie systemu zostało wprowadzone przez 
L . Bertalanffy’ego . W teorii organizacji 
i zarządzania system to: „funkcje lub dzia-

łania współpracujące, aby osiągnąć cele organizacji” 
[Stoner, Freeman, Gilbert, Jr ., 2001,s . 627] . W za-
rządzaniu jakością wykorzystywane jest teza Ackof-
fa, który uznał, że „sprawność żadnego systemu, 
a więc i spółki, nigdy nie równa się sumie spraw-
ności jego części składowych . Jest ona wynikiem 
ich wzajemnych oddziaływań” [Ackoff,1993,s .103] . 
Obecnie przyjmuje się również, że system two-
rzą procesy i powiązania między procesami . Dużo 
problemów powstaje w tych organizacjach, które 
stosują podejście procesowe w strukturach funk-
cjonalnych . W dużych organizacjach procesy prze-
biegają przez kilka, a nawet kilkanaście komórek 
organizacyjnych . Poważnym problemem staje się 
ich nadzór, monitorowanie i walidacja . Teoria sys-
temu jest niezwykle przydatna do rozwiązywania 
bieżących problemów doskonalenia jakości . Łączy 
się ona z teorią integracji . Zarządzanie jakością 
musi uwzględniać integrację społeczną, kulturową, 
gospodarczą, dokonującą się wewnątrz organizacji, 
w jej otoczeniu oraz integrację globalną . W zarzą-
dzaniu uwzględnia się wiele systemów . I tak mó-
wimy o systemie: informacyjnym, sztucznym, de-
cyzyjnym, eksperckim, operacyjnym, organicznym, 
otwartym, zamkniętym, kulturowym, systemie kon-
troli, innowacji, społecznym, technicznym, organi-
zacyjnym, naturalnym itp . Zgodnie z teorią syste-
mu poszczególne podsystemy1) i elementy w nich 
zawarte są od siebie zależne . W praktyce oznacza 
to, że dokonywanie zmian w systemie organizacyj-
nym zmienia funkcjonowanie systemu społecznego 
(np . nowe struktury organizacyjne wpływają na 
zmianę postaw i zachowań pracowników) . Mniejsza 
lub większa zależność obserwowalna jest między 
wszystkimi systemami .

W niniejszym artykule ukazane zostaną praktycz-
ne możliwości wykorzystania teorii systemu w zarzą-
dzaniu jakością . W tym celu dokonano wyboru kilku 
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najważniejszych obszarów tematycznych . Najpierw 
omówione zostaną zasady jakości, a następnie moż-
liwości wykorzystania teorii systemów w modelach 
samooceny . Pokazane zostaną możliwości wyko-
rzystania tej teorii do doskonalenia jakości usług 
i oceny dostawców oraz konieczność systemowego 
analizowania przyczyn niepowodzeń we wdrażaniu 
koncepcji TQM . 

Podejście systemowe i procesowe  
jako zasady jakości

pośród ośmiu zasad jakości2) dwie dotyczą 
podejścia procesowego i systemowego . To 
pierwsze podejście jest z całą pewnością 

lepiej znane . Większość stosowanych metod i na-
rzędzi jakości zmierza do identyfikacji procesów, 
wyznaczenia właściciela procesu, ustalenia mier-
ników pomiaru czy ustalenia granicy tolerancji . 
Jednak, kiedy należy ustalić powiązania między 
procesami, to zazwyczaj tworzone są mapki proce-
sów, z których niewiele wynika dla praktyki zarzą-
dzania . Istnieją dwa zasadnicze powody niewłaści-
wego stosowania podejścia procesowego: brak wie-
dzy o tym, czym jest proces oraz brak zrozumienia 
podejścia procesowego . Pierwszy z powodów jest 
w miarę dobrze zdiagnozowany . Konsultanci po-
pełniają wiele błędów w określaniu procesów . Naj-
częściej postrzegają oni proces nie jako uporząd-
kowaną sekwencję wejścia, procesu wewnętrznego 
i wyjścia, lecz jako zbiór mało czytelnych powią-
zań . Twierdzą na przykład, że procesem jest zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi czy cały proces techno-
logiczny . Takiej niewłaściwej interpretacji można 
stosunkowo łatwo zapobiegać, stosując w tym celu 
jedną z popularnych klasyfikacji procesów3) . Brak 
zrozumienia podejścia procesowego wiąże się za-
zwyczaj z zupełnym niezrozumieniem teorii sys-
temów . Ustalanie powiązań między procesami (do 
czego obliguje norma ISO9001:2008) wymaga wła-
śnie stosowania podejścia procesowego . Dlatego 
że zbiór współzależnych procesów stanowi również 
pewien system . Twórcy systemów zarządzania ja-
kością ograniczają się tylko do ustalenia powiązań 
organizacyjnych . Z takimi powiązaniami mamy do 
czynienia, gdy jeden proces kluczowy jest wejściem 
innego procesu lub gdy jakieś procesy wspomaga-
jące zasilają grupę procesów kluczowych . W nor-
mie ISO mamy raczej do czynienia z „wiązką” 
procesów, a nie z pojedynczymi procesami, które 
można łatwo kontrolować . Oprócz powiązań orga-
nizacyjnych bardzo ważne są powiązania zasobo-
we i energetyczne . Zdarza się, że te same zasoby 
w różnym okresie zasilają różne procesy . Ilekroć 
mówimy o zasobach, mamy na uwadze kilka grup . 
Są to zasoby: technologiczne (w tym techniczne 
i materiałowe), ludzkie, finansowe, informacyjne 
(przekształcone w wiedzę) .

Zgodnie z podejściem systemowym należy po-
szukiwać takich powiązań między procesami, które 
będą sprzyjać jakości wyrobów . Identyfikacja po-
wiązani pozwoli na uproszczenie ich przebiegu, co 
jest powszechnie wykorzystywane w lean manufac-
turingu .

Brak stosowania obydwu podejść sprawia, że 
nadzór nad procesami staje się mało skuteczny . Ro-
sną również koszty zapewnienia jakości, weryfikacji 

poszczególnych etapów i koszty społeczne – związa-
ne z niewłaściwą i zbyt zawiłą komunikacją .

Problem podejścia systemowego został dostrzeżo-
ny również w systemach zarządzania środowiskowe-
go (w normie ISO14001:2004). Powiązania energe-
tyczne (wskazywane m .in . w systemach zarządzania 
środowiskowego) obejmują procesy zapotrzebowania, 
zasilania, utylizacji zasobów energetycznych: prądu, 
wody, gazu itp . Zgodnie z punktem 4 .4 .4 normy ISO 
14001: „dokumentacja systemu zarządzania środo-
wiskowego powinna zawierać: politykę, cele i zada-
nia środowiskowe, opis zakresu systemu zarządza-
nia środowiskowego, opis głównych elementów sys-
temu zarządzania środowiskowego i ich wzajemnego 
oddziaływania, a także odniesienia do dokumentów 
związanych”(PN-EN ISO 14001:2005, pkt .4 .4 .4) . Teo-
ria systemu jest niezbędna do prawidłowego wdra-
żania, utrzymania i doskonalenia jakości . Poprzez 
identyfikację zależności, jakie występują pomiędzy 
procesami i elementami tworzącymi systemy ja-
kości, można zredukować liczbę czynności, które 
nie tworzą wartości dodanych, a przez to znacznie 
zmniejszyć koszty jakości .

Możliwości wykorzystania teorii systemu 
w modelach samooceny

najpopularniejszymi modelami samooceny 
są: model M . Baldrige, EFQM (European 
Fundation for Quality Management), model 

E . Deminga . W ostatnich kilku latach pojawiły się 
niezwykle interesujące propozycje modeli w sekto-
rze publicznym (CAF – Common Assesssment Fra-
mework, Speyer i inne) . Cechą ich wszystkich jest 
wyraźne wydzielenie potencjału przedsiębiorstwa 
od efektów społeczno-ekonomicznych . Zakłada się, 
że potencjał powinien mieć bezpośredni wpływ na 
efekty ekonomiczne i społeczne . Na przykład w mo-
delu CAF do potencjału zalicza się: przywództwo, 
strategię i planowanie, pracowników, partnerstwo 
i zasoby, procesy . Do rezultatów: wyniki działal-
ności w relacjach z obywatelami, wyniki działalno-
ści w relacjach z pracownikami, społeczne wyniki 
działalności, kluczowe wyniki działalności . To, że 
istnieją zależności między potencjałem a wynikami, 
jest skutkiem samego przyporządkowania kryteriów 
oceny i zastaje zwykle wykazane podczas przepro-
wadzania i weryfikacji ocen organizacji . O wiele bar-
dziej interesująca jest teza, według której pomiędzy 
poszczególnymi kryteriami zachodzi wiele interesu-
jących zależności . Z licznych badań wynika [Calvo-
Mora, Leal, Roldán, 2005], że silne przywództwo 
wpływa bezpośrednio na zaangażowanie, zarządza-
nie ludźmi i zarządzanie procesami, a pośrednio na 
satysfakcję pracowników . Istnieje też silna zależność 
między przywództwem a strategią oraz między za-
rządzaniem procesami a uzyskiwanymi wynikami 
ekonomicznymi . Oczywiście te zależności mogą być 
różne w różnych organizacjach, ale ich badanie po-
zwala na bardziej efektywne zarządzanie jakością . 
Istnieją cztery zależności między kryteriami w mo-
delach samooceny: pośrednie i bezpośrednie oraz 
subiektywne i obiektywne . Na przykład zarządzanie 
procesami ma bezpośrednie znaczenie dla efektów 
ekonomicznych (mierzonych za pomocą wyznaczo-
nych mierników – zgodnie z podejściem proceso-
wym) . Natomiast wpływ przywództwa na satysfakcję 
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pracowników czy klientów jest subiektywny (a więc 
trudny do zmierzenia) . Należy jednak zauważyć4), że 
w rzeczywistości systemowa budowa modeli pozwala 
na dostrzeżenie tych kryteriów, które mają znaczenie 
dla relacji bezpośrednich . Jeżeli wykazano, że zarzą-
dzanie procesami wpływa na wyniki ekonomiczne, 
to należy również uwzględniać wpływ takich kryte-
riów, jak polityka i strategia czy zarządzanie zaso-
bami . Co więcej, modele doskonałości potwierdzają 
empiryczne i teoretyczne założenia dotyczące kryte-
riów stanowiących efekty . Na przykład często powta-
rzana teza, według której usatysfakcjonowany klient 
wewnętrzny ma bezpośredni wpływ na satysfakcję 
klienta zewnętrznego jest w rzeczywistości mitem . 
Nie tylko nie uwzględnia najnowszej wiedzy w tym 
zakresie, ale również lekceważy założenia modelu 
EFQM . W praktyce usatysfakcjonowani pracownicy 
mogą pracować gorzej, a satysfakcja z pracy wynika 
z dobrze wykonanej pracy i z powierzania zadań, 
które powodują rozwój kompetencji .

Zastosowanie teorii systemu do przeprowadza-
nia samooceny zgodnej z modelami EFQM czy  
M . Baldrige pozwala na opracowanie szczegółowe-
go planu doskonalenia całej organizacji . Analiza 
taka dostarcza bowiem odpowiedzi na pytania, jaki 
jest wpływ całego potencjału na wyniki ekonomicz-
ne i społeczne, jakie są związki i zależności między 
poszczególnymi kryteriami . Znając odpowiedzi na 
te pytania, będziemy mogli efektywniej lokować 
zasoby, wzmacniać te kryteria, które uznamy za 
kluczowe .

Teoria systemu w doskonaleniu jakości 
usług i w ocenie dostawców

zarządzaniu jakością wyróżniamy dwie 
podstawowe koncepcje doskonalenia jako-
ści usług . Jedna – koncepcja cech – za-

kłada, że ocena jakości usług zależy od cech samej 
usługi i osób je realizujących . Druga koncepcja – 
procesowa zakłada, że ocena jakości usług zależy 
od przebiegu całego procesu . Klientów najbardziej 
interesuje wejście i wyjście procesu, a organizacje 
mają dążyć do upraszczania przebiegu procesów 
i różnicowania form obsługi klienta (stąd idea se-
rvice encounters, która jest szczególnie przydatna 
w realizacji usług administracyjnych) . Wpływ na 
ocenę jakości mają uwarunkowania psychospołecz-
ne (zapach, muzyka, doświadczenia, dystans spo-
łeczny), rozwoju infrastruktury i czynniki organi-
zacyjne . W praktyce wpływ na przebieg procesów 
ma bardzo dużo czynników i obowiązkiem specja-
listów z zakresu zarządzania jakością jest identy-
fikacja tych czynników, które są najważniejsze . 
W zarządzaniu jakością posługujemy się bowiem 
dwoma założeniami . Jedno – holistyczne – pozwa-
la na uchwycenie jak największej liczby czynników 
decydujących o przebiegu procesu, drugie – re-
dukcjonistyczne – pozwala na dokonanie wyboru 
kilku czynników kluczowych . Już prekursorzy ja-
kości (szczególnie Deming) zauważyli, że procesy 
nie przebiegają w jakiejś technologicznej próżni, 
a wpływ na ich przebieg ma wiele czynników . Ja-
kość usługi zależy od interakcji, jaka zachodzi mię-
dzy klientem a fizyczną jakością (sprzęt, budynki, 
wystrój), między klientem a jakością organizacji 
(image, opinia o organizacji) oraz od jakości inte-

rakcji zachodzącej między klientem a personelem 
i między samymi klientami . Aby więc dobrze do-
skonalić jakość, należy dostrzegać nie tylko same 
cechy jakości czy procesy, ale dostrzegać te związki 
i zależności, które mogą być decydujące dla jako-
ści wyrobów (produktów i usług) . Koncepcję, która 
stara się uwzględnić zarówno przebieg procesów, 
jak i uwarunkowania środowiskowe i sytuacyjne, 
nazywamy koncepcją systemową .

