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Fot. Michał Piórkowski

Z jakich elementów składa się łamigłówka,
którą powinien rozwiązać minister właściwy
do spraw budownictwa?

Rozwiązywanie kwestii mieszkaniowej niewątpli-
wie jest swoistą łamigłówką, oczywiście, jeśli mówi-
my o sytuacji „tu i teraz”. Tu, w III RP, i teraz, czyli
pod koniec poprzedniego i z początkiem obecnego wie-
ku. Inna sprawa, czy w ogóle można oczekiwać, że
akurat minister budownictwa miałby ją rozwiązać.
Mam w tym względzie pewną praktykę i proszę mi
wierzyć, że w odniesieniu do mieszkalnictwa proble-
mu nie stwarzały dotychczas sprawy stricte budowla-
ne, lecz dylematy tkwiące w polityce mieszkaniowej.
A kształtowanie polityki mieszkaniowej państwa,
z uwagi na jej wielostronne uwikłania – społeczne, go-
spodarcze i przestrzenne, a także ideologiczne i poli-
tyczne – to zadanie już nie dla jednego ministra, ale
dla całego rządu. I tak, w 1993 roku gabinet Hanny
Suchockiej przyjął na mój wniosek, jako ministra go-
spodarki przestrzennej i budownictwa, kierunkowy
dokument pod nazwą „Nowy ład mieszkaniowy”, który
całościowo określał strategię i praktyczne metody roz-
woju polskiego mieszkalnictwa w nowych wówczas
warunkach ustrojowych gospodarki rynkowej. Nasi
rządowi następcy wybrali z tego tylko pewne fragmen-
ty (np. dotyczące towarzystw budownictwa społecz-
nego i wspólnot mieszkaniowych), nie mieli jednak
dość woli, a raczej odwagi, by rzecz w całości pociąg-
nąć dalej (np. zlikwidować schedę kwaterunkową).
Podobnie całościowy dokument przygotowany został
pod moim kierownictwem w 2005 roku dla rządu
Marka Belki, tym razem tyleż w kontekście budżetu
Unii Europejskiej na lata 2007–2013, co w ogóle no-
wego dla Polski problemu spójności zagospodarowa-
nia całej europejskiej przestrzeni XXI wieku.

Co z tych zamierzeń i planów udało się zre-
alizować?

Dziś z ubolewaniem stwierdzam, że w dalszym cią-
gu usiłuje się zbawiać mieszkalnictwo bez oglądu ca-
łości, na zasadzie ucieczki od spraw konfliktowych,
z równoczesnym ogłaszaniem pomysłów „na skróty”
i mamieniem społeczeństwa kolejnymi obiecankami.
A na placu boju, jako „redaktor odpowiedzialny”
wobec opinii publicznej, pozostaje z reguły samotnie
minister właściwy do spraw budownictwa. Zwykle
pomija się przy tym fakt, że dzisiejszy minister bu-

downictwa, który w poprzednim ustroju był wszech-
mocnym szefem państwowego budownictwa mieszka-
niowego, obecnie ma kompetencje ograniczone tylko
do roli jednego z wielu organów administracji. Zatem
tylko od jego postawy i profesjonalizmu zależy, czy
oprócz reprezentowania rządu wobec opinii publicz-
nej odgrywa również w Radzie Ministrów rolę sku-
tecznego lobbysty spraw mieszkaniowych. Praktycz-
ne rozwiązywanie kwestii mieszkaniowej w dalszym
ciągu przegrywa bowiem z różnorakimi grupami in-
teresów, nie mówiąc już o barierach mentalnych.
W rezultacie np. od 15 lat nie możemy nawet oczyścić
prawnego i ekonomicznego przedpola do rzeczywiste-
go rozwoju mieszkalnictwa.

Naprawdę nic nie wynika z ciągle składanych
deklaracji poparcia dla budownictwa mie-
szkaniowego?

Deklaracji ci u nas dostatek, ale warto przypo-
mnieć, jak wiele szkody zrobiły demonstracje na rzecz
tzw. powszechnego uwłaszczenia. Jeszcze dzisiaj od-
bija się to w Sejmie populistyczną czkawką, kiedy przy-
chodzi podjąć jakieś realne działania wobec spółdziel-
czych zasobów mieszkaniowych, co przecież nie ma
nic wspólnego z polityką społeczną. A w mieszkalnic-
twie zacząć należało od „uekonomicznienia” całego

Jak tu mieszkać?

Rozmowa z dr. inż. ANDRZEJEM BRATKOWSKIM
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procesu powstawania, dystrybucji i korzystania
z mieszkań. Zwykłe urynkowienie jest tu być może
terminem zbyt wąskim, bo oznaczałoby po prostu wy-
cofanie się państwa i pozostawienie spraw wyłącznie
wolnemu rynkowi. Biorąc jednak pod uwagę nasz po-
ziom zamożności i uwarunkowania cywilizacyjne – taki
proces w dającej się przewidzieć przyszłości raczej nam
nie grozi. Chodzi więc co najmniej o to, żeby na wszyst-
kich etapach tworzenia i użytkowania mieszkań bra-
ne były pod uwagę reguły ekonomii. Kiedy pierwszy
raz zostałem ministrem, robiłem wszystko, by czyn-
szowe oswajanie naszego mieszkalnictwa z gospodarką
rynkową nie trwało dłużej niż dwa lata (do roku 1995).
Sejm w swojej łaskawości wydłużył jednak ten okres
do końca 2004 roku. Dopiero wtedy, tym razem z ra-
mienia rządu Marka Belki, mogłem więc podjąć próbę
uporządkowania polityki czynszowej, przynajmniej
w zakresie, w jakim mają na nią wpływ władze pu-
bliczne. I kolejny raz nic z tego nie wyszło.

Jakie są tego konsekwencje?

W Strasburgu Polska przegrywała wówczas i na-
dal przegrywa procesy z ludźmi, których kiedyś naj-
pierw pozbawiono własności, a potem dodatkowo zmu-
szono do świadczenia usług mieszkaniowych na
zasadach niemających żadnego związku z realnymi
kosztami wynajmu. Ostatecznym skutkiem takiej po-
lityki jest m.in. ogromna dekapitalizacja substancji
mieszkaniowej w Polsce. Oczywiście dziś trudno się
spodziewać, że państwo polskie wypłaci właścicielom
kamienic czynszowych odszkodowania, które by ich
zadowoliły. Ich roszczenia są jednymi z wielu, na któ-
re nas – jako społeczeństwa, podatników – nie stać.
Ale kary już zasądzone w Strasburgu zapłacić musi-
my. Dlatego poszukiwałem cywilizowanego rozwiąza-
nia tego problemu. Sprawa skończyła się tak, jak się
skończyła. Mimo że rząd miał poparcie w wyrokach
Trybunału Konstytucyjnego, lewo- i prawostronni bol-
szewicy w Sejmie przegłosowali ustawę mieszkaniową
w takim kształcie, że nadal będziemy przegrywać tego
typu procesy. A dopóki nie rozwiąże się spraw zwią-
zanych z dawnym kwaterunkiem, nie można w sensie
ekonomicznym myśleć o efektywnym popycie miesz-
kaniowym.

Przed wojną moi rodzice nie kupowali mieszkania
(choć było ich na to stać), tylko wynajmowali – przy-
zwoite 6 pokoi w dobrej dzielnicy. Kiedy natomiast
powstała spółdzielnia mieszkaniowa (ale taka przed-
wojenna, prawdziwie własnościowa) pracowników
MSZ na ul. Górnośląskiej, rodzice zdecydowali się do
niej wstąpić. Podczas okupacji Niemcy nas z tego
mieszkania wysiedlili, bo uznali, że to powinna być
ich dzielnica. Akurat ten budynek, jako jeden z nie-
licznych na Górnośląskiej, został niestety całkowicie
zniszczony podczas Powstania. Ani ja, ani mój brat
jednak nie domagamy się odszkodowania, bo niby od
kogo? Każdy przecież coś stracił w wyniku wojny, ale
to nie powód, byśmy karali za to dzisiejszego podatni-

ka. Lepiej za te pieniądze budować przyszłość kolej-
nych pokoleń Polaków.