Zasady koncepcji systemowej mogą być naj-
pełniej wykorzystywane do oceny dostawców . Po 
pierwsze, organizacje stosujące systemy jakości i/
lub koncepcję TQM starają się zawsze zapewnić kil-
ku dostawców tego samego zasobu . Powszechnie 
wiadomo, że uzależnianie się od jednego dostawcy 
jest błędem nawet wówczas, gdy stosujemy zasa-
dy lean . Jeżeli „tort zamówień” został podzielony 
na cztery grupy i każdy z dostawców otrzymuje 
po około 25% całej palety zamówień, to w takim 
układzie odejście jednego z dostawców nie powinno 
powodować większych spadków jakości . W prakty-
ce jednak, różnicując paletę dostaw, poszukujemy 
takich dostawców, którzy będą w stanie wspólnie 
(a nie oddzielnie) zapewnić wysoką jakość wyro-
bów . Wykorzystywać tutaj można zacytowaną tezę 
Ackoffa . Nawet najlepsze półprodukty, materiały 
czy komponenty nie są często w stanie zapewnić 
wysokiej jakości wyrobów, co więcej – zwykle jest 
tak, że w palecie zamówień potrzebne są nieco gor-
sze zasoby, które, współdziałając z innymi, będą 
przyczyniać się do utrzymania wysokiej jakości . 
Odpowiedni dobór dostawców może więc zmniej-
szyć koszty dostaw i zapewnić wysoką jakość . Oce-
na dostawców, do jakiej namawia norma ISO, nie 
może być ograniczona do stosowania metod badań 
kwestionariuszowych . Rzetelna ocena dostawców 
musi być powiązana z badaniami rozwojowymi, 
z opracowywaniem różnych alternatywnych wa-
riantów realizacji procesów kluczowych .

Niepowodzenia we wdrażaniu TQM

iedy analizowane są przyczyny nieuda-
nych implementacji, to nie sposób nie 
docenić walorów teorii systemu . Bariery 

i ograniczenia TQM były przedmiotem wielu ba-
dań . Soltani Pei-Chun Lai i Javadeen, Gholipour 
(2008), opisując przyczyny niepowodzeń, wymienia-
ją: niedostateczne planowanie (brak powiązania ze 
strategią), brak korporacyjnej filozofii sprzyjającej 
TQM oraz opór pracowników (szczerzej potencja-
łu pracy) .We wcześniejszych pracach [Soltani, Lai 
i Gharneh, 2005] wymieniano: brak zaangażowania 
kierownictwa i widocznej partycypacji, brak wizji 
i planowania przy równoczesnym wprowadzeniu 
nowych odpowiedzialności, ograniczone zasoby, 
strach przed zmianami, nadmiar obowiązków i pra-
cy, brak orientacji na klienta, niezrozumiałe szkole-
nie, brak pomiaru TQM (wypracowanych i stosowa-
nych mierników), brak zaangażowania wszystkich 
pracowników, instytucjonalizacja zarządzania jako-
ścią . Badania wykazały, że niepowodzenia tkwią 
w zbyt częstej zmianie pracowników, ruchliwości, 
braku odpowiedniego szkolenia, braku możliwości 
powiązania celów z wynagrodzeniem dla menedże-
rów oraz oporem wobec zmian [Jun, Cai, Peter-
son, 2004] .Wszystkie badania wykazują, że nie ma ,
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jednej grupy niepowodzeń . Lekceważonym czynni-
kiem utrudniającym wdrażanie i funkcjonowanie 
większości systemów i koncepcji jakości są niewła-
ściwie zaprojektowane struktury organizacyjne . 
Wiemy, że struktury organiczne oraz sieci dobrze 
powiązanych procesów sprzyjają TQM, podczas gdy 
struktury mechaniczne i zbyt skomplikowane ro-
dzaje różnych struktur funkcjonalnych utrudniają 
implementację TQM . Jednakże struktury zmienia-
ją się (ze względu na potrzeby rynkowe, produk-
cyjne, nowe wyroby, konflikty międzyludzkie, gry 
itp .) . Nawet w strukturze jakości wyodrębnić moż-
na czynniki sprzyjające TQM, jak i niesprzyjające, 
stanowiące barierę nie do pokonania przez samych 
pracowników . Przyczyną niepowodzeń jest brak 
podejścia procesowego . Ciekawym zjawiskiem jest 
instytucjonalizacja TQM. Mamy z nią do czynie-
nia wówczas, gdy wdrożenie ma postać scentrali-
zowanego programu . Decyzje zapadają na szczycie 
struktury . Wówczas to różne oczekiwanie i intencje 
najwyższego kierownictwa albo nie znajdują uzna-
nia i zrozumienia wśród pozostałych pracowników, 
albo programy sformułowane na potrzeby całej or-
ganizacji okazują się być trudne do zrealizowania 
we wszystkich jednostkach, częściach organizacji .

W praktyce, kiedy analizowane są przyczyny 
niepowodzeń, zachodzi konieczność wykorzystania 
teorii systemu . Na przykład, kiedy ustalamy czyn-
niki niepowodzeń, jak i wówczas, gdy diagnozowane 
są zależności między przyczynami, następstwami 
a skutkami . Kiedy analizujemy pojedyncze przyczy-
ny, to również dostrzegamy, że nie są one tzw . źró-
dłami pierwotnymi . Na przykład w wielu badaniach 
optymistycznie zakładano, że zaangażowanie ma po-
stać liniową . Zaangażowani kierownicy będą wpły-
wać na zaangażowanie pracowników . Jeżeli jednak 
główną przyczyną braku sukcesu we wprowadzaniu 
TQM jest niedostateczne zaangażowanie kierownic-
twa, to należy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, 
co jest przyczyną owego braku zaangażowania? Ist-
nieje wiele czynników tego stanu rzeczy . Wśród tych 
najważniejszych można wyliczyć: brak zrozumienia 
koncepcji TQM, mobilność kierownictwa, skłonność 
do unikania ryzyka .

Podsumowanie

miejętność myślenia systemowego we 
współczesnym zarządzaniu jest bardzo 
ważna . Organizacje są coraz bardziej 

skomplikowanymi bytami . Nawet proste stosowa-
nie metafor organizacji pozwala przekonać się, jak 
dużą wiedzę muszą mieć specjaliści z zakresu ja-
kości . Potrzebna jest nie tylko wiedza o normach 
ISO czy koncepcji TQM, umiejętności posługiwa-
nia się narzędziami jakości . Potrzebna jest głów-
nie wiedza o zachowaniach organizacyjnych, grach 
społecznych, procesach i różnych interakcjach . Pro-
blem polega na tym, że teoria systemu ma wiele 
ograniczeń . Do tych najważniejszych należy groźba 
zbyt chaotycznego podejmowania decyzji . Dostrze-
ganie zbyt dużej liczby zależności bez umiejętności 
podejmowania właściwych i krytycznych wyborów 
może być źródłem wielu niepotrzebnych perturba-
cji (w tym kosztów jakości) . Wydaje się jednak, 
że bez systemowego myślenia doskonalenie jakości 
będzie niemożliwe . Co więcej, już dzisiaj istnieje 

potrzeba badania systemów wartości, które mogą 
mieć dominujący wpływ na kulturę jakości . 

dr hab . Marek Bugdol, profesor UJ 
Zakład Zarządzania Jakością  
Uniwersytetu Jegiellońskiego

PRZYPISY
1) W literaturze nie ma zgody co do tego, czy należy mówić 
o systemach lub podsystemach . Niektórzy badacze postrze-
gają całą organizację jako jeden duży system podzielony na 
klika mniejszych podsystemów .
2) Do zasad zarządzania jakością zalicza się: organizację zo-
rientowaną na klienta, przywództwo, zaangażowanie ludzi, 
podejście oparte na procesie, podejście systemowe, ciągłe 
doskonalenie, podejmowanie decyzji na podstawie faktów, 
wzajemnie korzystna relacja z dostawcą .
3) Polecić można klasyfikację ASQ (American Society for 
Quality) .
4) Ocenę kompetencji przewiduje norma ISO 9001:2008 
(oraz jej poprzednia wersja) . W praktyce ocena kompetencji 
ogranicza się często do badania doświadczenia i umiejęt-
ności, co jest przyczyną powstawania kosztów społecznych 
jakości .
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Summary
The article presents the possibilities of using a system theory 
in quality improvement . Normalized quality systems and self-
evaluation models are characterized by a system structure . 
In practice, a system theory is exceptionally useful in the 
implementation and maintenance of quality systems, as well 
as in the analysis of the influence of particular self-evaluation 
criteria . It can be used in the service quality improvement 
process and in suppliers’ evaluation . Thanks to a system the-
ory, it is possible to better understand reasons for failures in 
quality systems or TQM concepts implementation .
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Prognozowanie upadłości firm 
przy wykorzystaniu kursu dolara 
oraz logiki rozmytej 

Tomasz Korol

Wprowadzenie

ryzysy są nieodłącznym elementem dzia-
łalności gospodarczej każdego przedsię-
biorstwa . Kryzys finansowy w firmie nie 

pojawia się jednak nagle, z dnia na dzień, a jest wy-
nikiem kumulacji zignorowanych przez menedżerów 
wielu czynników oraz symptomów pogarszającej się 
sytuacji ekonomicznej przez dłuższy okres w danej 
spółce i jej otoczeniu . W literaturze wyróżnia się 
od trzech do pięciu etapów kryzysu kończącego się 
upadłością firmy [Korol, Prusak, 2005] .

Jak wskazują doświadczenia przedsiębiorstw 
przeżywających stany krytyczne, najpoważniejszym 
problemem jest umiejętność identyfikacji zagrożeń 
pojawiających się w przedsiębiorstwie i jego otocze-
niu [Michaluk, 1999, s . 162] . Kryzys jest wynikiem 
nieplanowanych zdarzeń zakłócających lub zagrażają-
cych normalnemu funkcjonowaniu firmy . W czasach 
niepewności, ryzyka i niepełnej informacji kryzys 
staje się cechą współczesnych przedsiębiorstw, a nie 
stanem wyjątkowym . Sposobem działania współcze-
snych organizacji powinno być unikanie kryzysu . 
Strategia taka wymaga wykształcenia sprawnego 
i elastycznego systemu kontroli i monitoringu wa-
runków działania . Im szybsza reakcja takiego sys-
temu wczesnego ostrzegania, tym większe prawdo-
podobieństwo uniknięcia sytuacji kryzysowej . Z nie-
licznymi wyjątkami, wszystkie kryzysy dają o sobie 
wcześniej znać pewnymi sygnałami ostrzegawczymi . 
Problemem jest to, że organizacje stale bombardo-
wane są różnorodnymi sygnałami . Istotnym zada-
niem jest zdobycie umiejętności wyodrębniania tych 
wskaźników, które informują o nadchodzącym pro-
blemie . Im szybciej wykryte zostaną takie sygnały 
ostrzegawcze, tym większe pole manewru będzie 
miało przedsiębiorstwo w następnych fazach kryzy-
su .

W coraz bardziej konkurencyjnej globalnej go-
spodarce wszystkie zagrożenia, jak i okazje dla 
przedsiębiorstw, ulegają bardzo szybkim zmianom . 
Obecnie firmy działają w otoczeniu charakteryzu-
jącym się olbrzymią złożonością i niepewnością 
zjawisk . Tylko mniej niż połowa podmiotów gospo-
darczych funkcjonuje dłużej niż cztery lata . Dlate-
go też kluczowym zagadnieniem we współczesnych 
warunkach prowadzenia działalności gospodarczej 
jest ustalanie obszarów występowania ryzyka, bie-
żąca kontrola sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz 
skuteczne prognozowanie zagrożeń upadłością, aby 

z wyprzedzeniem na nie reagować . Upadek przed-
siębiorstwa w skali mikro wywołuje wiele negatyw-
nych skutków ekonomiczno-społecznych . Bankruc-
two firmy sprawia, że wierzyciele firmy bankruta 
ponoszą straty w postaci nieściągniętych wierzy-
telności . Upadłością firmy również dotknięci są jej 
kooperanci tracący w ten sposób odbiorców bądź 
też dostawców .

Prognozowanie upadłości firm

ierwsze modele prognozowania upadłości 
przedsiębiorstw zostały opracowane na 
świecie przeszło 40 lat temu . Prekursorem 

w wykorzystaniu modeli wielowymiarowej analizy 
dyskryminacyjnej do prognozowania upadłości firm 
był prof . Altman z USA, który w 1968 r . wyzna-
czył jednofunkcyjny model Z, składający się z pięciu 
wskaźników finansowych . Początek transformacji 
gospodarczej w Polsce w latach 90 . ubiegłego wieku 
przyniósł pierwsze lawinowe upadłości firm, a wraz 
z nimi potrzebę prognozowania tego zjawiska z od-
powiednim wyprzedzeniem w czasie . Początkowo 
do prognozowania upadku firm stosowano analizę 
wskaźnikową oraz próbowano zaimplementować 
zachodnie modele wielowymiarowej analizy dyskry-
minacyjnej opracowane przez naukowców w krajach 
wysoko rozwiniętych . Pierwsze próby wykorzystania 
tych modeli do oceny polskich firm przyniosły ne-
gatywne wyniki . Przeprowadzone przez polskich na-
ukowców badania wykazały, że modele te popełniają 
liczne błędy w prognozach . Było to spowodowane 
nie tylko odmiennymi metodami sprawozdawczości, 
ale również innymi cechami gospodarki . Dlatego 
też w połowie lat 90 . zaczęto opracowywać pierw-
sze polskie modele prognozowania bankructwa firm 
opracowane na podstawie populacji przedsiębiorstw 
funkcjonujących w Polsce . Pionierami byli: D . Ha-
dasik, E . Mączyńska, J . Gajdka i D . Stos . Z kolei 
wiek XXI jest okresem charakteryzującym się inno-
wacjami w sposobach prognozowania kryzysu finan-
sowego przedsiębiorstw . Obecnie zagadnieniu temu 
nadaje się wielkie znaczenie, nieustannie poszuku-
jąc nowych, coraz doskonalszych rozwiązań, odwo-
łujących się także do innych dziedzin niż ekonomia, 
jak np . fizyka czy biologia (wykorzystanie sztucznej 
inteligencji) . Z przeprowadzonych badań wynika, że 
najczęściej stosowanymi technikami przy progno-
zowaniu upadłości firm w Polsce i na świecie jest 
liniowa wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna 
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(30,3% modeli zostało oszacowanych za pomocą 
tej metody), analiza logitowa (21,3%), a na trzecim 
miejscu sztuczne sieci neuronowe (9%) [Aziz, Dar, 
2004, s . 36] .

Mimo sporego zainteresowania „mikroekonomi-
stów” zjawiskiem upadłości firm, zagadnienie to 
nie cieszy się dużym zainteresowaniem „makroeko-
nomistów” . Dlatego też, większość opracowanych 
modeli prognozowania bankructwa firm oparta 
jest jedynie na poziomie mikro, czyli samych tyl-
ko wskaźnikach finansowych badanych przedsię-
biorstw . W czasach globalnego kryzysu finanso-
wego, postępującej globalizacji oraz występujących 
silnych powiązań między przedsiębiorstwami i ryn-
kami takie podejście wydaje się być mocno prze-
starzałe . Według Blommesteina (2000, s . 171–194) 
globalizacja zwiększyła konkurencje firm o dostęp-
ność kapitału i miejsce na rynkach dóbr i usług 
konsumpcyjnych . Co więcej, to właśnie czynniki 
makroekonomiczne przyczyniły się do zwiększone-
go ryzyka otoczenia przedsiębiorstw . Przykładem 
takiego czynnika może być zwiększona fluktuacja 
kursów walutowych po rozpadzie Systemu Bretton 
Woods na początku lat 70 . ubiegłego wieku . We-
dług Smithsona (1998) ryzyko walutowe oraz duża 
zmienność stóp procentowych będzie głównym źró-
dłem ryzyka dla firm w tzw . cyfrowej ekonomii . 
Opinię tę potwierdzają również wyniki badań prze-
prowadzonych w Polsce przez P . Znamirowskiego 
i P . Perza przy współudziale Warszawskiej Grupy 
Inwestycyjnej SA na 500 największych firmach . 
Z badań tych wynika, że aż 70% firm jest narażone 
na ryzyko walutowe, które bezpośrednio przekłada 
się na wyniki finansowe tych przedsiębiorstw [Perz, 
Znamirowski, 2003, s . 35–43] . Podobne badania 
przeprowadził A . Bhattacharjee w 2002 r . w Wiel-
kiej Brytanii [Bhattacharjee, Highson, Holly, Kat-
tuman, 2002] . Wykazał on bezpośrednią zależność 
między deprecjacją funta brytyjskiego a wynikami 
finansowymi brytyjskich firm .

W artykule tym autor do prognozowania upa-
dłości firm proponuje wykorzystanie metody logiki 
rozmytej . Logika rozmyta umożliwia formułowanie 
wniosków na podstawie przesłanek opartych na nie-

precyzyjnej, niepełnej, niedokładnej lub dwuznacznej 
informacji . Systemy logiki rozmytej charakteryzują 
się dużą prostotą i elastycznością struktury przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokiej skuteczności . Są 
one oparte na bazie reguł IF-THEN . Praca systemu 
decyzyjnego opartego na logice rozmytej zależy od 
definicji reguł rozmytych, które są zawarte w bazie 
reguł . Reguły te mają postać JEŻELI … . ORAZ … . . 
TO, np .:

JEŻELI a jest A1 ORAZ b jest B1 TO c jest C1

JEŻELI a jest A2 ORAZ b jest B2 TO c jest C2

gdzie: a, b, c są zmiennymi lingwistycznymi, na-
tomiast A1, A2, B1, B2, C1, C2 są podzbiorami roz-
mytymi . Istotną cechą odróżniającą reguły rozmyte 
od klasycznych reguł JEŻELI-TO jest wykorzystanie 
zmiennych opisujących zbiory rozmyte, występowa-
nie mechanizmu opisującego stopień przynależności 
elementu do zbioru oraz wykorzystanie operacji na 
zbiorach rozmytych . 

Na rysunku 1 przedstawiono schemat przetwa-
rzania danych z wykorzystaniem wnioskowania roz-
mytego . W systemie tym realizowane są następują-
ce operacje [Czyżewski, 2001, s . 289]:
zz przetwarzanie wstępne, przetwarzanie końcowe,
zz fuzyfikacja,
zz interpretacja reguł rozmytych,
zz defuzyfikacja .

Jedną z głównych wad modeli parametrycznych 
(np . analizy dyskryminacyjnej) oraz nieparametrycz-
nych (np . sztucznych sieci neuronowych) prognozo-
wania upadłości firm są kłopoty z procesem ucze-
nia ich oraz doboru właściwej proporcji bankrutów 
i niebankrutów w próbie uczącej i testowej . W lite-
raturze słusznie postuluje się, aby w próbie uczą-
cej była zachowana proporcja 50/50, tak, by model 
był w stanie nauczyć się skutecznie rozpoznawać 
z odpowiednim wyprzedzeniem w czasie przedsię-
biorstwa zagrożone upadłością oraz firmy zdrowe . 
Takie założenie proporcji firm zdrowych i złych 
ma jednak swoją poważną wadę . Otóż modele takie 
charakteryzują się wysoką skutecznością, ale tylko 

Przetwarzanie
wstępne

Fuzyfikacja

Przetwarzanie
końcowe

Defuzyfikacja

WYJŚCIE

WEJŚCIE

    Interpretacja reguł IF-THEN

1. If a is A AND b is B THEN c is C
…
k. If a is A AND b is B THEN c is C

Rys. 1. Schemat przetwarzania danych z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego
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w przypadku prób testowych 
składających się ze zbliżo-
ną proporcją bankrutów do 
niebankrutów . Wiadomo jed-
nak, że w przypadku sytuacji 
rzeczywistej w gospodarce 
jest znacznie więcej firm nie-
zagrożonych upadłością niż 
zagrożonych . Powoduje to 
zwiększenie błędów II rodza-
ju, czyli klasyfikowania firm 
nieupadłych jako upadłe .

Biorąc pod uwagę wspo-
mniane wady modeli para-
metrycznych i nieparame-
trycznych, autor postawił 
sobie za cel opracowanie sys-
temu eksperckiego poprzez 
wykorzystanie logiki rozmy-
tej . System taki nie wymaga 
żadnych założeń dotyczących 
procesu uczenia . Opracowy-
wany jest na podstawie wie-
dzy i doświadczenia eksperta . 
Dlatego celem tego artykułu 
jest weryfikacja skuteczno-
ści systemu logiki rozmytej 
w prognozowaniu upadłości 
firm na rok, na dwa i na trzy 
lata wstecz przy testowaniu 
go na próbie testowej skła-
dającej się z 19% firm zagro-
żonych upadłością oraz 81% 
firm zdrowych . Dodatkowo 
autor w procesie prognozo-
wania sytuacji ekonomicznej 
firm uwzględnia dwie zmien-
ne makroekonomiczne – 
kurs walutowy PLN/USD oraz dynamikę nakładów 
inwestycyjnych w aktywa trwałe w Polsce . 

 
Założenia do badań

badaniach autor wykorzystał dane doty-
czące 132 spółek notowanych na GPW 
w Warszawie, które opublikowały swoje 

sprawozdania finansowe w Notoria Serwis „Wyni-
ki finansowe spółek giełdowych” za okres między 
1998 a 2008 r . W ramach tej populacji spółek ak-
cyjnych wyodrębniono próbę testową składającą się 
z 25 spółek zagrożonych upadłością oraz 107 spółek 
o dobrej kondycji finansowej .

Jakość klasyfikacji oceniono na podstawie sku-
teczności ogólnej modelu, a także błędów I i II ro-
dzaju . I tak, zastosowano następujące formuły: 
zz błąd I – E1 = D1/BR • 100%, gdzie D1 – liczba 

bankrutów zaklasyfikowanych przez model jako firmy 
zdrowe, BR – liczba bankrutów w próbie testowej;
zz błąd II – E2 = D2/NBR • 100%, gdzie D2 – liczba 

niebankrutów zaklasyfikowanych przez model jako 
firmy zagrożone upadłością, NBR – liczba nieban-
krutów w próbie testowej;
zz skuteczność ogólna modelu – S = {1 – [(D1 + D2) 

/ (BR + NBR)]} • 100% .
W swoich badaniach autor wykorzystał 14 mierni-
ków finansowych . Pełną listę użytych w badaniach 
zmiennych przedstawia tabela 1 .

Autor zastosował dwa podejścia badawcze: 
w pierwszym wariancie badań model logiki roz-
mytej opracowany został przy wykorzystaniu tylko 
wskaźników ekonomiczno-finansowych badanych 
firm . W wariancie drugim dodatkowo sprawdzono 
wpływ wykorzystania dwóch zmiennych makroeko-
nomicznych Polski (kursu walutowego PLN/USD 
oraz dynamikę nakładów inwestycyjnych w aktywa 
trwałe) . Ze względu na to, że kurs walutowy od-
miennie wpływa na firmy (w zależności od charak-
teru danego przedsiębiorstwa) autor zdecydował się 
wykorzystać dynamikę zmiany tego kursu, zakłada-
jąc, że nagłe i silne zmiany kursu walutowego nie 
są korzystne dla większości firm . 

Opracowany system ekspercki (model logiki 
rozmytej) składa się z (symbol „V” przy wskaźniku 
oznacza tempo zmiany wskaźnika pomiędzy badany-
mi latami):
zz (roczne wyprzedzenie czasowe) wariant drugi: X3, 

X3V, X5, X8, EX (kurs walutowy), IF (nakłady inwesty-
cyjne w aktywa trwałe)
zz (dwuletnie wyprzedzenie czasowe) wariant drugi: 

X1, X3, X3V, X7, EX
zz (trzyletnie wyprzedzenie czasowe) wariant pierw-

szy: X1, X3, X5, X8, X9, X9V .

We wszystkich przypadkach modele oparte zo-
stały na 16 regułach „ JEŻELI-TO” .

Tab. 1. Wskaźniki finansowo-ekonomiczne wykorzystane w badaniach

Symbol wskaźnika Rodzaj wskaźnika oraz sposób jego obliczania

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

ZS/SB = X1 zysk ze sprzedaży/wartość sumy bilansowej

ZO/PS = X2 zysk z działalności operacyjnej/przychody netto  
ze sprzedaży

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

AO/ZK = X3 aktywa obrotowe (bez krótkoterminowych rozliczeń m/o)/
zobowiązania krótkoterminowe

(AO – Z)/ZK = X4 [aktywa obrotowe (bez krótkoterminowych rozliczeń m/o) 
– zapasy]/zobowiązania krótkoterminowe

KP/SB = X5 kapitał obrotowy/suma bilansowa

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

ZK/SB = X6 zobowiązania krótkoterminowe/suma bilansowa

KW/ZOB = X7 kapitał własny/zobowiązania ogółem

(ZN + A)/ZOB = X8 (zysk netto + amortyzacja)/zobowiązania ogółem

ZB/ZK = X10 zysk brutto/zobowiązania krótkoterminowe

(KW+ZD.DL)/AT = X11 (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe)/ 
aktywa trwałe

WSKAŹNIK SPRAWNOŚCI

KO/ZK = X9 koszty operacyjne (bez pozostałych kosztów 
operacyjnych)/wartość zobowiązań krótkoterminowych

PS/SB = X12 przychody ze sprzedaży/suma bilansowa

PS/N = X13 przychody ze sprzedaży/należności krótkoterminowe

INNE MIERNIKI FINANSOWE

Log SB = X14 logarytm dziesiętny z aktywów ogółem

Źródło: opracowanie własne .

,
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Analiza porównawcza wyników modeli  
na rok, na dwa lata i na trzy lata przed 
upadłością firm

otrzymanych wyników próby testowej (ta-
bela 2) widać, że w analizie spółek na rok 
przed ich upadłością wykorzystanie w mo-

delu logiki rozmytej dwóch zmiennych makroekono-
micznych znacząco wpłynęło na poprawę skutecz-
ności prognozy . Skuteczność ta zwiększyła się aż 
o 6,06 punktu procentowego – z 75,75% w warian-
cie pierwszym do 81,81% w wariancie drugim .

W analizie spółek na dwa lata wstecz można 
zauważyć, że chociaż model logiki rozmytej opar-
ty tylko na wskaźnikach finansowo-ekonomicznych 
firm (wariant pierwszy) charakteryzował się wyższą 
skutecznością (90,15%) od modelu z wariantu dru-
giego (86,36%), to wykorzystanie zmiennych makro-
ekonomicznych miało pozytywny wpływ na jakość 
prognozy . Otóż warto zauważyć, że model ten popeł-
nił o połowę mniej błędów I typu (16% vs 8%), czy-
li błędów polegających na zaklasyfikowaniu spółek 
bankrutów jako firm „zdrowych” . Błędy te z punk-
tu widzenia banków, inwestorów itp . są znacznie 
kosztowniejsze niż błędy II typu, które polegają na 
zaklasyfikowaniu spółek „zdrowych” jako przedsię-
biorstwa zagrożone upadłością .

Na trzy lata wstecz użycie zmiennych makroeko-
nomicznych nie było możliwe . Może to być wytłuma-
czone zbyt długim okresem prognozy . Z kolei model 
logiki rozmytej z wariantu pierwszego charakteryzo-
wał się bardzo dobrą skutecznością – 81,81%, jak na 
tak długi okres wyprzedzenia .

Wnioski

rzeprowadzone przez autora badania wy-
kazały, że warto opracowywać modele pro-
gnozowania firm przy wykorzystaniu logi-

ki rozmytej . Wszystkie prezentowane w artykule 

modele charakteryzują się wysoką 
skutecznością prognoz (większość 
modeli uzyskało skuteczności po-
między 81% i 90%) . Wnioski z tych 
badań mogą być wykorzystane 
również w innych europejskich fir-
mach . Model logiki rozmytej pozwa-
la prognozować upadłość firm przy 
użyciu nie tylko wskaźników finan-
sowych, które w przypadku modeli 
parametrycznych muszą mieć roz-
kład normalny . Taki system eks-
percki otwiera szerokie możliwości 
wykorzystania różnych zmiennych, 
które mogą zwiększyć skuteczność 
prognoz upadłości . Dodatkowo mo-
del logiki rozmytej pozwala swobod-
nie modyfikować strukturę modelu 
(kryteria, funkcje przynależności, 
używane zmienne itp .) . Badania te 
są pierwszą próbą wykorzystania 
logiki rozmytej do przewidywania 
upadłości przedsiębiorstw w Polsce 
i jedną z pierwszych na świecie . 
Otrzymane wyniki są dowodem du-
żego potencjału tej metody .

dr inż . Tomasz Korol
Wydział Zarządzania i Ekonomii  

Politechniki Gdańskiej 
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Summary 
This article is about the prediction of bankruptcy of stock 
equity companies in Poland . It focuses on discussions on 
the possibility of use in the prediction of bankruptcy, not 
only financial ratios in the model of fuzzy logic, but also 
some Polish macroeconomic variables affecting the financial 
situation of the companies . In a study author used data 
on 132 stock equity companies listed on the Warsaw Stock 
Exchange .

Tab. 2. Wyniki klasyfikacji przedsiębiorstw na rok, na dwa 
i na trzy lata przed upadłością firmy, na próbie testowej mo-
deli z wariantu pierwszego i drugiego

CZAS SKUTECZNOŚĆ
Modele logiki rozmytej

Wariant 
pierwszy Wariant drugi

1 rok

E1 16% (4) 20% (5)

E2 26,16% (28) 17,75% (19)

S 75,75% 81,81%

2 lata

E1 16% (4) 8% (2)

E2 8,41% (9) 14,95% (16)

S 90,15% 86,36%

3 lata

E1 28% (7) Przy tak długim 
okresie wyprzedzenia 

prognozy 
wykorzystanie 

zmiennych 
makroekonomicznych 

nie było możliwe

E2 15,88% (17)

S 81,81%

Źródło: opracowanie własne .
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Pragnę polecić czytelnikom bardzo atrakcyjną, 
mądrą oraz interesującą książkę, którą powinien 
przeczytać każdy, a zwłaszcza menedżer i przedsię-
biorca prowadzący własny biznes . Książkę polecam 
również studentom zarządzania, a także młodym 
ludziom, którzy poszukują wysoce dochodowej pra-
cy oraz zamierzają założyć własną firmę .