A dziś – lepiej mieć czy wynajmować?

Politycznie motywowane hasło powszechnego
uwłaszczenia utrwaliło w naszym społeczeństwie mit
własności, jako jedynej gwarancji dostępu do miesz-
kania. W konsekwencji mamy całkowicie chorą sytu-
ację, bo każdy „musi” mieć mieszkanie na własność,
bez względu na poziom zamożności. Mimo że te same
potrzeby (dachu nad głową) można by rozwiązać rów-
nie skutecznie, a w praktyce – dużo bardziej efektyw-
nie, gdyby dominującym modelem było wynajmowa-
nie mieszkania, zamiast kupowania go na własność.
Niestety rynkowy wynajem mamy „załatwiony” na
długie lata w wyniku przedobrzonych regulacji służą-
cych ochronie lokatorów, i kółko się zamyka. W tak
obłąkanym modelu posiadanie mieszkania na własność
rzeczywiście staje się jedynym racjonalnym rozwiąza-
niem. W konsekwencji ogranicza to mobilność na ryn-
ku pracy i podtrzymuje bezrobocie. Ludzie zmuszeni
są poszukiwać pracy tylko w okolicy już posiadanego
mieszkania, zamiast wynająć sobie mieszkanie w po-
bliżu miejsca zatrudnienia.

Mając wiedzę o mechanizmach funkcjonujących
w zdrowej gospodarce, a także określone osobiste do-
świadczenia, usiłowałem przekonywać posłów, że nie
ma takich pieniędzy publicznych, które – wpompowa-
ne w popsuty mechanizm polskiego mieszkalnictwa –
dałyby w efekcie rozwiązanie problemu. Identycznie
rzecz ma się z medycyną. W obecnym modelu mogli-
byśmy spokojnie wydać na ochronę zdrowia 100%
budżetu. Dopóki nie zracjonalizuje się popytu – a to
jest możliwe tylko na wolnym rynku – zawsze będzie-
my mieli nieefektywną alokację (mieszkań, działek
budowlanych, lekarstw, łóżek szpitalnych itd.). Na
przykład Warszawa jest właścicielem ok. 100 000
mieszkań komunalnych i buduje następne. I mimo to
okazuje się, że ma nierozwiązywalny problem kilku-
set czy tysiąca kilkuset rodzin „bezdomnych”, tzn.
z tytułu ubóstwa eksmitowanych z dawniej przydzie-
lonych im lokali.

Kolejnym elementem układanki są mieszkania
kwaterunkowe wyprzedawane za grosze przez gminy
ich aktualnym użytkownikom. W ten sposób stworzy-
liśmy kolejny problem. Powstała klasa „posiadaczy
ziemskich” będących poza tym ludźmi biednymi, zwy-
kle w podeszłym wieku. Na kupno „swojego” miesz-
kania było ich jeszcze jakoś stać, ale na jego utrzyma-
nie – nie mówiąc o remontach – już nie. Nie tylko
finansowo, ale i mentalnie. Iluż spośród członków licz-
nych dziś wspólnot mieszkaniowych rzeczywiście po-
czuwa się do odpowiedzialności za stan techniczny
budynku, w którym mieszkają? Każdy patrzy na in-
nych, a już najchętniej – z przyzwyczajenia – na ko-
munalną władzę. Ale ten stan błogiej nieodpowiedzial-
ności kiedyś się skończy i trzeba będzie podejmować
bardzo trudne decyzje oraz zobowiązania finansowe.
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Wówczas okaże się nagle, co jest warta taka „włas-
ność”. Na Zachodzie rozwiązuje się takie problemy
m.in. w ten sposób, że banki dają właścicielom pożyczki
hipoteczne na dożywocie (tzw. odwrócona hipoteka),
a po ich śmierci przejmują ich mieszkania i sprzedają
na wolnym rynku. U nas ochrona lokatorów uniemoż-
liwia i takie rozwiązania, bo lokator jest święty i nie
do ruszenia. A skoro bank nie może być pewien, że
ostatecznie dostanie to, za co zapłacił – takiej pożycz-
ki oczywiście nie udzieli.

A co z tzw. luką remontową?

Nic dobrego. Bardzo wiele domów nie było remon-
towanych od kilkudziesięciu lat. W najgorszym stanie
są budynki z czasów Bieruta i Gomułki oraz general-
nie na Ziemiach Zachodnich. Część z nich da się jesz-
cze uratować, a inne taniej będzie zburzyć. Jednak
nikt nie wie, ile jest domów wymagających podjęcia
takiej decyzji, jakie są wzajemne proporcje obu tych
kategorii ani ile pieniędzy potrzeba na remonty. Ani
– skąd i kto miałby je wziąć.

Tych wszystkich przykrości by nie było, gdyby ry-
nek funkcjonował choćby w odniesieniu do lokali wy-
najmowanych. A tak – na skutek administracyjnej
reglamentacji czynszów nie mamy podaży tanich
mieszkań na wynajem. Zatem ludzie, którzy okazyj-
nie kupili „swoje” mieszkania, nie mogą ich sprzedać,
bo nie mają się dokąd wyprowadzić. Mamy więc teo-
retycznie ogromny majątek, ale jest on wyłączony
z obiegu gospodarczego.

Bez uporządkowania tych wszystkich spraw nie ma
co myśleć o rozwiązaniu problemów, które stoją przed
polskim budownictwem mieszkaniowym.

A jakie są przyszłościowe problemy?

W Warszawie nie ma g d z i e budować. W Polsce
nie ma gdzie budować! Gdybyśmy chcieli wyrównać
standard naszego mieszkalnictwa z krajami Europy
Zachodniej (a przecież chcemy), musielibyśmy wybu-
dować 4–6 milionów mieszkań. Wybudować, a nie
opowiadać duby smalone przy okazji wyborów. Per-
spektywa realna z technicznego punktu widzenia to
jest 20–25 lat – i tak zapewne się stanie. Ale żeby zdać
sobie sprawę, co znaczą te miliony mieszkań, należy
to przełożyć na konkrety, np. 200 000 hektarów uzbro-
jonych gruntów budowlanych. Pod same domy! Bez
ulic, ratuszy, kościołów, szkół i muzeów.

Tutaj pojawiają się pytania, nad którymi nikt się
poważnie nie zastanawia. Zagęszczamy istniejące mia-
sta, czy budujemy nowe? Osiem dodatkowych War-
szaw, kilkaset Kielc, czy kilkanaście tysięcy Ełków?
W praktyce to jest raczej pytanie o zagęszczanie ver-
sus ekspansję miast. Ale w jaki sposób? W dzisiejszym
stanie prawnym i przy obecnych stosunkach własno-
ściowych nie dałoby się wybudować nawet Podkowy
Leśnej, a co dopiero mówić np. o podwojeniu zasobu
mieszkaniowego naszej stolicy.

To, co mógłby i powinien zrobić rząd (i parlament),
to przeforsować ustawę nakazującą wszystkim mia-
stom w Polsce opracowanie perspektywicznych pla-
nów rozwoju, z uwzględnieniem wariantów zagęszcza-
nia lub ekspansji przestrzennej. Tyle że po drodze
trzeba np. rozwiązać problem gruntów rolnych, które
dziś potrafią zajmować kilkadziesiąt procent po-
wierzchni miast – Warszawy, Krakowa czy Poznania.
Jesteśmy krajem, w którym uporczywie chroni się
grunty rolne kosztem rozwoju sieci osiedleńczej – eko-
lodzy już z góry zgłaszają pretensje o zbytnią „tereno-
chłonność” budownictwa mieszkaniowego. Tego pro-
blemu nie da się rozwiązać na poziomie urzędnika,
indywidualnie i uznaniowo ustalającego warunki od-
rolnienia każdego ara. To trzeba zrobić – i z sensem –
na poziomie planu rozwoju całego państwa. Sam, bę-
dąc dwa razy „właściwym ministrem”, usiłowałem
namówić ministerstwo rolnictwa do tego, żeby przy-
najmniej w obecnych granicach administracyjnych
miast to gminy decydowały o przeznaczeniu ziemi,
a nie rozwiązania prawne z czasów, kiedy mieliśmy
z jednej strony „każdy kłos na wagę złota”, a z drugiej
puste półki. Niestety, nie udało się ani za pani pre-
mier Suchockiej, ani za premiera Belki. Mimo że
np. minister Olejniczak sprzyjał takiemu rozwiąza-
niu, resortowi obrońcy polskiego rolnictwa niższego
szczebla okazali się nie do pokonania.

Podobny problem jest zresztą z ogródkami dział-
kowymi, których władze na mocy obecnej ustawy są
prawdziwym państwem w państwie. Mało kto wie, że
to był (ponad 100 lat temu) pomysł na wyprowadze-
nie biednych ludzi z suteren na świeże powietrze –
taka ciekawostka. Kto dziś mieszka w suterenie
i z tego tytułu potrzebuje świeżego powietrza?
A w ciągu ostatnich 15 lat nie założono chyba w Pol-
sce ani jednego parku.

W 2000 r. Sejm uchwalił koncepcję zagospodaro-
wania przestrzennego kraju. Niestety, nie ma w niej
ani odpowiedzi na pytania o rozwój mieszkalnictwa,
ani nawet samych pytań. Była za to np. radosna kon-
statacja, że układ sieci osiedleńczej ma charakter po-
licentryczny, i tak jest dobrze. Do określenia przyszłe-
go kształtu polskiej urbanizacji żaden z rządów wolnej
Polski nie chciał się zabrać, bo to by wymagało bar-
dzo trudnych zabiegów o uzyskanie społecznej zgody.
Dziś zbieramy żniwo (braku) decyzji z poprzednich
kilkudziesięciu lat, a efekty tego, co dziś by się posta-
nowiło, będą dopiero za 10 i więcej lat, czyli poza ho-
ryzontem politycznym parlamentu i władz samorzą-
dowych. Problem polega na tym, że jak się nic nie robi,
to mało kto przeciwko takiemu stanowi protestuje.
Jak się natomiast zacznie cokolwiek robić i podejmie
jakieś decyzje, natychmiast zaczną się protesty. Nie
mamy praktycznie żadnych doświadczeń (ani rządzą-
cy, ani rządzeni), jak sobie radzić w sytuacji konflik-
tu, choćby tak peryferyjnego, jak w dolinie Rospudy.
A takich spraw – gdybyśmy realnie myśleli o budowa-
niu rocznie kilkuset tysięcy mieszkań – będą miliony.
Tu już nie chodzi o to, kto ma rację w konkretnym
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przypadku, tylko o mechanizm rozwiązywania sporów.
Wyobraźmy sobie np. plan ekspansji zabudowy miesz-
kaniowej Warszawy na całą aglomerację stołeczną –
przecież wszystkich sądów w kraju nie starczyłoby na
rozpatrzenie pozwów, jakie by się z tym wiązały.

Problematyka planowania miejscowego jest dzie-
dziną leżącą całkowicie odłogiem, a przecież kilka lat
temu miały być uchwalone nie tylko plany miejscowe,
ale także gminne oraz powiatowe strategie rozwoju,
bez których w zasadzie nie da się prowadzić żadnej
sensownej polityki na lokalnym poziomie – ani plano-
wać prywatnych inwestycji, ani budownictwa. Miały
być, ale w praktyce jest ich niewiele i na to władza
państwowa też nie jest w stanie nic poradzić, bo
w planowaniu przestrzennym obowiązuje model
udzielnych księstw w granicach podziału administra-
cyjnego. A przy tym chyba żadne z obecnie istnieją-
cych województw nie jest w rzeczywistości samo-
dzielnym regionem gospodarczym, społecznym czy
jakimkolwiek innym – są to po prostu obszary admi-
nistracyjne podzielone kreskami granic przy okazji
jakichś tam przetargów politycznych. Planowanie od-
bywa się więc nie w ramach naturalnych rejonów geo-
graficznych – dolin, wyżyn, krain, zlewni czy innych
jednostek z prawdziwego zdarzenia – tylko w urzę-
dach wojewódzkich. Skutek jest taki, że np. z War-
szawy do Łodzi nie można się dostać w żaden cywili-
zowany sposób.

Oczywiście nikt z nas nie jest bez winy. Żałuję, że
będąc w Sejmie kontraktowym przewodniczącym ko-
misji polityki przestrzennej, budowlanej i mieszkanio-
wej, nie zdążyłem – razem z moim przyjacielem
Aleksandrem Paszyńskim, ministrem budownictwa
w rządzie Tadeusza Mazowieckiego – powrócić do
przedwojennej koncepcji prawnej, w ramach której
jedna ustawa o prawie budowlanym obejmowała
łącznie: budowę, urbanistykę i planowanie przestrzen-
ne oraz gospodarkę gruntami. Niestety nie było wte-
dy na to czasu, mieliśmy bowiem na głowie sprawy
ważniejsze, właściwie rewolucyjną zmianę całego
ustroju (ja np. pracowałem wówczas głównie w nad-
zwyczajnych komisjach sejmowych nad pakietami
ustaw Balcerowicza, samorządu terytorialnego itp.).
Zostawiliśmy więc rozdzielone te trzy gałęzie pra-
wodawstwa, które ze szkodą dla sprawy żyją dziś
własnym życiem i w zasadzie tego już się nie da na-
prawić.

Jak się do tych wszystkich problemów mają
finanse?

Finanse są odzwierciedleniem strukturalnej mize-
rii całego sektora, a strumień pieniędzy płynący z Unii
Europejskiej nie rozwiąże żadnego z opisanych pro-
blemów. Pewną nadzieję na przyszłość, ale tę nieco
dalszą, wiązałbym z tym, że Unia powoli zaczyna do-
strzegać problem mieszkalnictwa, które dotychczas
było pozostawione do wyłącznej kompetencji państw
członkowskich. A zatem jest nadzieja, że za kilka lat

pewne standardy przyjdą do nas z Brukseli i chcąc
nie chcąc będziemy musieli im się podporządkować.
Nawet jeśli ostatecznie będzie to efekt targów po-
między Hiszpanią a Bułgarią, to i tak będzie to za-
pewne rozwiązanie lepsze dla rozwoju Polski niż
stan obecny.

Problemy mieszkaniowe Unii zaczynają zresztą już
dziś mieć charakter transgraniczny. Wschodnie lan-
dy Niemiec się wyludniają. Dziś na terenie byłej NRD
jest 300 000 pustych mieszkań. Ten proces raczej bę-
dzie się pogłębiał. Dla nas to by mogła być szansa –
skolonizować choćby tereny przygraniczne. Pięknie
wyremontowana starówka w Goerlitz stoi praktycz-
nie niezamieszkana. Ale do tego trzeba albo dużych
pieniędzy po naszej stronie, bo tam mieszkania są droż-
sze, albo rozwiązań o charakterze dwustronnym lub
– w co trochę łatwiej mi uwierzyć – ogólnounijnym.

Czy gdzieś na świecie problemy mieszkaniowe
podobne do polskich zostały rozwiązane bez
pieniędzy?

To nie jest kwestia tylko pieniędzy. W dużo więk-
szym stopniu jest to kwestia czasu. Ten czas można
skracać, stosując rozmaite rozwiązania prawne w skali
kraju. Po I wojnie światowej specjalne programy bu-
downictwa mieszkaniowego były wdrażane w Niem-
czech, Francji, we Włoszech – oczywiście w Rosji
Sowieckiej – z różnymi skutkami ubocznymi, ale
w większości przypadków były to rozwiązania sku-
teczne. Przykłady rozwiązań z tamtych czasów moż-
na znaleźć i w Polsce: choćby warszawskie osiedle
WSM na Rakowcu. Były to budynki przeznaczone dla
ubogich rodzin robotniczych. Ich projektantka, Hele-
na Syrkusowa pisała, że to były „wyspy szczęśliwości
w morzu nędzy”. I wówczas, w latach 20.–30. ubiegłe-
go wieku, to była prawda. Dziś trudno jednak było-
by znaleźć ludzi, którzy chcieliby zamieszkać w ta-
kich warunkach: pokój, kuchnia, ubikacja. Do tego
wspólna łaźnia, pralnia itp. Z dzisiejszego punktu wi-
dzenia te mieszkania są całkowicie dysfunkcjonalne
(za małe, bez łazienek itd.). Podobne, ryczałtowe roz-
wiązania zastosowane na masową skalę dały po woj-
nie zbiorowiska szkaradnych bloków w każdym mie-
ście i miasteczku w Polsce. Nie jest to więc najlepsza
droga.