Recenzowana praca należy niewątpliwie do 
opracowań dotyczących przedsiębiorczości osobistej 
i ekonomicznej, z tym że koncentruje się głównie na 
problematyce przedsiębiorczości, opisanej w kon-
tekście niezależności finansowej . Jest to tematyka 
bardzo aktualna i stosunkowo nowa oraz słabo opi-
sana w sposób kompleksowy w polskiej literaturze 
przedmiotu . Dlatego autor już na samym począt-
ku, w specjalnym wprowadzeniu, bardzo słusznie 
wyjaśnia pojęcie przedsiębiorczości w ogóle, w tym 
przedsiębiorczości finansowej . Robi to w sposób wy-
soce interesujący i oryginalny, z pozycji nie tylko 
specjalisty nauk zarządzania, dzięki czemu książka 
może zainteresować każdego czytelnika . 

Podoba mi się tytuł książki . W pierwszej swojej 
części jest bardzo atrakcyjny i nośny marketingo-
wo, dzięki czemu podpowiada, że jest to rodzaj po-
radnika, przez co może przyciągnąć wielu, bardzo 
różnych czytelników . Druga część tytułu, a właści-
wie podtytuł sugeruje, że jest to jednak książka 
o aspiracjach naukowych, z zakresu zarówno zarzą-
dzania, jak i finansów .

Cała książka została zaprojektowana w sposób 
systemowy, to znaczy obejmuje cały cykl zarzą-
dzania pieniędzmi, począwszy od ich zdobywania 
i pozyskiwania, a zwłaszcza zarabiania, poprzez ich 
pomnażanie oraz inwestowanie, aż po oszczędzanie 
i wydawanie . Taki sposób konstrukcji książki za-
pewnia jej spójność, logikę i kompleksowość ujęcia .

Znam wiele książek i opracowań profesora Hen-
ryka Bienioka i wiem, że należy on do ludzi mających 
wyjątkowe zdolności pisania o sprawach trudnych 
w sposób bardzo interesujący, frapujący, a nawet 
pasjonujący . Potrafi o sprawach bardzo skompliko-
wanych napisać wyjątkowo prosto, zajmująco i ory-
ginalnie . Również i tym razem napisał o trudnych 
problemach pozycję wręcz poradnikową, wychodząc 
ze starochińskiego założenia, że „teorii, której nie 
można wykorzystać w praktyce, nie ma sensu opi-
sywać, uczyć się jej i studiować” . Trzeba przyznać, 

że autorów piszących prosto i pragmatycznie jest 
wśród naukowców niestety niewielu, więc należy 
powitać kolejną książkę tego autora z najwyższym 
uznaniem i atencją .

W odróżnieniu od znanych mi podręczników 
przedsiębiorczości dla szkół średnich, przesyconych 
teorią i mało interesującymi abstrakcjonizmami 
z makroekonomii, recenzowana praca jest pełna 
nie tylko porad i ciekawostek, ale również intere-
sujących, frapujących, a nawet fascynujących przy-
kładów i pouczeń, z których może skorzystać wręcz 
każdy Kowalski . Wielu z nich skłania przede wszyst-
kim do myślenia i zastanawiania się w momentach 
krytycznych, kiedy trzeba podejmować ważne de-
cyzje dotyczące swoich pieniędzy . Jest adresowana 
zarówno do ludzi dorosłych, jak i młodzieży . Tym 
bardziej dotyczy młodych ludzi dopiero stojących na 
progu dorosłości oraz na rozdrożu życia zawodowe-
go . Jestem przekonany, że książka może im znacz-
nie ułatwić wybór dalszej drogi życiowej i ustrzec 
przed wieloma poważnymi błędami .

Cała praca została napisana z pozycji przecięt-
nego Polaka borykającego się z codziennymi kło-
potami finansowymi, w związku z czym może stać 
się dla niego bardzo praktycznym i prawdziwym 
przewodnikiem oraz poradnikiem na trudnej dro-
dze dochodzenia do własnej niezależności finanso-
wej . Jest to praca tym bardziej cenna i pouczająca, 
że w aktualnej i bardzo trudnej sytuacji gospodar-
czej świata, w tym i Polski, brak jest na polskim 
rynku wydawniczym takich prostych i wartościo-
wych opracowań jak książka, którą podjąłem się 
zrecenzować .

Do bardzo wartościowych i atrakcyjnych po-
znawczo zaliczam rozdział I dotyczący filozofii oraz 
zasad bogacenia się . Został napisany nietuzinkowo 
i bardzo interesująco z punktu widzenia dydakty-
ki dotyczącej zarządzania oraz przedsiębiorczości 
osobistej i finansowej . Autor wręcz projektuje krok 
po kroku drogę do własnego biznesu, przekonując 
zwłaszcza młodych ludzi, że tylko własna firma 
ma sens . Pokazuje z właściwą argumentacją i peł-
nym przekonaniem zdecydowaną przewagę pracy 
na swoim, za prawdziwe pieniądze, w porównaniu 
z pracą u kogoś, najczęściej za grosze . Nie ukrywa 
także słabości i kłopotów związanych z tworzeniem 
własnej firmy . W bilansie plusów i minusów pracy ,

Adam Stabryła

Sekrety bogacenia się
Bądź przedsiębiorczy  
i zbuduj swoją niezależność  
finansową 

Poltext, Warszawa 2009 
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zawodowej wyraźną przewagę zdobywają jednak 
pozytywy tworzenia własnej firmy, które mogą 
przekonać nawet największych sceptyków i nie-
udaczników . Nie znam na polskim rynku wydaw-
niczym książki bardziej zachęcającej do zakładania 
własnych biznesów . Dlatego polecam ją młodym 
ludziom będącym bez pracy i stojącym na rozdrożu 
swojego życia zawodowego . Chciałbym ją również 
polecić nauczycielom wykładającym w szkołach 
średnich przedmiot pod nazwą przedsiębiorczość, 
a także ich uczniom .

Wyjątkowo ciekawy i frapujący jest w rozdzia-
le I punkt 2 traktujący o bezrobociu i bezrobot-
nych . Można w nim znaleźć wiele moralizujących 
(w pozytywnym tego słowa znaczeniu) wskazówek 
pozwalających przekonać osoby nawet najbardziej 
ociągające się z podjęciem jakiejkolwiek pracy, do 
zrezygnowania z takich nieetycznych postaw i za-
chowań .

W punkcie 3 w rozdziale I autor zwraca uwagę 
na etyczne sprawy bogacenia się . Robi to w spo-
sób niekonwencjonalny, interesujący i intrygujący, 
dzięki czemu burzy istniejący jeszcze w wielu ro-
dzinach negatywny stereotyp bogacza-wyzyskiwa-
cza . Dowodzi, że bogacenie się przynosi także wiele 
korzyści innym ludziom, dając im pracę, pieniądze 
i dobrobyt społeczny . Korzystają na tym właściwie 
wszyscy, a w dodatku nie jest to sprzeczne nawet 
z ideologią chrześcijańską .

Do bardzo wartościowych i pouczających frag-
mentów pracy zaliczam punkt 4 w rozdziale I do-
tyczący kształtowania przedsiębiorczych postaw 
u dzieci i młodzieży . Autor w sposób arcyciekawy 
przedstawia metody kształtowania przedsiębior-
czości finansowej u dzieci i młodzieży w rodzinie 
i w szkole . Podaje w tekście wiele pożytecznych me-
tod i przykładów, które mogą być przydatne w wy-
kształcaniu u młodych ludzi postaw i zachowań 
przedsiębiorczych, tak przydatnych później w doro-
słym życiu . Jest to fragment książki, który może 
zainteresować i przynieść wiele pożytku rodzicom, 
a także samym nastolatkom . Poza tym może być 
pomocny nauczycielom przedsiębiorczości w szko-
łach średnich . To, czego nauczą się z tego fragmen-
tu książki, może zaprocentować później młodym 
ludziom w całym ich dorosłym życiu .

Rozdział II książki dotyczy w całości źródeł, 
sposobów i zasad pomnażania pieniędzy na gieł-
dzie, w funduszach inwestycyjnych oraz w nie-
ruchomościach . Jest to tekst bardzo pouczający 
i wartościowy głównie dla osób, które nie mają 
większego przygotowania w zakresie inwestowa-
nia pieniędzy, a chciałyby je ulokować, z możliwie 
dużymi korzyściami dla siebie . Pełno w tekście 
tego rozdziału pouczeń, ostrzeżeń i zaleceń prak-
tycznych na temat tego, jak w okresie hossy, czyli 
na rynku byka, lokować pieniądze, aby nie tyl-
ko ich nie stracić, ale jak najbardziej pomnożyć . 
Rozdział ten został napisany atrakcyjnie i z dużą 
werwą tak, że może zainteresować absolutnie każ-
dego dysponującego jakąkolwiek gotówką . W do-
datku pełno w nim ciekawych, a nawet miejscami 
humorystycznych anegdot na temat inwestowania 
pieniędzy . Bardzo wartościowe są również przy-
kłady sposobów inwestowania pieniędzy przez 
wielkich miliarderów giełdowych, a także przez 
uznane na całym świecie rekiny giełdy, profesjo-

nalnych maklerów i doradców finansowych oraz 
znawców tej tematyki .

W rozdziale III autor zgromadził wiele poży-
tecznych rad i opinii fachowców na temat obecnego 
kryzysu finansowego, a także przedstawił swoje ra-
cje i doświadczenia w zakresie zachowań przecięt-
nych inwestorów na rynku niedźwiedzia . Jest to 
bardzo atrakcyjna oraz interesująca i wartościowa 
wiedza inwestorska przeznaczona dla przeciętne-
go Kowalskiego, który znalazł się nagle w opresji 
obecnego kryzysu i nie wie, co zrobić ze swoimi 
pieniędzmi i papierami wartościowymi tracącymi 
gwałtownie na wartości . Autor przedstawia w tym 
rozdziale również całą gamę prostych i pożytecz-
nych sposobów zabezpieczania się przed dalszymi 
stratami finansowymi . Do bardzo cennych frag-
mentów tego rozdziału zaliczam także ciekawe me-
tody zabezpieczenia sobie niezależności finansowej 
na starość, a zwłaszcza metody oszczędzania na 
swoją dodatkową emeryturę, niezależnie od nędz-
nej, państwowej emerytury ZUS-owskiej . Jestem 
przekonany, że gdyby taka książka ukazała się rok 
temu, wielu Polaków mogłoby uniknąć prawdzi-
wych tragedii rodzinnych, które ich dotknęły do-
piero co, bo na przełomie 2008/9 roku . Niezależnie 
od tego jest to jednak fragment książki mający, 
w zakresie inwestowania pieniędzy, swoją ponad-
czasową wartość, nie tylko poznawczą, ale również 
praktyczną i utylitarną .

Książkę logicznie zamyka rozdział poświęcony 
metodom oszczędzania i wydawania pieniędzy, 
ale w taki sposób, aby z jednej strony nie stać 
się sknerą, a z drugiej rozrzutnikiem . Treść tego 
fragmentu książki jest bardzo aktualna, choćby 
z tego względu, że mało kto w Polsce zna i kieruje 
się zasadami oszczędzania pieniędzy, tak jak to 
robią bogaci Niemcy, Holendrzy, Duńczycy, Skan-
dynawowie czy Szwajcarzy . Polacy są znani pod 
tym względem z raczej dużej, szlachecko-miesz-
czańskiej niefrasobliwości i rozrzutności . Autor 
przypomina zatem podstawowe zasady oszczędza-
nia i wydawania pieniędzy oraz porady dotyczące 
ustrzeżenia się przed różnymi, nieraz oszukańczy-
mi metodami skłaniania ludzi do zakupów . Pełno 
w tym rozdziale ostrzeżeń, pouczeń i wskazówek 
na temat tego, jak nie dać się zbałamucić przez 
handlowców w procesie zakupów . Wartościowe są 
także proste sposoby oszczędzania pieniędzy na 
mediach, samochodzie i w domu oraz metody pla-
nowania budżetu rodzinnego .

Książka nie zawiera zasadniczych potknięć me-
rytorycznych . Jest to moim zdaniem wysoce uda-
ne, pouczające, atrakcyjne i wartościowe opraco-
wanie poradnikowe z zakresu zarządzania, z któ-
rego może skorzystać absolutnie każdy człowiek, 
niezależnie od wieku, wykształcenia i stanu ro-
dzinnego . Warto ją polecić nie tylko dorosłym, ale 
i młodzieży, a także zalecić w uczelniach i szko-
łach uczących przedsiębiorczości . Dlatego z całym 
przekonaniem rekomenduję książkę jako pozycję 
godną przeczytania przez każdego, któremu zale-
ży na mądrym zarządzaniu własnymi pieniędzmi . 
Można z niej odnieść wiele korzyści finansowych 
oraz dużo się nauczyć . 

prof . dr hab . Adam Stabryła
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
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W dniach 8–10 października 2009 r. w Ustro-
niu, Śląski Oddział Towarzystwa Naukowego 
Organizacji i Kierownictwa zorganizował wspól-
nie z Akademią Ekonomiczną oraz Wydziałem 
Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej 
kolejną międzynarodową konferencję naukową 
„Nowoczesność przemysłu i usług”. Konferencja 
ta tradycyjnie stanowi główną imprezę Śląskich 
Dni Organizacji, obchodzonych po raz trzydzie-
sty pierwszy.

W tegorocznym forum naukowców i praktyków za-
rządzania wzięło udział ponad 120 osób . Wśród nich 
byli reprezentanci niemal wszystkich krajowych ośrod-
ków akademickich oraz naukowcy z Bułgarii, Ukrainy, 
Czech i Słowacji . Tak jak w latach poprzednich, obecni 
byli także przedstawiciele śląskiego biznesu oraz orga-
nizacji samorządowych . Aktywne uczestnictwo przed-
stawicieli nauki i gospodarki stworzyło bardzo dobry 
klimat wymiany poglądów i doświadczeń oraz żywej, 
interesującej dyskusji .

Problematyka konferencji koncentrowała się wo-
kół dwóch obszarów tematycznych . Pierwszy z nich 
obejmował zagadnienia konkurencji i kooperacji 
w strategiach zarządzania organizacjami. Dru-
gi poświęcony był kreatywności i innowacyjności 
w unowocześnianiu przemysłu i usług . 