Mówiąc brutalnie – dziś jedynym prawdziwym
sprzymierzeńcem naszego mieszkalnictwa jest demo-
grafia, bo każde nowe mieszkanie oznacza poprawę.
Na dłuższą metę nikogo to jednak nie zadowoli. Z pew-
nością wolelibyśmy mieć dodatni przyrost naturalny,
a z drugiej strony, żeby kwestia mieszkaniowa była
traktowana w najbliższych latach równie ciepło i z taką
nadzieją, jak pospolite ruszenie związane z organizacją
EURO 2012. Oby...

Dziękuję Panu za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Teresiński
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Wprowadzenie – bazowy model
teorii zasobów

ominującym podejściem badawczym w teorii
strategii jest bez wątpienia ciągle teoria za-
sobowa (RBV – Resource Based View)1). Jej

bazowy model, stworzony wiele lat temu przez J. Bar-
neya, mimo przeróżnych późniejszych mutacji, jest
prosty i zakłada, że istnieje bezpośrednia zależność
pomiędzy zasobami firmy, przewagą konkurencyjną
oraz uzyskiwaną efektywnością (por. rysunek)2).

Z teoretycznego punktu widzenia jest to eleganc-
ki, sekwencyjny model. Zmienna zależna – efektyw-
ność firmy (mierzona ponadprzeciętnymi wynikami),
jest wyjaśniana istnieniem trwałej przewagi konku-
rencyjnej. Z kolei występowanie przewagi jest uwa-
runkowane dostępem firmy do takich zasobów mate-
rialnych i niematerialnych, które są co najmniej cenne
i rzadkie. Jeśli zasoby są tylko cenne (niezbędne do
skutecznego prowadzenia biznesu) i rzadkie na ryn-
ku, to przewaga osiągana przez firmę będzie przej-
ściowa; konkurenci stosunkowo szybko będą bowiem
dążyć do pozyskania tych zasobów3). Jeżeli rynek funk-
cjonuje stosunkowo sprawnie, to nawet przy ograni-
czonej mobilności zasobów konkurenci z czasem je
pozyskają (lub osiągną podobną funkcjonalność, wy-

korzystując inne, substytucyjne zasoby). Na przykład,
jeden ze znanych mi przedsiębiorców prowadzący sieć
restauracji na Ukrainie prawie zmonopolizował w la-
tach 90. kontrolę nad rzadkim zasobem, jakim byli
dobrzy kucharze i kelnerzy. Konkurencja zareagowa-
ła logicznie – jeden z konkurentów uruchomił szkołę
kucharzy i kelnerów i po kilku latach zapewnił do-
pływ wykwalifikowanej kadry dla całego rynku. Pew-
nie wybitni kucharze nadal są rzadkością, ale dla
przeciętnej restauracji lub pubu w Kijowie wykształ-
cony kucharz czy kelner jest cennym, ale dostępnym
zasobem.

Dlatego zgodnie z teorią RBV tylko zasoby, które
są jednocześnie cenne, rzadkie oraz chronione przed
imitacją i substytucją, dają firmie szansę na stworze-
nie trwałej przewagi konkurencyjnej i osiąganie nad-
zwyczajnej renty ekonomicznej.

Trudności w imitacji i substytucji wynikają – zgod-
nie z postulatami teorii – z dwóch możliwych uwa-
runkowań. Pierwszym jest specyfika pozyskania lub
zbudowania zasobów (path dependence), która jest
najczęściej pochodną czasu oraz samego sposobu po-
wstawania danego zasobu, czego przykładem może być
historyczna potęga marki Steinway w produkcji for-
tepianów, lub kwalifikacje szwajcarskich pracowników
przemysłu elektromaszynowego. Drugim kluczowym

Rys. Bazowy model teorii zasobowej (RBV) w zarządzaniu strategicznym

Pułapki teoretyczne
zasobowej teorii strategii

Krzysztof Obłój

,
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ograniczeniem imitacji jest na tyle złożona i niejasna
konfiguracja zasobów, że utrudnia ona zrozumienie
wpływu poszczególnych zasobów na proces powstawa-
nia przewagi (casual ambiguity). Klasycznym już przy-
kładem jest konfiguracja systemu produkcyjnego
Toyoty, który opisany setki razy w literaturze świato-
wej i opracowaniach konsultantów pozostaje na tyle
złożony i nieprzejrzysty, że konkurencja nie jest w sta-
nie go dobrze powielić od przeszło dwudziestu lat. Oba
te zjawiska – specyfika procesu tworzenia zasobów
oraz złożoność sposobów ich łączenia i eksploatacji –
tworzą kluczowe w teorii strategii mechanizmy ochro-
ny i izolacji firmy (isolating mechanisms) przed kon-
kurencją i jej działaniami.

Prostota przedstawionego modelu ukrywa dwie
bardzo poważne pułapki teoretyczne, o których coraz
częściej piszą badacze i na które warto zwrócić uwa-
gę, projektując badania empiryczne. Pierwsza to rela-
cja pomiędzy efektywnością a przewagą konkuren-
cyjną, druga – to relacja pomiędzy zasobami a prze-
wagą konkurencyjną.

Problemy zależności „przewaga
konkurencyjna – efektywność firmy”

rzez lata badacze bezkrytycznie zakładali, że
występowanie przewagi musi prowadzić do
wysokiej efektywności firmy, a więc osiąga-

nia nadzwyczajnych wyników na tle branży. Pośred-
nim skutkiem tego było i jest traktowanie wyników
firmy jako miernika (wskaźnika) występowania lub
niewystępowania przewagi konkurencyjnej. Oznaczało
to, że w wielu badaniach z obszaru strategii trzystop-
niowy model Barneya (zasoby – przewaga – wyniki)
upraszczał się w praktyce do dwuelementowej relacji:
zasoby – wyniki firmy. W efekcie badacze poszukiwali
wpływu zasobów niematerialnych (np. kapitał ludzki
i społeczny, wiedza, reputacja, doświadczenie, kultu-
ra organizacyjna) i materialnych (np. lokalizacja, ak-
tywa specyficzne i niespecyficzne, ekonomie skali
i zakresu, skład zarządu) na efekty firmy, domniemy-
wając, że bardzo dobre wyniki są tożsame z posiada-
niem przewagi konkurencyjnej4). Jest to jednak rów-
nie powszechne, co problematyczne podejście. Ukryte
są w nim bowiem co najmniej dwa poważne założe-

nia: o względnej jednorodności przewagi konkuren-
cyjnej oraz o faktycznej możliwości przechwytywania
korzyści z racji jej posiadania.

Pierwsze założenie, silnie ciążące na badaniach
empirycznych w teorii zasobowej, traktuje przewagę
konkurencyjną jako w miarę jednorodny byt, coś nie-
omal konkretnego, namacalnego, własność całej or-
ganizacji w relacji do jej konkurentów. Nawet stara
popularna technika SWOT nie upraszczała tak rze-
czywistości, zakładała bowiem, że organizacja zawsze
ma w porównaniu z konkurentami pewne siły i słabo-
ści jednocześnie. Dlatego w praktyce analiza SWOT
prowadziła do wniosków odnośnie do tego, które z sił
lub słabości firmy powinny być doinwestowane, aby
zwiększyć przewagę firmy na rynku lub zmniejszyć
jej brak. Dlatego, jak słusznie zauważył T. Powell,
w praktyce „przewaga konkurencyjna” (competitive
advantage) musi istnieć równolegle ze „słabością kon-
kurencyjną” (competitive disadvantage) i obie będą
miały jakiś wpływ na ostatecznie uzyskiwane wyniki
firmy. Zilustrujmy to, wykorzystując sugerowaną
przez R. Krupskiego ciekawą koncepcję przedsiębior-
czej strategii5). Autor sugeruje, że centralnym aspek-
tem strategii jest korzystanie z okazji. Korzysta-
nie z szans wymaga jednak redundancji zasobów
i kompetencji, szczególnie w następujących obszarach:
� uprzywilejowanych i niesformalizowanych relacjach
z otoczeniem � wiedzy, umiejętności i talentów pra-
cowników � technologii informatycznych. Załóżmy
teraz, że konkretna organizacja wypracowała kompe-
tencje pracowników w zakresie analizy otoczenia pod
kątem okazji, ale brakuje jej szerokiego zakresu rela-
cji z otoczeniem i technologii informatycznych, które
postuluje R. Krupski. Właśnie wtedy będziemy mieli
do czynienia z sytuacją, w której firma jednocześnie
ma przewagę i słabości konkurencyjne (lub pozycję
porównywalną, a więc brak słabości, ale jednocześnie
brak przewagi) w konkretnych obszarach, tak jak to
obrazuje tabela na modelowym przykładzie dwóch wy-
miarów przewagi. Mimo wyraźnej przewagi w identy-
fikowaniu okazji, firma będzie miała kłopoty w ich
eksploatacji z racji słabości konkurencyjnych, co znaj-
dzie odzwierciedlenie w wynikach.