Obrady prowadzono w czterech sesjach plenar-
nych . Tematyką przewodnią rozpoczynającej konfe-
rencję sesji była „Kreatywność – innowacyjność 
– przedsiębiorczość”. Teoretycznym aspektom tych 
niezwykle istotnych dla gospodarki problemów poświę-
cona była pierwsza część sesji, której przewodniczył 
prof. dr hab. Henryk Jagoda. Jednym z bardziej in-
teresujących opracowań traktujących kreatywność jako 
podstawę nowoczesnej gospodarki jest autorska koncep-
cja R . Floridy . Depozytariuszem kreatywności jest tzw . 
kreatywna klasa, której poziom oraz liczebność zależy 
od poziomu technologii i tolerancji, a także związany 
jest z uzdolnieniami oraz talentami tej klasy (M . Mosz-
kowicz, A . Świda) . Inną ważną determinantą rozwoju 
gospodarczego są innowacje . W tym kontekście szcze-
gólne znaczenie dla innowacji jako kreatora popytu ma 
skłonność klientów do nabywania innowacyjnych pro-
duktów lub usług (J . Baruk) . Tworzenie i dostarczanie 
innowacyjnych wyrobów wymaga stosowania nowocze-
snych systemów zarządzania ich produkcją . Jednym 
z nich jest tzw . Produkcja Klasy Światowej (World 
Class Manufacturing – WCM) obejmująca różne tech-
niki i metody zarządzania mające na celu zwiększenie 
efektywności procesów bezpośrednio produkcyjnych 
(J . Matuszek, M . Gregor) . Badanie przedsiębiorczego 
rozwoju wymaga przedyskutowania kluczowych kwestii 
z punktu widzenia metod ustawianych teoretycznie, 
a także wyjaśnienie tego terminu w sposób umożliwia-
jący dostarczenie narzędzia do rozumienia odpowied-
niej konfiguracji organizacyjnej . Podstawowe składni-
ki przedsiębiorczego rozwoju organizacji to: procesy 
współewoluowania organizacji i otoczenia, potencjał 
strategiczny, orientacja przedsiębiorcza, przedsiębior-
cze zdolności dynamiczne, aktywność przedsiębiorcza 
i rezultaty (M . Bratnicki) . Wśród empirycznie wyod-
rębnionych składników przedsiębiorczości umożliwia-
jących jej pomiar są m .in . produktywność, orientacja 
przedsiębiorcza, podejmowanie ryzyka, elastyczność, 
orientacja na zasoby, presja na efektywność, wzrost, 
struktura zarządzania, innowacyjność (W . Dyduch) . Do 
kreowania innowacji ma zastosowanie metoda ich gene-

rowania oparta na układzie wielkości organizacyjnych 
oraz informatyczne narzędzia menedżerskie (O . Flak) . 
W dalszej części sesji, którą prowadził prof. dr hab. 
inż. Stanisław Marciniak, skoncentrowano się na 
praktycznych aspektach kreatywności, innowacyjności 
i przedsiębiorczości . Przeprowadzona analiza wielkości 
i kierunków zmian struktury działalności 500 najwięk-
szych przedsiębiorstw publicznych i prywatnych w Pol-
sce pozwoliła ocenić podobieństwo stopnia i kierunków 
zmian struktury działalności gospodarczej tych organi-
zacji . Wyniki takiej oceny przedstawione zostały przez 
K . Kolegowicza i S . Chomątowskiego . Przekształcenia 
polskiej gospodarki w dużym stopniu zależne są od 
inwestycji zagranicznych . Przedstawione przez P . Ku-
kurbę bariery wejścia dla zagranicznych inwestorów 
na polski rynek energetyczny są wynikiem braku kon-
sekwencji w realizacji nowej polityki energetycznej, 
niestabilności prawa oraz utrudnień formalnych i re-
gulacyjnych w lokalizacji nowych źródeł energii . Reali-
zacja pakietu klimatyczno-energetycznego wymaga za-
stosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych 
i organizacyjnych w energetyce . Przykładem nowocze-
snego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest blok ener-
getyczny uruchomiony w Tauron Polska Energia SA . 
Przedsięwzięcie to cechuje się zarówno technologią na 
najwyższym poziomie światowym, jak i skutecznym 
zarządzaniem projektem . (S . Tokarski, E . Białoń) . Wy-
zwania rozwojowe krajowej energetyki nie ograniczają 
się wyłącznie do zmian struktury wytwarzania ener-
gii, innym ważnym problemem jest wzrost efektywno-
ści i oszczędności energii w gospodarce . Opracowany 
przez J . Brzóskę i J . Pykę model zakładający realizację 
przedsięwzięć oszczędnościowych umożliwił projek-
cję i analizę opłacalności działań oszczędnościowych 
w długiej perspektywie . Uzyskane wyniki potwierdziły 
racjonalność ponoszonych nakładów proefektywnościo-
wych . Ważnym czynnikiem wpływającym zarówno na 
procesy wytwarzania i dostarczania energii, jak też 
na jej oszczędzanie jest konsolidacja przedsiębiorstw 
ciepłowniczych . W przypadku ciepłownictwa rozwój 
regionalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych stosują-
cych innowacyjne technologie energetyczne wpływa na 
poprawę stanu ekologii oraz pozwala efektywnie wyko-
rzystywać lokalne surowce energetyczne (A . Chachul-
ski, J . Ptak) . Nieodzownym elementem kształtowania 
innowacyjności przedsiębiorstw jest ich finansowanie . 
Badania wskazują, że znaczenie ma zarówno poziom fi-
nansowania, jak też źródła pochodzenia angażowanych 
w innowacje środków . Przedstawione przez M . Szajta 
badania wskazują, że najdroższym, ale zarazem naj-
bardziej efektywnym źródłem finansowania innowacji 
okazuje się kapitał przedsiębiorstw . W praktyce to 
środki własne przedsiębiorstwa umożliwiają aplikację 
innowacyjnych projektów .

Druga sesja w pierwszym dniu konferencji była za-
tytułowana „Doskonalenie zasobów, narzędzi i me-
tod w procesie tworzenia przewagi konkurencyj-
nej”. Prof. dr hab. inż. Józef Matuszek prowadził 
dyskusję dotyczącą problemów uczenia się organizacji 
oraz szczególnych zagadnień i narzędzi związanych 
z zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębior-
stwach i organizacjach publicznych . Według B . Glinka 
i P . Hensel nawyki powstałe w procesie uczenia się 
organizacji przy wykorzystaniu heurystyki sądzenia 
może doprowadzić do błędów menedżerskich i obniże-
nia efektywności funkcjonowania organizacji . Propo-
zycje usprawnień: checks and balances czy tworzenie 
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kultury organizacji opartej na dzieleniu się wiedzą, to 
przykłady rozwiązań, które w procesie pozyskiwania 
i wykorzystywania wiedzy stanowią ważne źródło prze-
wagi konkurencyjnej . Na rozwój organizacji, przebieg 
i charakter procesów informacyjnych i decyzyjnych ma 
wpływ doskonalenie procesów związanych z zarządza-
niem zasobami ludzkimi zarówno na poziomie stra-
tegicznym, jak i operacyjnym (Cz . Zając) . Zwracając 
uwagę na operacjonalizację tych procesów w grupach 
kapitałowych, autor przedstawił zakres i możliwości 
wykorzystania instrumentów zarządzania zasobami 
ludzkimi, przyjmując jako podmiot badań: holding ope-
racyjny, strategiczny i finansowy . Szczegółowy problem 
związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi eksploro-
wany przez A . Cierniak-Emerych dotyczy analizy cza-
su pracy jako przedmiotu partycypacji pracowniczej . 
Autorka, zwracając szczególną uwagę na okoliczności 
związane z wykorzystaniem elastycznych form organi-
zacji czasu pracy, wskazuje na podstawie badań na po-
zytywne efekty stosowania takich rozwiązań . Szczegó-
łowa ocena efektywności przywództwa w jednostkach 
ochrony zdrowia była przedmiotem badań A . Austen-
Tynda . Przedstawione wyniki badań oparte na anali-
zach korelacji Pearsona pomiędzy stylami przywódz-
twa a wynikami przywódcy oraz stylami przywództwa 
a postrzeganą efektywnością wskazały na istnienie 
pewnych zależności, które jednak do zrozumienia ba-
danych relacji wymagają prowadzenia kolejnych badań, 
przybliżających możliwość oceny efektywności stylów 
zarządzania w jednostkach służby zdrowia . Prowadzo-
na przez prof. UE dr. hab. Czesława Zająca kolejna 
część sesji rozwinęła zagadnienia związane z nowym 
zarządzaniem publicznym (NPM), którego zasady i im-
plementowanie przedstawiła A . Frączkiewicz-Wronka . 
Szerokie badania prowadzone w tym zakresie mają 
uzmysłowić fakt, że transfer wiedzy z sektora prywat-
nego do publicznego winien zwracać uwagę na istotne 
różnice i ograniczenia pojawiające się w tym drugim 
sektorze . Zbiór uwarunkowań i reform, które deter-
minują funkcjonowanie organizacji w sektorze służby 
zdrowia oraz procesy zmian, jakie zachodzą w poszcze-
gólnych jednostkach, zorientowane są na pogodzenie 
sprzeczności powstających na tle decyzji, zwłaszcza 
strategicznych . Szczególnym narzędziem, które zasto-
sowano w publicznej jednostce ochrony zdrowia, jest 
MSC – Mission Oriented Scorecard (S . Ostrowska) . 
Zastosowanie w tym zakresie karty kontrolnej ma peł-
nić rolę „radaru” realizacji strategii i być wskazów-
ką do oceny ciągu zdarzeń przyczynowo-skutkowych . 
Odpowiednio wykorzystywane narzędzia controllingu 
strategicznego w procesie zarządzania strategicznego 
i wprowadzania innowacji w organizacjach mają przy-
czynić się do optymalnego przebiegu procesu opartego 
na czterech płaszczyznach: innowacjach wartości dzia-
łania jednostki gospodarczej, innowacyjności jednostki 
gospodarczej, innowacjach w działalności konstrukcyj-
nej, technologicznej i organizacyjnej i niepewności i ry-
zyka związanego z efektami wdrożenia i wykorzystania 
innowacji (St . Marciniak) . W rozważaniach na temat 
wdrażania metod zarządzania wskazano rolę służb 
technicznych w analizie ekonomicznej przedsiębior-
stwa produkcyjnego . Oprócz gromadzenia i przekazy-
wania danych ważną funkcję powinny pełnić te służby 
w uczestnictwie i ich przetwarzaniu (E . Głodziński) . 

Trzecia sesja konferencji, którą prowadził prof. Po-
litechniki Śląskiej, dr hab. inż. Jan Brzóska, po-
święcona była strategii konkurencji i współpracy . 

Polityka energetyczna, której wyrazem jest pakiet 
klimatyczno-energetyczny wpływa na zmiany modeli 
strategii przedsiębiorstw energetycznych, orientując 
je w kierunku wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii oraz stosowania innowacyjnych bezemisyjnych 
metod wytwarzania energii . Oddziałuje także na za-
chowania odbiorców energii, motywując ich do wpro-
wadzania energooszczędnych technologii (M . Wawrzy-
nosek) . Wiedza, uczenie i innowacje stanową jedne 
z najważniejszych nośników przewagi konkurencyjnej, 
jak i rozwoju regionalnego . W tym kontekście istotna 
wydaje się rola przedsiębiorstw, tzw . kotwic, których 
rola w rozwoju innowacji na poziomie regionu wyda-
je się być ciągle nie w pełni zbadana . Uważa się, że 
przedsiębiorstwa kotwice ze względu na ich znaczenie 
w strukturze społecznej i relacjach biznesowych w łań-
cuchu wartości przyczyniają się do rozwoju regionalne-
go (W . Czakon, W . Dyduch, Ł . Błoński, J . Żukowska) . 
Rosnące wymagania interesariuszy i zwiększające się 
ryzyko funkcjonowania w warunkach konkurencyjnej 
gospodarki powodują wzrost znaczenia budowania war-
tości przedsiębiorstwa w jego dążeniu do sukcesu ryn-
kowego . Jak stwierdziła E . Piwoni-Krzeszowska, zasto-
sowanie odpowiedniej strategii zarządzania wartością 
stosunków z klientami powinno być determinowane cy-
klem życia relacji . Sytuacja gospodarcza Polski wpływa 
istotnie na finansowanie inwestycji rzeczowych w sek-
torze przedsiębiorstw . Przeprowadzone przez A . Sam-
borskiego w latach 1995–2006 badania wskazują na 
duże zmiany w finansowaniu inwestycji rzeczowych 
w polskich przedsiębiorstwach . Obserwowany spadek 
wykorzystywania finansowania bankowego spowodowa-
ny jest: preferowaniem przez przedsiębiorstwa finan-
sowania inwestycji rzeczowych z funduszy wewnętrz-
nych i mniejszą skłonnością instytucji finansowych do 
pożyczania środków pieniężnych przedsiębiorstwom . 
Społeczna odpowiedzialność biznesu stała się ważnym 
komponentem dialogu pomiędzy przedsiębiorstwami 
i ich interesariuszami (A . Pyszka) . Ważną rolę w jej 
kształtowaniu odgrywa zintegrowane podejście oparte 
na dwóch modelach: zrównoważonej wartości i TRM 
(Total Responsability Management) – systemach zarzą-
dzania odpowiedzialnością korporacji . 

Budowanie strategii konkurencji i współpracy 
nie jest nowym procesem, jednak zakres uwarunkowań 
i stopień złożoności tych zagadnień wymaga nowego 
spojrzenia m .in . na opracowywanie i wdrażanie stra-
tegii relacyjnych . Wskazana problematyka była przed-
miotem dyskusji, którą prowadził prof. AE, dr hab. 
Wojciech Czakon . Kluczową kwestią według J . Jeżaka 
powodzenia grupy kapitałowej jest znalezienie właściwej 
proporcji pomiędzy dominacją i zależnością, a w tym 
przede wszystkim respektowanie podmiotowości spółek 
zależnych przy zachowaniu następujących zasad: bez-
pieczeństwa obrotu gospodarczego, większości pośred-
niej, lojalności i transparentności, systemu otwartego . 
Problemy te dotyczą również aliansów strategicznych 
zawieranych pomiędzy firmami z mniej rozwiniętych 
krajów i korporacjami transnarodowymi (Ż . Popław-
ska), które wskazują na trudności działania i możliwo-
ści osiągania pozytywnych efektów synergicznych . Roz-
wój sieci, szczególnie społecznych, jest przesłanką do 
rozwoju pojedynczych organizacji (J . Bendkowski) . Two-
rzenie „sieci wiedzy” na poziomie organizacji oparte na 
koncepcji „wspólnoty działań” może stanowić metodę 
tworzenia wiedzy . Szczególnego znaczenia w procesach 
tworzenia i rozwoju relacji międzyorganizacyjnych typu 
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sieć franczyzowa nabiera zaufanie (Ł . Błoński) . Analiza 
przedmiotu badań wskazuje na konieczność rozwijania 
problemu w zakresie opracowania metod rozwijania 
i ewaluacji zaufania w tego typu sieciach .

Sieci, klastry, rozwój innowacji wśród MŚP były wio-
dącym problemem dyskusji prowadzonej przez prof. 
AE, dr. hab. Jana Pykę w ramach sesji zatytułowanej 
„Instrumenty, mechanizmy i koncepcje rozwoju 
regionalnego”. Badanie relacji i efektywności tych re-
lacji między instytucjami otoczenia biznesu a przedsię-
biorstwami, podobnie jak pomiędzy jbr i przedsiębior-
stwami cieszą się coraz większym zainteresowaniem 
(B . Nogalski, A . Wójcik-Karpacz, J . Karpacz) . Analiza 
dotychczasowych działań skutkuje poszukiwaniem sku-
tecznych koncepcji i mechanizmów, które zaktywizują 
wskazane relacje międzyorganizacyjne . Ciągle istotnym 
problemem w zakresie kształtowania współpracy jest 
wskazanie przedmiotu współpracy – wspólnej wizji, 
specjalizacji oraz oczekiwań wobec partnerów bizneso-
wych i jednostek wsparcia (L . Knop) . 

Pełne teksty referatów zostały opublikowane 
w dwóch odrębnych tematycznie tomach w dwuto-
mowym wydawnictwie: Kreatywność i innowacyjność 
w unowocześnianiu przemysłu i usług oraz Konkurencja 
i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami 
(Wydawnictwo TNOiK, Katowice 2009) .

dr hab . inż . Jan Brzóska, 
prof . Politechniki Śląskiej

dr inż . Lilla Knop

W dniach 15–16 października 2009 r. w Czę-
stochowie na Wydziale Zarządzania Politechniki 
Częstochowskiej odbyła się VIII Międzynarodo-
wa Konferencja „Multimedia w biznesie i za-
rządzaniu”, zorganizowana przez Katedrę In-
formatycznych Systemów Zarządzania Wydziału 
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz 
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownic-
twa – Oddział Częstochowa. Patronat nad całą 
konferencją objęła JM rektor Politechniki Czę-
stochowskiej prof. dr hab. Maria Nowicka-Skow-
ron. Protektorat sprawował dziekan Wydziału 
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej prof. 
PCz. dr hab. Arnold Pabian. Przewodniczącym 
konferencji był jej pomysłodawca, prof. dr hab. 
inż. Leszek Kiełtyka.

Konferencja „Multimedia w biznesie i zarzą-
dzaniu” była kontynuacją międzynarodowych spo-
tkań przedstawicieli świata nauki i biznesu z cyklu 
„Multimedia w zarządzaniu”, które zostały zapo-
czątkowane w marcu 1999 r . Nadrzędnym celem 
konferencji była prezentacja technik i technologii 
multimedialnych usprawniających prowadzenie dzia-
łań gospodarczych i edukacyjnych oraz wymiana 
doświadczeń nt . teorii i praktyki zarządzania współ-
czesnymi organizacjami . Patronat medialny nad kon-
ferencją objęły: magazyn „Zarządzanie Jakością”, 
ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystycz-
ny „Forum Akademickie”, internetowy serwis bran-
ży IT „decyzje-IT .pl”, Polskie Towarzystwo Zarządza-
nia Produkcją oraz Fundacja Wspierania Nanonauk 
i Nanotechnologii „NANONET” .

Charakter konferencji został zachowany – łączyła 
ona naukę z biznesem poprzez dyskusyjną formę sesji 

naukowych, rozdzielanych wideokonferencjami i wystą-
pieniami przedstawicieli biznesu . W obszarze rozpa-
trywanych zagadnień znalazły się m .in .: zarządzanie 
organizacjami w teorii i praktyce, zarządzanie wiedzą, 
multimedialne technologie informacyjne, technologie 
informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, multi-
media w edukacji i telekomunikacji, gospodarka elek-
troniczna, prognozowanie i symulacje, sztuczna inteli-
gencja i systemy wspomagania decyzji .

Naukowy referat wprowadzający nt . „Information 
Portals & Education Systems in Slovakia” wygłosił 
prof . Ladislav Várkoly z Institute of Technology in 
Dubnica nad Váhom na Słowacji .

Na podstawie nadesłanych referatów – jako rezul-
tat współpracy Katedry Informatycznych Systemów 
Zarządzania oraz Towarzystwa Naukowego Organiza-
cji i Kierownictwa z różnymi ośrodkami akademicki-
mi w kraju i za granicą oraz ośrodkami biznesowymi, 
wydana została przez Difin książka pod redakcją na-
ukową prof . Leszka Kiełtyki Multimedia w biznesie 
i zarządzaniu .

Podczas dyskusji w trakcie sesji naukowych duże 
zainteresowanie wzbudziły kwestie dotyczące prowa-
dzenia e-biznesu, zarządzania wiedzą oraz zdalnego 
nauczania . 

W trakcie sesji biznesowych przeprowadzono kil-
ka połączeń wideokonferencyjnych . Pierwszy raz na 
konferencji „Multimedia w biznesie i zarządzaniu” 
przeprowadzono łączenia z zastosowaniem transmisji 
audio-wideo jakości Full High Definition (FHD) . Sesje 
łączeniowe dotyczyły m .in .: nowych rozwiązań sprzę-
towo-programowych w obszarze wideokonferencji oraz 
zastosowań wideokonferencji FHD w zdalnym naucza-
niu i komunikacji biznesowej . Tematy sesji wideokon-
ferencyjnych były następujące:
z� MEDIAZ: „Systemy wideokonferencyjne . Jak 

usprawnić zarządzanie i redukować koszty . Zastosowa-
nia, przykłady”; połączenia na stoisku zewnętrznym: 
Niemcy, Indie, Singapur .
z� VidCom: „Omówienie korzyści czasowych i kosz-

towych wynikających z zastosowania technologii wide-
okomunikacyjnej” .
z� Uniwersytet Szczeciński (prof . Zygmunt Drą-

żek): „Multimedialne serwisy komunikacyjne . Ocena, 
koncepcja, prototyp” .
z� INFOSFERA: „Wideokonferencje High Definition 

w zdalnym nauczaniu i komunikacji biznesowej” .
Zdaniem uczestników konferencji wideokonfe-

rencje w znaczący sposób usprawniają komunikację 
biznesową w przedsiębiorstwach – co wpływa m .in . 
na oszczędność czasu, redukcję kosztów związanych 
z podróżami, bezpieczeństwo pracowników (wypadki 
drogowe, zdarzenia losowe), wzrost innowacyjności 
i elastyczności reagowania na zaistniałe zdarzenia 
i sytuację rynkową . 

Duże zainteresowanie cyklicznie odbywającą się 
konferencją można zaobserwować ze strony studentów 
oraz uczniów szkół średnich . W ramach wykładów i se-
sji multimedialnych mogą oni zapoznać się z nowin-
kami technicznymi w dziedzinie komunikacji . Ogółem 
w konferencji w sposób bierny i czynny wzięło udział 
759 osób . Sesje wideokonferencyjne oraz naukowe kon-
ferencji odbywały się w salach wykładowych Auli Wy-
działu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej .

Opr . Rafał Niedbał
Politechnika Częstochowska
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J.H. DYER, H.B. GREGERSEN, 
C.M. CHRISTENSEN, The In-
novator’s DNA, „Harvard Busi-
ness Review”, December 2009, 
s. 61–67.

Jeffrey H. Dyer jest profesorem 
strategii na Brigham Young Uni-
versity w Provo (Utah) i adiunk-
tem w Wharton School przy 
University of Pennsylvania. 
Hal B. Gregersen jest profe-
sorem Insead w Abu Dhabi 
i Fontainebleau, specjalizujàcym 
si´ w przywództwie. Clayton 
M. Christensen jest profesorem 
zarzàdzania biznesem w Harvard 
Business School w Bostonie.

Jak znaleźć innowacyjnych 
pracowników, jak samemu stać 
się bardziej innowacyjnym? Oto 
główne pytania, które zadają sobie 
tysiące prezesów firm na całym 
świecie . Rozumieją oni bowiem, że 
zdolność do innowacji jest dzisiaj 
podstawowym warunkiem sukcesu 
w biznesie . Niestety, ciągle wiemy 
bardzo mało o tym, co czyni kogoś 
bardziej innowacyjnym od innych 
ludzi . Być może z tego powodu 
obawiamy się nieco przedsiębior-
ców-wizjonerów, takich jak Steve 
Jobs (Apple), Jeff Bezos (Amazon), 
Pierre Omidyar (eBay) czy A .G . 
Lafley (Procter & Gamble) . Jak 
oni dochodzili do przełomowych 
nowych pomysłów? Czy jest możli-
we ustalenie, jak działają ich móz-
gi, tak aby inni mogli dowiedzieć 
się, jak w rzeczywistości powstają 
innowacje .

Autorzy artykułu, poszukując 
odpowiedzi na te pytania, podjęli 
sześcioletnie badania w celu od-
krycia źródeł kreatywnych stra-
tegii biznesowych w najbardziej 

innowacyjnych firmach . Ich celem 
było „obejrzenie” innowacyjnych 
przedsiębiorców pod mikroskopem, 
zbadanie, kiedy i jak dochodzą do 
pomysłów, które stają się podsta-
wą ich biznesów . W szczególności 
autorzy chcieli zbadać, jak różnią 
się od innych szefów firm i przed-
siębiorców . Ktoś, kto kupuje fran-
czyzę na prowadzenie McDonalda 
może być przedsiębiorcą, ale zbu-
dowanie Amazon wymaga innych 
umiejętności . Badaniami objęto 25 
innowacyjnych przedsiębiorców, 
ponad 3000 członków zarządów 
różnych firm oraz 500 osób, któ-
re założyły innowacyjne firmy lub 
wynalazły nowe produkty .

Okazało się, że w większości 
firm członkowie zarządów nie po-
czuwali się osobiście do odpowie-
dzialności za dochodzenie do stra-
tegicznych innowacji . Bardziej czuli 
się odpowiedzialni za wspomaganie 
innowacyjnych procesów . Dla kon-
trastu, szefowie większości innowa-
cyjnych firm nie delegują kreatyw-
nej pracy . Wykonują ją sami .

A jak to robią? Opisywane bada-
nia doprowadziły do zidentyfikowa-
nia pięciu „odkrywczych umiejęt-
ności”, które wyróżniają większość 
przedsiębiorczych szefów firm:  
• kreowanie skojarzeń (associating) 
• zadawanie pytań (questioning) 
• obserwowanie (observing) • eks-
perymentowanie (experimenting) 
i • praca w interdyscyplinarnych 
zespołach sieciowych (networking) . 
Innowacyjni przedsiębiorcy (będą-
cy jednocześnie szefami firm) na 
działalność innowacyjną poświęca-
ją o 50% czasu więcej niż pozosta-
li szefowie . Połączone razem, owe 
umiejętności składają się na tzw . 
DNA innowatora . I co ważne, każ-
dy może je w sobie rozwinąć .

Co wyróżnia innowatorów?

celu opisania, jak owe 
pięć umiejętności współ-
działają ze sobą, posłużo-

no się metaforą DNA . Umiejętność 
kreowania skojarzeń jest czymś 
w rodzaju kręgosłupa podwójnej 
spirali struktury DNA . Nato-
miast cztery pozostałe umiejętno-
ści (zadawanie pytań, obserwowa-
nie, eksperymentowanie i praca 
zespołowa) owijają się dookoła 
owego kręgosłupa, wspomagając 
rozwój nowych idei . I podobnie 
jak każdy z nas ma swoje unikal-
ne fizyczne DNA, tak każda jed-
nostka badana przez autorów ma 
swoje unikalne DNA innowatora 
do generowania przełomowych 
pomysłów biznesowych .

Badania nad identycznymi bliź-
niakami rozdzielonymi po urodze-
niu pokazują, że nasza zdolność 
do kreatywnego myślenia w jed-
nej trzeciej jest uwarunkowana 
genetycznie . Pozostałe dwie trze-
cie innowacyjnych umiejętności 
wynikają z procesów uczenia się 
– ze zrozumienia poszczególnych 
umiejętności, a następnie ich 
praktykowania, eksperymentowa-
nia i wreszcie zdobycia zaufania 
do swoich zdolności kreacyjnych . 
Innowacyjni przedsiębiorcy, o któ-
rych mowa w artykule, posiedli 
i wyćwiczyli swoje umiejętności do-
kładnie w ten sposób . Przyjrzyjmy 
się im w szczegółach .

Umiejętność odkrywcza 1 
– kreowanie skojarzeń

reowanie skojarzeń lub 
zdolność do skutecznego 
łączenia pozornie nie -

powiązanych ze sobą pytań, pro-

„Harvard Business Review”

DNA innowatora
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blemów lub koncepcji z różnych 
dziedzin jest kluczowym elemen-
tem DNA innowatora . Przedsię-
biorca Frans Johansson opisał to 
zjawisko jako „efekt Medyceuszy” 
odnoszący się do kreatywnej eks-
plozji we Florencji, kiedy to ro-
dzina Medyceuszy połączyła ra-
zem ludzi z różnych specjalności: 
rzeźbiarzy, naukowców, poetów, 
filozofów, malarzy i architektów . 
Dzięki temu połączeniu rozkwitły 
nowe idee na skrzyżowaniu róż-
nych specjalności, dając początek 
Renesansowi, jednej z najbardziej 
innowacyjnych epok w dziejach 
ludzkości .

Ażeby uchwycić znaczenie 
kreowania skojarzeń, ważne jest 
zrozumienie, jak działa mózg . 
Mózg nie gromadzi informacji jak 
słownik, w którym pod literą „t” 
można naleźć np . słowo „teatr” . 
Zamiast tego, mózg kojarzy słowo 
„teatr” z odpowiednimi doświad-
czeniami z naszego życia . Niektóre 
z nich są logiczne („West End” lub 
„antrakt”), podczas gdy inne mogą 
być mniej oczywiste (np . „wstyd” 
ze spartaczonego szkolnego przed-
stawienia) . Im bardziej jest zróżni-
cowane nasze doświadczenie i wie-
dza, tym więcej skojarzeń może 
zrobić nasz mózg . Świeże doświad-
czenia wyzwalają nowe asocjacje, 
prowadzące niekiedy do nowych 
pomysłów . Steve Jobs często po-
wtarza: „kreatywność polega na 
łączeniu rzeczy” .