Istotą rozróżnienia przewagi (advantage) i braku
przewagi (disadvantage) u Powella jest wskazanie, że

W praktyce możliwe lepsze
wyniki niż przewidywane

teoretycznie

Tab. Relacja pomiędzy przewagą/brakiem przewagi a efektywnością firmy

Źródło: na podstawie T. POWELL, Competitive advantage: logical and philosophical considerations, „Strategic Manage-
ment Journal” 22, nr 9, 2001, s. 878.

Przewaga konkurencyjna
(competitive advantage)

Brak przewagi
konkurencyjnej

Sytuacja konkurencyjna
w wymiarze X

Sytuacja konkurencyjna
w wymiarze Y

Słabość konkurencyjna
(competitive disadvantage)

W praktyce możliwe gorsze wyniki
niż przewidywane teoretycznie

Przewidywana i osiągana niska
efektywność ekonomiczna

Brak słabości konkurencyjnej Przewidywana i osiągana wysoka
efektywność ekonomiczna
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nie są to pojęcia w pełni symetryczne. Brak przewagi
wcale nie musi oznaczać, że firma nie ma w danym
obszarze np. cennych i rzadkich zasobów, takich jak
konkurenci. Nawet jeśli obie firmy mają identyczne
zasoby, to jedna z nich może umieć lepiej je wykorzy-
stać niż druga i uzyskać istotną przewagę. Dla bada-
czy strategii w ujęciu teorii zasobowej ma to daleko
idące skutki. Jeżeli ktoś zaprojektuje badania mierzące
wpływ zasobów i umiejętności (które są aktualnymi
silnymi stronami danego zbioru firm tworzących prze-
wagę konkurencyjną) na efektywność, to uzyska wy-
nik negujący teorię zasobową, jako że efekty ekono-
miczne firmy będą najprawdopodobniej odbiegały
w dół (ze względu na wpływ słabych stron) od oczeki-
wanych. Jeżeli natomiast badacz (przez przypadek lub
w wyniku specyficznego projektu badawczego) zbada
wpływ zasobów i umiejętności, które są aktualnie sła-
bymi stronami firmy lub zbioru firm, to także uzyska
wyniki odbiegające od oczekiwanych, ponieważ efek-
ty będą odbiegały in plus z racji występowania ukry-
tego wpływu pewnego zbioru przewag (silnych stron)6).
Oznacza to, że założenie, że przewaga konkurencyjna
to jakiś jednorodny byt, jest po prostu nieuprawnio-
ne. Bardziej realistyczne jest przyjęcie założenia, że
firma ma pewne przewagi oraz pewne słabości i do-
datkowo mogą one występować jednocześnie w jed-
nym obszarze firmy (np. dystrybucji lub zarządzaniu
personelem). Nie jest wcale oczywiste, czy i jak się one
wzajemnie kompensują, zależy to bowiem od kontek-
stu działania firmy. Powracając do tabeli, oznacza to
skomplikowaną sytuację badawczą. Można założyć, że
w idealnym, ale i trywialnym przypadku (np. mono-
polu, gdy firma ma klarowną przewagę i brak słabo-
ści) będziemy mogli zaobserwować nadzwyczajne efek-
ty ekonomiczne. Podobnie prosty jest przypadek firmy
o braku przewag i wyraźnych słabościach. Normalny
świat organizacji obrazują jednak lepiej dwa pozosta-
łe obszary: firmy, które mają jednocześnie siły i sła-
bości, oraz firmy przeciętne, które nie mają ewident-
nych sił i słabości. W obu tych przypadkach firmy
mogą osiągać (z różnych powodów) nadzwyczajne wy-
niki w konkretnych warunkach otoczenia, co wiąże
się z drugim założeniem – o faktycznej możliwości wy-
korzystania przewagi dla osiągnięcia nadzwyczajnych
wyników.

Model teorii zasobowej przedstawiony na rysunku
zakłada w sposób ukryty, że w danym kontekście fir-
ma jest w stanie dokonać przechwycenia renty z tytu-
łu posiadanej przewagi konkurencyjnej. Z faktu, że
dana firma ma pewne przewagi, wyraziste i wyróż-
niające kompetencje, jak to określają M. Gorynia
i J. Saykiewicz, nie wynika jednak wcale, że firma
otrzyma z tego tytułu ekwiwalentne wypłaty na ryn-
ku7). Mogą one w warunkach zmian i globalizacji zo-
stać przechwycone przez silniejszych graczy w pozo-
stałych fragmentach łańcucha wartości, lub po prostu
przez innych interesariuszy (np. przez rząd, w formie
dodatkowego opodatkowania, czego dobrym przykła-
dem są zmiany wielkości akcyzy lub opłat koncesyj-
nych w trakcie roku obrotowego). Może także wystę-
pować sytuacja odwrotna – firma może przypadkowo

przechwycić nadzwyczajną część wartości w łańcuchu,
nie mając żadnej ewidentnej przewagi lub inteligent-
nie neutralizując swoje słabości przy braku istotnych
przewag. Samo występowanie takich możliwości ozna-
cza po prostu, że przewaga konkurencyjna nie jest ani
koniecznym, ani wystarczającym warunkiem nadzwy-
czajnych efektów ekonomicznych8).

Czy oznacza to, że relacja pomiędzy przewagą
a efektywnością ekonomiczną jest przypadkowa i na-
leży zaniechać jej badania i traktowania jej jako po-
stulat doradczo-edukacyjny? Oczywiście nie, ale war-
to jasno powiedzieć, że nie ma tutaj bezpośredniej
zależności przyczynowo-skutkowej, tylko jest sytuacyj-
na tendencja, która ma większą częstotliwość wystę-
powania niż inne tendencje. Nie da się więc udowod-
nić tej zależności – można ją tylko badać i szukać
powtarzalnych wzorców (np. w jakich otoczeniach ma
ona największą częstotliwość występowania).

Problemy zależności przewagi od zasobów
i kompetencji firmy

rugi problem epistemologiczny jest ukryty
w kolejnej kluczowej relacji modelu, czyli za-
leżności przewagi od zasobów. Prawie natych-

miast po artykule Barneya proponującym model RBV
(rysunek) pojawiły się głosy krytyki wskazujące na jego
statyczny charakter 9). Podstawowym argumentem
było stwierdzenie, że zasoby nie są produktywne same
w sobie. Produktywność osiągają dopiero w wyniku
ich wykorzystania lub zastosowania, co wiąże się
z aplikacją konkretnych rutyn i umiejętności organi-
zacyjnych. Firmy, które nie mają umiejętności pozwa-
lających im efektywnie wykorzystywać swoje zasoby,
nie mogą osiągać przewagi konkurencyjnej. Jako
pierwsi pisali o tym Hamel i Prahalad, tworząc na uży-
tek menedżerów pojęcie kluczowych kompetencji, któ-
re w teorii zostało przekute w określenie dynamicz-
nych umiejętności (dynamic capabilities)10). Mimo że
dynamiczne podejście zostało zaproponowane bardzo
szybko, do dzisiaj większość badań koncentruje się
wokół relacji zasoby – przewaga, a nie umiejętności –
przewaga. Powód jest metodologiczny. Zasoby są pew-
nym konkretem, zarówno te materialne (lokalizacja,
technologia, moce produkcyjne, finanse), jak i niema-
terialne (np. wiedza, kultura, organizacja, reputacja).
Umiemy badać i mierzyć precyzyjnie zarówno ich wy-
stępowanie, jak i poziom (stan), nawet jeśli badacze
dyskutują na temat jakości tych miar (np. poziom wie-
dzy mierzy się powszechnie liczbą patentów lub na-
kładami na badania i rozwój).

Badanie i pomiar umiejętności są znacznie trud-
niejsze, mamy bowiem do czynienia z dynamiczną, zło-
żoną kategorią. Każdy proces lub umiejętność or-
ganizacyjna mają de facto systemowy charakter, bo
zawierają jednocześnie materialne i niematerialne
komponenty (np. system informatyczny, bazy danych
i sposoby ich wykorzystania), oraz techniczno-społecz-
ne komponenty (np. system CRM i personalne relacje
z głównymi klientami). Rutyny i umiejętności zmie-
niają swoją efektywność w czasie, w miarę jak organi- ,
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zacja się uczy i doskonali w sposób formalny i niefor-
malny ich eksploatację. Operacjonalizacja umiejętno-
ści i ich pomiar są więc bardzo skomplikowane. Jest
jednak oczywiste, że umiejętności stanowią, z punktu
widzenia rozwoju teorii zasobowej, ważniejszą kate-
gorię niż same zasoby i dlatego w ostatnich latach ob-
serwujemy dosyć dynamiczny rozwój badań, które
próbują coraz lepiej mierzyć ich znaczenie w osiąga-
niu przewagi konkurencyjnej. Ostatnio sugeruje się
pomiar poziomu przewagi poprzez jakość głównych
„procesów biznesowych”, co wydaje się bardzo ciekawą
ścieżką myślenia11). Jest to bardzo konkretny sposób
pomiaru, unika bowiem typowych problemów episte-
mologicznych, na które natrafiamy, badając rozmyte
kategorie kluczowych kompetencji lub dynamicznych
umiejętności. Badając bowiem relację pomiędzy zaso-
bami firmy a jakością tych procesów biznesowych,
które są kluczowe dla powodzenia strategii firmy,
otrzymujemy elegancki w  teorii i praktyce model za-
leżności: zasoby – kluczowe procesy biznesowe – suk-
ces firmy. Siła tego modelu wynika nie tylko z faktu,
że zależności stają się prostsze, ale także z wiedzy
o tym, że w pewnego typu sytuacjach konkurencyj-
nych konkretne procesy biznesowe (fragmenty łańcu-
cha wartości) mają kluczowe znaczenie. Na przykład,
w konsultingu jest to rekrutacja pracowników i utrzy-
mywanie relacji z głównymi klientami, w produk-
cji wind konstrukcja wind i serwis posprzedażowy,
a w produkcji obuwia sportowego projektowanie i mar-
keting. Dlatego wyniki badań nad sukcesami firm
są bardziej przekonujące i jednoznaczne w modelu
uwzględniającym procesy biznesowe rozumiane jako
pewne procedury (rutyny) niż w klasycznym modelu:
zasoby – przewaga – nadzwyczajne efekty.

Zakończenie

easumując, w podejściu zasobowym po okre-
sie burzliwego rozwoju i ogromnej liczby
przeprowadzonych badań nadszedł czas pew-

nej autorefleksji. Objawia się ona rosnącą akceptacją
ograniczeń teoretycznych tego podejścia, starannym
definiowaniem badanych relacji i systematycznym
zwiększaniem precyzji w mierzeniu głównych zmien-
nych. Oznacza to w opinii autora rosnącą dojrzałość,
a nie kryzys tego podejścia. Jednocześnie – co bardzo
ważne – nie mamy na razie lepszego postulatu teore-
tycznego i edukacyjnego pod adresem menedżerów niż
koncentrowanie ich uwagi na budowaniu przewagi
konkurencyjnej jako głównego sposobu poprawy wy-
ników organizacji. Póki co nie ma w teorii strategii
lepszej konkurencyjnej hipotezy, twierdzenia czy też
metafory, co dobrze podkreślił w opinii autora  T.C.
Powell: „...nawet jeśli indukcyjne lub dedukcyjne ro-
zumowanie nie pozwala udowodnić, że przewaga kon-
kurencyjna prowadzi do nadzwyczajnych wyników,
kategoria przewagi konkurencyjnej jak dotychczas
wygrywa konkurencję z innymi, rywalizującymi z nią
teoriami efektywności organizacyjnej. Dlatego być
może nie powinniśmy się tak przejmować problema-
mi formalnej logiki lub epistemologii poszukiwania

prawdy, lecz zaakceptować mądrość, że w niedosko-
nałym świecie musimy wykorzystywać niedoskonałe
teorie i naszym zadaniem jako badaczy nie jest per-
fekcja i brak sprzeczności, ale intelektualny postęp”12).

prof. dr hab. Krzysztof Obłój
Wydział Zarządzania UW

WSPiZ im. L. Koźmińskiego

PRZYPISY
1) Celowo ograniczam liczbę odnośników do literatury przed-

miotu, ponieważ z jednej strony kluczowe teksty RBV są
szczególnie często cytowane i powoływane, a z drugiej,
istnieją dobre przeglądowe artykuły, które takową biblio-
grafię zawierają. Ostatnie dwa doskonałe przeglądowe
teksty zawierające rozległą bibliografię to artykuły J.B.
BARNEYA i A.M. ARIKINA, The Resource Based View:
Origins and Implications, [w:] R.E. FREEMAN i in. (red.),
The Blackwell Handbook of Strategic Management, Black-
well, Oxford 2001, oraz S.L. NEWBERTA, Empirical
Research on the Resource-Based View of the Firm: an
Assessment and Suggestions for Future Research, „Stra-
tegic Management Journal” 28, nr 2, 2007.

2) J. BARNEY, Firm Resources and Sustained Competitive
Advantage, „Journal of Management” 17, nr 1, 1991.

3) M. PETRAFF, The Cornerstones of Competitive Advan-
tage: a Resource-Based View, „Strategic Management
Journal” 14, nr 3, 1993.

4) S.L. NEWBERT, op.cit.
5) R. KRUPSKI, Redefiniowanie strategii organizacji, „Prze-

gląd Organizacji” 3/2007.
6) Podobny przykład prezentują G. RAY, J. BARNEY i W.

MUHANNA, Capabilities, Business Processes, and Com-
petitive Advantage: Choosing the Dependent Variable in
Empirical Tests of the Resource-Based View, „Strategic
Management Journal” 25, nr 1, 2004.

7) Por. M. GORYNIA i J.N. SAYKIEWICZ, Zarządzanie
zmianą w warunkach transformacji i globalizacji, „Prze-
gląd Organizacji” 1/2007. Problem ograniczeń przechwy-
tywania wartości jest szczególnie precyzyjnie analizowa-
ny w ekonomii kosztów transakcyjnych oraz teorii agencji.

8) T.C. POWELL, Competitive Advantage: Logical and Phil-
osophical Considerations, „Strategic Management Jour-
nal” 22, nr 9, 2001.

9) J.T. MAHONEY, J. PANDIAN, The Resource-Based View
in the Conversation of Strategic Management, „Strategic
Management Journal” 13, nr 5, 1992.

10) D. TEECE, G. PISANO, A. SHUEN, Dynamic Capabili-
ties and Strategic Management, „Strategic Management
Journal” 18, nr 7, 1997.

11) G. RAY, J. BARNEY i W. MUHANNA, op.cit.
12) T.C. POWELL, op.cit., s. 885.