Najbardziej innowacyjne świa-
towe firmy prosperują dzięki ka-
pitalizacji różnorodnych asocja-
cji ich założycieli, menedżerów 
i pracowników . Na przykład Pier-
re Omidyar, Irańczyk urodzony 
w Paryżu, uruchomił platformę 
internetową eBay w 1996 r . w wy-
niku trzech różnych inspiracji: 
fascynacji kreowaniem bardziej 
efektywnych rynków w interne-
cie, kolekcjonerskich pasji narze-
czonej dotyczących unikalnych 
dozowników słynnych cukierków 
Pez oraz nieefektywnym spo-
sobom poszukiwania tychże za 
pomocą lokalnych ogłoszeń . Po-
dobnie Steve Jobs generuje nowe 
pomysły m .in . dzięki temu, że 
w swoim życiu zgłębiał rozmaite 
niepowiązane ze sobą dziedziny, 
m .in . sztukę kaligrafii, wyrafi-
nowane detale samochodów Mer-
cedes-Benz, a także praktykował 
medytacje hinduskie .

Kreowanie skojarzeń jest ro-
dzajem mentalnych ćwiczeń mię-
śni, które są wzmacniane dzięki 
wykorzystywaniu umiejętności 
odkrywczych innych ludzi . Dzięki 
temu, że innowatorzy angażują się 
w taką działalność, budują swoją 
zdolność do generowania idei, któ-
re mogą być „układane” na nowe 
sposoby . Im częściej osoby w prze-
prowadzonym badaniu próbowały 
zrozumieć, kategoryzować i gro-
madzić nową wiedzę, tym łatwiej 
ich mózgi mogły w sposób natural-
ny i logiczny gromadzić i kreować 
nowe skojarzenia .

Umiejętność odkrywcza 2 
– zadawanie pytań 

onad pięćdziesiąt lat 
temu Peter Drucker opi-
sał znaczenie prowokacyj-

nych pytań w następujący sposób: 
„ważnym i trudnym zajęciem jest 
nie tyle formułowanie prawidło-
wych odpowiedzi, ale znajdowanie 
prawidłowych pytań” . Innowatorzy 
stale zadają pytania podważające 
powszechne prawdy lub, jak zwykł 
mawiać Hindus Ratan Tata, prze-
wodniczący rady dyrektorów Tata 
Group: „kwestionują rzeczy nie-
kwestionowalne” . Z kolei była sze-
fowa eBay, Meg Whitman, która 
współpracowała z wieloma innowa-
cyjnymi przedsiębiorcami, włącza-
jąc w to założycieli eBay, PayPal 
i Skype twierdzi, że: „podważanie 
status quo sprawia im wielką fraj-
dę” . Dlatego poświęcają bardzo 
dużo czasu na rozmyślania o tym, 
jak zmieniać świat . Podczas burzy 
mózgów często zadają pytania: „co 
by się stało, jeżeli zrobilibyśmy to 
tak a tak?”

Większość z badanych innowa-
cyjnych przedsiębiorców pamięta 
specyficzne pytania, które zada-
wali podczas wymyślania inspira-
cji do nowego przedsięwzięcia . Na 
przykład Michael Dell, przypomina 
sobie, że idea założenia Dell Com-
puter pojawiła się jako konsekwen-
cja pytania: „dlaczego komputer za 
3000 USD kosztuje pięć razy więcej, 
niż warta jest suma jego części?” . 
Rozmyślając nad tym pytaniem, 
wpadł na pomysł swojego rewolu-
cyjnego modelu biznesowego .

Ażeby zadawać pytania w spo-
sób efektywny, innowacyjni przed-
siębiorcy robią trzy następujące 
rzeczy: 

1. Pytają: dlaczego, dlacze-
go nie oraz co będzie, jeżeli? 
Większość menedżerów skupia się 
na tym, jak tylko nieco udoskonalić 
już istniejący produkt lub proces: 
„jak możemy poprawić sprzedaż 
naszego produktu na Tajwanie?” . 
Natomiast innowacyjni przedsię-
biorcy podważają istniejące założe-
nia: „jeżeli zmniejszymy o połowę 
rozmiar lub wagę naszego pro-
duktu, to jak zmieni to oferowaną 
wartość?” . Marc Benioff, założyciel 
Salesforce .com – dostawcy opro-
gramowania dla sklepów interne-
towych, był pełen obaw, widząc po-
jawienie się Amazon i eBay, dwóch 
firm zbudowanych na usługach 
dostarczanych przez internet . Be-
nioff zastanawiał się wtedy: „dla-
czego sprzedajemy i udoskonalamy 
software tak, jak robiliśmy to do 
tej pory, jeżeli teraz możemy to ro-
bić, wykorzystując internet?” . Było 
to fundamentalne pytanie, które 
przyczyniło się do założenia Sales-
force .com .

2. Wyobrażają sobie rzeczy 
przeciwne. Roger Martin, autor 
książki The OpposableMind, pisze, 
że innowacyjni myśliciele mają 
„zdolność do trzymania w głowie 
dwóch diametralnie przeciwnych 
idei” . I wyjaśnia: „bez panikowa-
nia czy prostego wyboru jednej 
z alternatyw są w stanie wykre-
ować syntezę, która ma przewagę 
nad każdą z opozycyjnych idei” .

Innowacyjni przedsiębiorcy lu-
bią odgrywać rolę adwokata dia-
bła . Pierre Omidyar przyznaje, że 
jego „proces uczenia się polegał 
zawsze na niegodzeniu się z tym, 
co mu mówiono” . Prowadzenie bu-
rzy mózgów poprzez wyobrażanie 
sobie zupełnie różnych alternatyw 
prowadzi do prawdziwie oryginal-
nych pomysłów .

3. Uwzględniają ogranicze-
nia . Większość z nas narzuca 
ograniczenia na swoje myślenie 
tylko wtedy, gdy jest zmuszona 
przez rzeczywiste okoliczności, 
takie jak np . alokacja zasobów lub 
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technologiczne restrykcje . Prak-
tyka pokazuje, że ograniczenia 
nałożone na nasze myślenie służą 
jako katalizator pomysłów (jedna 
z dziewięciu innowacyjnych zasad 
Google mówi: „Kreatywność kocha 
ograniczanie”) . Aby zainicjować 
dyskusję dotyczącą możliwości 
wzrostu firmy, można zadać takie 
oto prowokacyjne pytanie: „Co by 
się stało, jeżeli legalnie zabronio-
no by nam sprzedaży do naszych 
obecnych odbiorców? Na czym 
robilibyśmy interes w kolejnym 
roku?” Pewien innowacyjny prezes 
firmy sprowokował swoich mene-
dżerów do dyskusji nad ograni-
czeniami wynikającymi z kosztów 
poniesionych (sunk cost), pytając: 
„Co by było, gdybyśmy nie zainsta-
lowali urządzenia X, nie wdrożyli 
procesu Y, nie przejęli biznesu Z, 
nie forsowali przyjętej strategii? 
Czy podjęlibyście te same decyzje 
raz jeszcze?” .

Umiejętność odkrywcza 3 
– obserwowanie

arządzający f i rmami 
ukierunkowani na odkry-
wanie generują niezwykłe 

pomysły biznesowe poprzez ana-
lizowanie zwyczajnych zjawisk, 
a w tym szczególnie zachowania 
potencjalnych klientów . Obserwu-
jąc innych, działają podobnie jak 
antropolodzy czy socjolodzy .

Założyciel firmy Intuit, Scott 
Cook1), wpadł na pomysł Quic-
ken (software dla prowadzenia 
finansów) po dwóch latach inten-
sywnych obserwacji . Najpierw ob-
serwował frustrację swojej żony, 
kiedy ta nieustannie starała się 
nieskutecznie zapanować nad ro-
dzinnymi finansami . Dzisiaj Cook 
wyjaśnia: „Często zdziwienia pro-
wadzące do nowych biznesowych 
pomysłów biorą się z podglądania, 
jak inni ludzie pracują i żyją” . Po-
tem, dzięki koledze, mógł podej-
rzeć, jak działa nowy komputer 
Apple o nazwie Lisa, jeszcze przed 
pojawieniem się na rynku (lata 80 . 
XX wieku) . Natychmiast po opusz-
czeniu siedziby Apple, Cook podje-
chał do najbliższej restauracji, aby 
zapisać wszystko, co ciekawego 
zauważył . Te obserwacje podsunę-
ły mu pomysły, które następnie 
wykorzystał w swoim programie 
finansowym . Dzięki temu pomógł 
żonie w rozwiązywaniu problemów 

finansowych, a do tego przechwy-
cił 50% rynku finansowego softwa-
re’u w USA już w pierwszym roku 
działalności .

Innowatorzy starannie, inten-
cjonalnie i konsekwentnie wypa-
trują małych detali w aktywno-
ściach swoich klientów, dostawców 
i innych firm, ażeby zdobywać in-
spiracje do innowacji . Ratan Tata 
wpadł na pomysł wyprodukowania 
najtańszego samochodu świata, 
obserwując hinduskie ulice i wi-
dząc zwykły skuter, na którym 
ulokowała się czteroosobowa ro-
dzina . Po latach eksperymentów 
Tata Group wprowadziła na rynek 
samochód Nano w cenie 2,5 tys . 
USD, wykorzystując innowacyjny 
modularny system produkcji . Ob-
serwatorzy próbują różnych tech-
nik, aby patrzeć na świat w rożny 
sposób . Akio Toyoda regularnie 
praktykuje filozofię Toyoty nazy-
waną genchi genbutsu, polegającą 
na częstym odwiedzaniu zakładów 
produkcyjnych i obserwacji pra-
cowników .

Umiejętność odkrywcza 4 
– eksperymentowanie

ksperymentowanie koja-
rzy nam się najczęściej 
z naukowcami w białych 

kitlach lub wielkimi wynalazcami, 
na przykład z Thomasem Ediso-
nem . Podobnie jak naukowcy, 
innowacyjni przedsiębiorcy ak-
tywnie testują nowe pomysły za 
pomocą prototypów i badań pi-
lotażowych . (Edison mówił: „Nie 
ponoszę porażek dzięki temu, że 
najpierw znajduję 10 tys . sposo-
bów, które nie działają .”) Ich labo-
ratorium jest cały świat . Inaczej 
niż obserwatorzy, którzy tylko 
przyglądają się światu, ekspery-
mentatorzy przeprowadzają inte-
raktywne próby i prowokują nie-
typowe reakcje w celu zdobycia 
nowych doświadczeń .

Wszyscy innowacyjni przed-
siębiorcy poddani opisywanym 
badaniom angażowali się w jakieś 
formy aktywnego eksperymento-
wania . Mogła to być intelektual-
na eksploracja (Michael Lazaridis 
studiował teorię względności), maj-
sterkowanie (Jeff Bezos, założyciel 
Amazon, jako dziecko rozkładał na 
części swoje łóżeczko, a Steve Jobs 
– walkmana Sony) albo poznawa-
nie nowych środowisk (założyciel 

Starbucks, Howard Shultz, wę-
drował po Italii, zwiedzając bary 
kawowe) . Wszyscy oni, jako szefo-
wie innowacyjnych firm, uczynili 
z eksperymentowania kluczową 
funkcję w stosunku do wszystkie-
go, co robili . Amazon Bezosa, po-
czątkowo działał jako internetowa 
księgarnia . Po pierwszych sukce-
sach przekształcił się w dyskonto-
wego detalistę działającego online, 
sprzedając całą gamę produktów, 
poczynając od zabawek, a kończąc 
na telewizorach i sprzętach domo-
wych . Obecnie czytnik elektronicz-
ny Kindle jest rodzajem ekspery-
mentu, który przekształca Amazon 
z internetowego detalisty w in-
nowacyjnego producenta sprzętu 
elektronicznego . 

Szczególnie ważnym rodza-
jem eksperymentowania, częstym 
wśród biznesowych innowatorów 
jest mieszkanie i pracowanie 
w różnych krajach . Z przepro-
wadzonych badań wynika, że im 
więcej krajów wcześniej poznają 
szefowie firm, tym ich późniejsze 
działania są bardziej innowacyjne 
(w zakresie produktów, procesów 
i prowadzenia biznesu) . Okazuje 
się, że jeżeli menedżer był choć 
tylko w jednym kraju poza grani-
cami, zanim został prezesem, to 
jego firma wykazuje się lepszymi 
wynikami finansowymi niż firmy, 
których szefowie nie mieli takiego 
doświadczenia . Na przykład były 
wybitny prezes Procter & Gamble, 
A .G . Lafley, studiował historię we 
Francji, a następnie prowadził 
handel detaliczny w amerykań-
skich bazach wojskowych w Ja-
ponii . Potem powrócił do Japo-
nii jako szef azjatyckich operacji 
P&G, aż w końcu został prezesem 
całej korporacji . Jego bogate mię-
dzynarodowe doświadczenie po-
magało mu w przewodzeniu jednej 
z najbardziej innowacyjnych firm 
na świecie . 

Umiejętność odkrywcza 5 
– praca w interdyscyplinar-
nych zespołach sieciowych 

nnowacyjni przedsiębior-
cy, aby rozszerzyć hory-
zonty swojej wiedzy, sta-

rają się spotykać ludzi o różnych 
poglądach . Świadomie podejmują 
wysiłki, aby poznawać inne kraje 
i spotykać ludzi o innych niż swo-
je doświadczeniach . Uczestniczą 
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w różnych konferencjach, takich 
jak Davos czy Aspen Ideas Festi-
val . Konferencje takie gromadzą 
w jednym miejscu artystów, przed-
siębiorców, polityków, wynalazców, 
naukowców, myślicieli z całego 
świata, którzy przyjeżdżają, aby 
przedstawiać swoje najnowsze kon-
cepcje, pasje i projekty . Michael La-
zaridis, założyciel firmy Research 
In Motion, stwierdza, że inspira-
cja co do BlackBerry pojawiła się 
na konferencji w 1987 r ., podczas 
której jeden z mówców przedstawił 
bezprzewodowy system przekazy-
wania danych przygotowany dla 
Coca-Coli (pozwalał on na wysyła-
nie przez dystrybutory sygnałów, 
kiedy te wymagały ponownego na-
pełnienia) . 

Kent Bowen, naukowiec i za-
łożyciel firmy CPS, producenta 
innowacyjnych ceramicznych kom-
pozytów, w każdym biurze swojej 
firmy powiesił credo przypomina-
jące o konieczności wykorzystywa-
nia przez wszystkich pracowników 
osiągnięć pochodzących z innych 
obszarów badawczych . Naukow-
cy z CPS rozwiązali wiele złożo-
nych problemów dzięki kontaktom 
z ludźmi z innych branż .