Summary
Resource based theory of strategy assumes that organiza-
tions that possess valuable, rare, in-imitable resources gain
competitive advantage that allows to attain special rents at
the marketplace. The simplicity of this model hides two fun-
damental assumptions that have important consequences for
researchers. First, it assumes direct casual relation between
competitive advantage and effectiveness which is not ob-
vious because a firm might not be in practice able to appro-
priate rents generated by its advantages. Second, it assumes
that resources lead to competitive advantage, while this re-
lation is moderated by organizational capabilities to utilize
and leverage resources.
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Marzenie

różnych podejściach dotyczących budowy or-
ganizacji i zarządzania nimi występuje to
samo – nieodmienne marzenie: budować or-

ganizacje i kontrolować je tak, aby zachowywały się
zgodnie z marzeniami tych, którzy je zbudowali i nimi
zarządzają, aby działania w nich podejmowane umoż-
liwiały przewidywanie przyszłych jej stanów i przy-
szłych skutków jej funkcjonowania. W istocie idzie
o to, aby organizacje zachowywały się tak, jak bar-
dziej czy mniej skomplikowane maszyny. Kolejne edy-
cje maszynowego podejścia do funkcjonowania orga-
nizacji nie prowadzą jednak do założonego skutku.
Skoro więc nie można oprzeć modelu organizacji na
modelu maszyny, można spróbować oprzeć ją na mo-
delu gry1), która przynosi oczekiwany wynik, jakkol-
wiek z pewnym tylko prawdopodobieństwem. Tym
samym jednak zrezygnować wypada z przewidywal-
ności i pewności wyniku funkcjonowania organizacji.

Celem artykułu jest prezentacja odmian modeli
gier, na analogiach których oprzeć można funkcjono-
wanie organizacji: gra w klasy, bieg przez płotki, sza-
chy, golf, a wreszcie gra społeczna innego rodzaju –
koncert muzyczny. Modelowe przykłady odniesione są
do szczególnej klasy organizacji, jakimi są korporacje
biznesowe.

Gra w klasy

Pierwszy sposób realizacji marzenia to analogia
modelu organizacji do dziecinnej gry w klasy. Pole gry
jest wyraźnie oznaczone, wyspecyfikowane zostały
typy zachowań i kolejność zachowań graczy, a nadto
żaden z grających nie ma możliwości ingerencji w re-
guły gry. Efektywność przebiegu gry uzależniona jest
od sprawności fizycznej gracza i jego koncentracji na
wykonywanych działaniach. Taki sposób realizacji
marzenia zaproponował w istocie M. Weber dla insty-
tucji administracyjnych2). W sposób oczywisty przy-
kładem tego rodzaju instytucji są organa administra-
cji państwowej, których działanie skierowane jest do
obywateli, lub fragmenty struktur korporacyjnych,
których działania skierowane są do interesariuszy.
Źródłem przewagi konkurencyjnej takich instytucji
jest to, że nie mają one konkurencji, że dominują po-
nad klientem, pracownikiem czy innym interesariu-
szem. Powodem ich trwania i akceptacji jest to, że
funkcjonują powtarzalnie i długotrwale. Do takich
instytucji należy przykładowo ZUS, czy jego odmiany
w innych krajach albo działy personalne każdej z du-
żych organizacji.

Bieg przez płotki

Drugi sposób realizacji marzenia to analogia mo-
delu organizacji do gry typu bieg przez płotki. Pole
jest równie wyraźnie oznaczone, równie dobrze zna-
ne są reguły gry. Wynik (na przykład ustanowienie
rekordu w tej dyscyplinie), tak jak poprzednio uzależ-
niony jest od sprawności fizycznej i umiejętności kon-
centracji wysiłku graczy w jednostce czasu. Obok jed-
nak graczy, a może ponad nimi, obecni są fizycznie
arbitrzy – trenerzy i sędziowie. Pierwsi pomagają opa-
nować reguły gry, drudzy orzekają, kto naprawdę
zwyciężył. Taki typ gry zaprojektował w istocie
F.W. Taylor dla organizacji przemysłowych3). W spo-
sób oczywisty przykładem tego rodzaju instytucji są
organizacje produkcyjne – tym bardziej, im bardziej
produkcja dotyczy wytworów materialnych. Źródłem
przewagi konkurencyjnej takich instytucji może być
to, że produkują szybciej lub przy niższym koszcie.
Powodem ich trwania i akceptacji jest to, że wytwory,
które produkują, są w zasadzie masowo konsumowa-
ne. Do takich instytucji należą przykładowo znani
wielcy producenci samochodów, tacy jak Ford.

Szachy

Trzeci sposób realizacji marzenia to analogia mo-
delu organizacji do gry w szachy. Co prawda występu-
ją tu wyraźnie oznaczone pole gry i wyraźnie określo-
ne zasady, ale jeśli zasady są nienaruszalne, gracze
mogą się porozumiewać na odległość. Albowiem do
trudnych reguł trudnej gry dodano zasadę: gracz, który
oszukuje, nie jest godny uczestniczyć w grze i zosta-
nie wyeliminowany. Wspólna wartość, pozornie nic
niemająca wspólnego z polem i zasadami gry, powo-
duje, że centrum kontroli zachowań staje się sam gra-
jący. Zachowania zaś, choć opisane co do zasad, są nie-
przewidywalne ze względu na liczbę możliwych
kombinacji. Nie można z góry przewidzieć ani zwy-
cięzcy, ani wyników gry. Geniusz graczy powoduje, że
poszczególne przebiegi gry różnią się liczbą wykona-
nych posunięć, czasem rozgrywania czy innymi po-
dobnymi parametrami. Co więcej, tocząc grę zgodnie
z regułami, gracze wymuszają zachowania przeciwni-
ka. Mamy więc do czynienia z kontrolą bez aparatu
kontroli, przewidywalnością nieprzewidzianego, ma-
rzenie staje się bliskie spełnienia. Taki typ gry propo-
nuje, między innymi, G. Hofstede4). Przykładem te-
go rodzaju instytucji, już nie w sposób oczywisty, są
podobne sobie fragmenty korporacyjnych struktur,
które oferują produkty tym samym klientom i wza-
jemnie ze sobą konkurują. Źródłem przewagi konku-

Gry w organizacje

Jerzy S. Czarnecki

,
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rencyjnej takich instytucji (fragmentów większych
instytucji) może być to, że prowadzą precyzyjne dzia-
łania w wielu wymiarach korporacyjnego funkcjono-
wania: politycznym, strategicznym, personalnym,
finansowym i tak dalej. Powodem ich trwania i ak-
ceptacji jest to, że przyczyniają się do chwały korpo-
racji. Do takich instytucji należą działy audytu i dzia-
ły doradztwa dużych firm audytorskich.

Perspektywa wielodyscyplinarna

nterdyscyplinarne grono uczonych o wielo-
rakich specjalnościach przystąpiło w późnych
latach 50. ub. wieku do realizacji jednego

z marzeń: poszukiwania języka nauki – sposobu po-
rozumiewania się między, albo ponad, podziałami dys-
cyplinarnymi5). Echa tej naukowej przygody nad ma-
rzeniem dosięgły większości dyscyplin, nie omijając
nauki o budowie organizacji i zarządzaniu nimi, i po-
zostawiły w niej trwałe ślady. Od czasu systemowego
podejścia do organizacji utraciły one intelektualnie
swoje grube granice6).

Istotne dla zaniku granic jest to, że akcjonariusze,
członkowie organizacji i konsumenci są w równym
stopniu klientami organizacji. Organizacje muszą więc
stworzyć z nimi wspólnotę interesów, w każdym
z możliwych wymiarów rozumienia słowa „interes”.
To jest bowiem sposób na napełnienie organizacji
klientem7). Klientami są, we współczesnych społeczeń-
stwach, wykształceni inteligentni ludzie, którym do-
stępna jest szeroka paleta opcji rynkowych, między
innymi za sprawą internetu. Przedmiotem ich zain-
teresowania stają się wartości niematerialne i ich
współtworzenie8). Tym samym, klient przywiązuje
coraz większą wagę do tego, jak jest traktowany –
w każdym miejscu, w którym występuje w roli klien-
ta. W szczególności staje się wrażliwy na to, czy trak-
towany jest jako zbiór problemów, indywidualność,
osobowość, zbiór emocji i neuroz, czy też jak cegiełka
z segmentu rynku9). Ten ostatni sposób traktowania
nie jest już akceptowany. Od tej chwili jednak klienci
nie są już na zewnątrz, są wewnątrz organizacji. Or-
ganizacja zaś dostosowuje swoje produkty, ale także
i swoje sposoby działania do potrzeb klientów.