Praktyka, praktyka,  
praktyka

edług A .G . Lafleya inno-
wacyjność jest najważniej-
szą funkcją każdego lide-

ra, niezależnie od miejsca, jakie zaj-
muje w strukturze organizacyjnej . 
Co jednak zrobić, jeżeli menedżer, 
jak większość zarządzających, nie 
odczuwa potrzeby wprowadzania 
innowacji?

Chociaż innowacyjne myślenie 
może być cechą wrodzoną, to może 
być także rozwijane i wzmacniane 
poprzez praktykę . Najważniejszą 
umiejętnością, którą należy prak-
tykować, jest zadawanie pytań . Py-
tania dlaczego i dlaczego nie wspo-
magają także pozostałe umiejęt-
ności odkrywcze . Należy zadawać 
pytania, które zarówno narzucają, 
jak i usuwają ograniczenia . To po-
maga dostrzegać zagrożenie lub 
szansę z różnych stron . Dobrze jest 
każdego dnia poświęcić od 15 do 
30 minut na zapisanie sobie dzie-
sięciu nowych pytań, które stano-
wią wyzwanie dla status quo w or-
ganizacji i branży . Michael Dell 
przyznaje, że lubi zadawać ludziom 

pytania nietypowe, których się nie 
spodziewają . Pytania stereotypowe, 
stawiane regularnie, nie wyzwalają 
kreatywności .

Ażeby wzmocnić swoje własne 
umiejętności obserwacyjne, na-
leży przyglądać się klientom, jak 
wykorzystują produkty lub usługi . 
Dobrze jest, jeżeli prezes firmy 
może poświęcić co jakiś czas cały 
dzień na szczegółową obserwację . 
Nie należy przy tym robić szyb-
kich osądów . Należy przyjąć raczej 
pozycję muchy na ścianie i obser-
wować wszystko w sposób chłod-
ny i jak najbardziej neutralny . 
Scott Cook radzi obserwatorom 
zadawać następujące pytanie: czy 
miałeś inne oczekiwania? Z kolei 
Richard Branson doradza robienie 
częstych notatek, a Jeff Bezos – 
robienie zdjęć .

W celu wzmocnienia umiejęt-
ności eksperymentowania, zarów-
no na poziomie indywidualnym, 
jak i organizacji, należy świado-
mie rozwijać kulturę testowania 
hipotez . Warto uczestniczyć w se-
minariach i kursach skierowanych 
do menedżerów spoza obszarów, 
które są ich specjalnością – w celu 
poszerzenia horyzontów . Należy 
czytać książki, które pomagają 
w identyfikowaniu wyłaniających 
się trendów . Podczas podróży 
dobrze jest wykorzystać okazję 
do poznania różnych stylów ży-
cia i lokalnych zwyczajów . Należy 
rozwijać nowe hipotezy oparte na 
zdobytej wiedzy, a potem testować 
je, szukając nowych produktów 
lub procesów . Dobrze jest dopro-
wadzić do instytucjonalizacji czę-
stych, małych eksperymentów na 
wszystkich poziomach organizacji . 
Otwarte przyznanie, że uczenie się 
poprzez błędy jest wartościowe, 
prowadzi do budowania innowacyj-
nej kultury korporacji2) .

* * *

Innowacyjna przedsiębiorczość 
nie jest predyspozycją genetyczną . 
Jest aktywnym wysiłkiem . Znany 
slogan „myśl inaczej” wykorzysty-
wany w Apple jest inspirujący, 
ale nie jest kompletny . Innowato-
rzy muszą konsekwentnie działać 
inaczej, aby myśleć inaczej . Po-
przez zrozumienie, wzmocnienie 
i modelowanie DNA innowatora, 
firmy mogą znajdować sposoby 
bardziej skutecznego wzniecania 

kreatywnej iskry w każdym pra-
cowniku .

Innowatorami kierują dwa mo-
tywy: pragnienie aktywnego zmie-
niania status quo oraz regularne 
podejmowanie ryzyka w celu prze-
prowadzenia tej zmiany . Przeja-
wia się to m .in . w języku, którego 
używają . Jeff Bezos chce „tworzyć 
historię”, a współzałożyciel Sky-
pe’a, Niklas Zennstrom – „być 
burzycielem, ale z powodu prze-
kształcania świata na lepsze” . 
Innowatorzy działają wbrew po-
wszechnej skłonności ludzi do 
utrzymywania status quo (status 
quo bias) – tendencji do prefero-
wania stanu obecnego w stosunku 
do nieznanej alternatywy . Stając 
się orędownikiem misji zmiany, 
łatwiej jest podejmować ryzyko 
i robić błędy . Dla większości inno-
wacyjnych przedsiębiorców błędy 
nie są powodem do wstydu . Są 
raczej spodziewanym kosztem pro-
wadzenia biznesu . „Jeżeli ludzie 
kierujący Amazon .com nie popeł-
nialiby poważnych błędów” – wy-
jaśnia Bezos – „to nie moglibyśmy 
robić dobrych rzeczy dla naszych 
akcjonariuszy .” 

Reasumując: innowatorów wy-
różnia aktywna skłonność (acti-
ve bias) do naruszania status quo 
i stała gotowość do podejmowania 
ryzyka, w celu transformowania 
idei w skuteczne działanie .

Opr . dr Jan Polowczyk

PRZYPISY
1) Zob . Scott COOK, The Contribution 
Revolution: Letting Volunteers Build 
Your Business, „Harvard Business Re-
view”, October 2008, s . 60–69 . Artykuł 
ten został omówiony w „Przeglądzie 
Organizacji” nr 12/2008 . 
2) Zob . Thomas H . DAVENPORT,  
Smart Business Experiments, „Har-
vard Business Review”, February 
2009, s . 69–76 . Artykuł ten został 
omówiony w „Przeglądzie Organiza-
cji” nr 5/2009 . 
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W malowniczym zespole pałacowo-parkowym w Wierz-
chowiskach k . Lublina, 28 listopada 2009 r . odbyła się uro-
czysta gala, na której już po raz jedenasty uhonorowano 
tytułem „Lidera przedsiębiorczości” kolejnych laureatów . 

Oddział lubelski TNOiK, realizując swoje cele statu-
towe, od 1997 r . organizuje konkurs „Lider przedsiębior-
czości”, w ramach którego kapituła pod przewodnictwem 
prof . dr . hab . inż . Włodzimierza Sitko przyznaje nagrody 
w dwóch kategoriach: „Lider promocji przedsiębiorczości” 
oraz „Lider przedsiębiorczości” .

Celem nagrody „Lider promocji przedsiębiorczości” 
jest uhonorowanie osób, które w szczególny sposób przy-
czyniły się do stymulowania rozwoju przedsiębiorczości 
w regionie, a także poprzez swą pracę przybliżały idee 
przedsiębiorczości oraz propagowały przedsiębiorczość 
jako styl życia . Nagrody w tej kategorii są przyznawane 
po raz czwarty . Natomiast celem nagrody „Lider przedsię-
biorczości” jest stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, 
integracji środowiska przedsiębiorców oraz propagowanie 
dobrych wzorców prowadzenia działalności gospodarczej 
w regionie lubelskim, który poprzez uwarunkowania histo-
ryczne wymaga szczególnej dbałości o rozwój nowoczesnej 
działalności gospodarczej . Kapituła nagradza te osoby, 
które poprzez swoją pracę ugruntowały wizerunek przed-
siębiorcy jako osoby sprawnej organizacyjnie, potrafiącej 
najpełniej wykorzystać potencjał swoich pracowników, ale 
również kierujące się w swej pracy ideą społecznej odpo-
wiedzialności, jak również etyką .

Do tej pory – w 10 edycjach – tytułem „Lidera przedsię-
biorczości” uhonorowano 29 osób reprezentujących zarówno 
małe, jak i duże przedsiębiorstwa . Wszyscy nagrodzeni przy-
czynili się do sukcesów, jakie odniosły ich przedsiębiorstwa, 
nie zapominając przy tym o idei pracy dla społeczeństwa .

Tytuł „Lidera promocji przedsiębiorczości” przyznawa-
ny jest po raz piąty . Do tej pory tytułem tym uhonoro-
wano 6 osób, przedstawicieli biznesu, ale również władz 
samorządowych i przedstawicieli świata nauki .

Kapituła nagrody „Lider przedsiębiorczości”, na posie-
dzeniu 3 listopada 2009 r ., w kategorii „Lider promocji 
przedsiębiorczości” postanowiła przyznać dwie równo-
rzędne nagrody: wojewodzie lubelskiemu – Genowefie 
Tokarskiej oraz redaktorowi Michałowi Zielińskiemu . 
W kategorii „Lider przedsiębiorczości” statuetki delfinka 
otrzymali: Maria Stachowicz-Cioczek oraz prezes zarządu 
Lubelskiego Węgla Bogdanka SA –Mirosław Taras .

Genowefa Tokarska do 2007 r ., zanim objęła stano-
wisko wojewody lubelskiego, przez cztery kadencje była 
wójtem gminy Biszcza . W okresie, kiedy sprawowała tę 
funkcję, gmina stała się liderem wśród jednostek samo-
rządu terytorialnego w pozyskiwaniu funduszy unijnych, 
co znalazło swoje odzwierciedlenie w wysokich miejscach, 
które gmina Biszcza zajmowała w wielu rankingach .

W 2007 r ., m .in . w uznaniu dotychczasowych zasług, 
Genowefa Tokarska objęła stanowisko wojewody lubelskie-
go; od początku wydatnie wspierała rozwój regionu, a tym 
samym również sektora przedsiębiorstw, np . poprzez roz-
budowę przejść granicznych, rozwój infrastruktury trans-
portowej, prowadzenie dialogu społecznego, a także po-
przez propagowanie polityki zdrowotnej .

Do najważniejszych jej osiągnięć w tym zakresie moż-
na zaliczyć: rozpoczęcie budowy przejścia granicznego 
w Dołhobyczowie, kontynuację rozbudowy przejścia gra-
nicznego w Terespolu, opracowanie projektu budowy par-
kingu przed przejściem drogowym w Dorohusku, a także 
rozpoczęcie budowy lądowiska dla śmigłowców na przej-
ściu w Hrebennem .

Warto wspomnieć również, że Genowefa Tokarska ko-
ordynuje realizację Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych (56 projektów – przebudowano i zmoder-
nizowano 160 km dróg lokalnych w województwie) oraz ak-
tywnie wspiera rozwój energetyki w województwie, zwłasz-
cza energetyki odnawialnej .

Pod przewodnictwem Genowefy Tokarskiej działa, 
osiągając dobre wyniki, Wojewódzka Komisja Dialogu 
Społecznego, zajmująca się aktualnymi i ważnymi dla re-
gionu problemami społeczno-gospodarczymi .

Michał Zieliński jest doktorem ekonomii – w latach 
1971–1997 był pracownikiem naukowym Wydziału Eko-
nomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie . 
Znany jest jednak przede wszystkim jako błyskotliwy pu-
blicysta ekonomiczny . Nieprzerwanie od 1997 r . jest au-
torem stałej kolumny w „Rzeczpospolitej” pod tytułem 
„Ścieżka do bogactwa” . Michał Zieliński jest jednocześnie 
redaktorem TVP oraz felietonistą w tygodniku „Wprost”, 
gdzie przybliża problematykę ekonomiczną i często daje 
wskazówki, jak postępować zgodnie z podstawowymi za-
sadami ekonomii . Za swą działalność został już wielokrot-
nie odznaczony . W roku 1995 został laureatem Nagrody 
Kisiela, a w roku 2003 nagrody imienia Kwiatkowskiego . 
Jest również wielokrotnym zdobywcą „Ostrych piór” przy-
znawanych przez Business Center Club .

Maria Cioczek jest współwłaścicielką oraz menedże-
rem ekskluzywnej „Restauracji Pałacowej” w Wierzchowi-
skach k . Lublina, a także restauracji „Przystań” w Lublinie . 
To właśnie z inicjatywy Marii Stachowicz-Cioczek w 1995 r . 
rodzina Cioczków stała się właścicielami zabytkowego ze-
społu parkowo-pałacowego w Wierzchowiskach . Dzięki wie-
lu staraniom i nakładom nowi właściciele przywrócili temu 
wspaniałemu miejscu dawną świetność . Dziś jest to jedy-
ny zabytkowy zespół parkowo-pałacowy na Lubelszczyźnie 
udostępniony dla ogółu społeczeństwa .

Oprócz działalności biznesowej, która jest pasmem 
wielu sukcesów, Maria Stachowicz-Cioczek prowadzi rów-
nież działalność charytatywną . 

Maria Stachowicz-Cioczek blisko współpracuje ze swo-
ją Alma Mater – Lubelskim Uniwersytetem Medycznym, 
czego przykładem jest zorganizowanie w ubiegłym roku, 
wspólnie z rektorem Lubelskiego Uniwersytetu Medyczne-
go, prof . Andrzejem Książkiem, wizyty wybitnego noblisty 
– doktora Jamesa Watsona – odkrywcy struktury DNA . 
W trakcie pobytu na Lubelszczyźnie doktor Watson spo-
tkał się z kadrą naukową i studentami lubelskich uczelni, 
a także wygłosił wykład pt . „Moja przygoda z DNA” . 

Mirosław Taras jest absolwentem Wydziału Górnicze-
go AGH w Krakowie . Od początku swej kariery zawodowej 
związany był z Lubelskim Zagłębiem Węglowym . W 2001 r . 
objął stanowisko dyrektora Zakładu Ceramiki Budowla-
nej, w 2003 r . – stanowisko zastępcy dyrektora ds . handlu 
i transportu kolejowego, a od 16 lutego 2008 r . pełni funkcję 
prezesa zarządu . Kontynuuje chlubne tradycje Lubelskiego 
Zagłębia Węglowego . W czerwcu 2009 r . Lubelski Węgiel 
Bogdanka SA zadebiutował na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie i debiut ten został uznany przez fir-
mę East Capital za najlepszy w Europie Wschodniej w tym 
roku . Wystarczy wspomnieć, że zamówienia drobnych in-
westorów musiano zredukować do 89%, a prawa do akcji 
Bogdanki podrożały na otwarciu aż o 17%, co, biorąc pod 
uwagę ówczesną nie najlepszą kondycję warszawskiej giełdy, 
w pełni potwierdza opinie o tym debiucie . Dowodem tego 
jest nagroda THE BEST IPO 2009 .

dr inż . Mariusz Sobka
prezes zarządu TNOiK – Oddział w Lublinie

„Delfinki” popłynęły do laureatów