Golf

I oto pojawia się nowy sposób realizacji marzenia
– analogia modelu organizacji do gry w golfa. Nic się
w niej nie zmienia z punktu widzenia jasności i znajo-
mości reguł gry, a nawet z punktu widzenia dodatko-
wych, etycznych wymagań w stosunku do graczy. Do-
chodzą jednak dwa dodatkowe elementy. Pola golfowe
nie są sobie równe; bywają lepiej i gorzej zaprojekto-
wane, łatwiejsze i trudniejsze dla graczy; a przecież
gracze grają na różnych polach i porównują swoje
wyniki. Drugi istotny element polega na tym, że choć
gracz gra sam i podejmuje zobowiązanie wobec siebie
za wyniki gry, jej efektywność zależy od tego, jak do-
brze współpracuje ze swoim pomocnikiem przy dobo-
rze odpowiedniego kija, kąta uderzenia i innych szcze-
gółów. Poza wszystkim – gracz nie nosi ze sobą całego
golfowego wyposażenia; gdyby tak było, wyniki były-
by gorsze... Mamy tu perfekcyjne pole gry, perfekcyj-

nych graczy i perfekcyjny model ich poruszania się po
polu gry. Osiągane wyniki, które zawierają fakty, nie
emocje, porównywać można z wynikami innych gra-
czy, nawet po upływie znacznego czasu. Przykładem
tego rodzaju instytucji są organizacje, które oferują
produkty intelektualne, w tym między innymi takie,
które związane są z organizacją czasu czy usprawnia-
niem metod pracy. Źródłem ich przewagi konkuren-
cyjnej może być to, że ich propozycje są bardziej do-
stosowane do problemów współczesnego odbiorcy.
Powodem zaś ich trwania i akceptacji jest to, że ich
propozycje są intelektualnie atrakcyjne. Do takich
instytucji należy między innymi dostawca oprogra-
mowania Linux. To jedna z instytucji, w których kon-
trola odbywa się w istocie bez kontroli w tradycyjnym
znaczeniu.

Wspólne oczekiwania

adacze organizacji i zarządzania nimi czynią
przedmiotem swoich obserwacji i wniosków
organizacje biznesowe. Wspólną ich cechą jest

między innymi to, że mają swoich właścicieli, których
prawa własności i wolności zachowań należy respek-
tować10), co przynosi konsekwencje dla funkcjonowa-
nia organizacji. Własność to nie tylko jest bowiem pra-
wo, własność – to także płynące z niej przywileje. Przy-
wilejem właścicieli jest, po pierwsze, osiąganie zysku
z własności, po drugie, możność sprawowania władzy
w instytucjach, które są ich własnością. Pojawia się
tu jednak nowa przeszkoda na drodze do realizacji ma-
rzenia o kontrolowalnej organizacji. Przeszkodę tę sta-
nowią, tym razem, interesy właścicielskie, w tym wola
sprawowania kontroli nad organizacją przez właści-
ciela. A organizacja nie może odmówić, bo nie jest oso-
bowością. Właściciele mają przy tym podstawy, aby
wierzyć, że głównym celem organizacji jest działanie
w ich interesie lub też że celem organizacji jest przy-
noszenie im zysku. Ominięcie ograniczenia może się
odbyć w jeden tylko sposób: ci, którzy są na zewnątrz
organizacji, znajdą się w jej wnętrzu.

Dopóki właściciele byli częścią organizacji o wy-
raźnych, grubych granicach i niewyraźnej kulturze
organizacyjnej; organizacji, która w istocie zarządza-
ła równie dobrze swoimi członkami, jak klientami –
byli tylko częścią wewnętrznego ośrodka władzy. Jed-
nak i to także się zmieniło. Członkowie organizacji
stali się autonomicznymi podmiotami, z którymi ne-
gocjuje się cele; klienci stali się autonomicznymi pod-
miotami, z którymi negocjuje się dostawy i sposoby
ich realizacji.

W konsekwencji takich procesów społecznych na-
stąpiła redefinicja roli kierownictwa organizacji. Kie-
rownictwo nie wydaje teraz poleceń, nie wyznacza
zadań i nie sprawuje władzy przez zastraszenie; za-
rządza organizacją w inny sposób. Szefowie organiza-
cji stają się w istocie organizatorami wielostronnych
negocjacji, przewodnikami po krainie strategicznych
wyborów organizacji i łącznikami między wnętrzem
a światem zewnętrznym; ściślej mówiąc, strażnikami
zanikania granic11).

To już nie jest gra w tradycyjnym sensie. Trady-
cyjne gry mają wspólną cechę, która uniemożliwia
budowanie organizacji na ich analogiach; tradycyjne
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gry są grami o sumie zerowej – ktoś przegrywa, żeby
ktoś mógł wygrać. Tak nadal jest w świecie biznesu –
niektóre organizacje wygrywają, niektóre odpadają
z gry. Jednakże gra o sumie zerowej, w której wygry-
wają akcjonariusze kosztem klientów, albo pracowni-
cy kosztem akcjonariuszy, albo klienci kosztem pra-
cowników, nieodmiennie źle się kończy.

Koncert

ra zamieniła się w przedstawienie, działanie
organizacji coraz mniej przypomina zespół
sportowy, a coraz bardziej inne przedsięwzię-

cie – koncert muzyczny (rockowy, jazzowy, symfonicz-
ny, inny), a jeszcze lepiej serię koncertów. Tam też się
gra, ale gra się inaczej, na czym innym i o co innego;
nie o wyraźnie określoną wygraną o nieomal fizycznej
reprezentacji; to gra o emocje i wrażenia, które zostają
po koncercie; to gra o oczekiwanie na powtórzenie kon-
certu, a nadto – gra o sumie niezerowej.

Koncert muzyczny to przedstawienie, które służy
wszystkim zaangażowanym w nie stronom, wszyst-
kie też strony mają odnieść z niego korzyść. Gra o su-
mie zerowej byłaby nie na miejscu, bo przegrana któ-
rejkolwiek ze stron jest przegraną wszystkich stron.
A przy tym nie ma wątpliwości, że przedsięwzięcie
muzyczne, choć może się odbywać jednocześnie w skali
całego globu, angażuje emocje równie silne po stronie
producentów (orkiestry i pozostałych), jak i odbior-
ców (klientów, sponsorów i pozostałych). Koncert nie
ma granic, a jednak przedsięwzięcie obłożone jest wy-
sokim prawdopodobieństwem sukcesu. A jednocześnie
każdy z zaangażowanych w nie ludzi jest w pełni au-
tonomiczny, a zachowanie jego regulowane jest wy-
łącznie niepisanymi, ale powszechnie znanymi i wy-
znawanymi wartościami.

To marzenie można zrealizować, jednakże pod pew-
nymi warunkami. Do sukcesu koncertu potrzebna jest
masa krytyczna wydarzeń: światowej klasy produkt
i technologia, pozytywna wewnętrzna motywacja
wszystkich uczestników koncertu, jakość wykonania,
zgromadzony przez wykonawców kapitał społeczny,
który minimalizuje ryzyko niepowodzenia, oraz za-
rządzanie, które skłania wszystkich do koncentracji
na problemach 12). W tej metaforze orkiestra pełni rolę
zarządu, wokół którego prowadzą działania technicy
światła i dźwięku, kamerzyści i obsługa sali – to część
produkcyjna (usługowa) przedsięwzięcia. W tej części
przedsięwzięcia mogą też wystąpić wybitni soliści,
którzy nie są na stałe członkami orkiestry – jako znaw-
cy warunków masy krytycznej są bowiem w stanie
z łatwością odegrać wyznaczoną rolę. Sponsorzy kon-
certu pełnią rolę akcjonariuszy, którzy powierzyli
swoje kapitały (w dowolnej formie) organizacji (orkie-
strze) w nadziei na zwrot w postaci satysfakcji z do-
brze ulokowanej inwestycji – zwrot mierzony nie tyl-
ko zyskiem. Wszyscy zaś razem (orkiestra, obsługa,
sponsorzy, słuchacze) pełnią rolę klientów, którzy chcą
pięknie przeżyć czas na koncert przeznaczony. Kon-
cert zakończy się sukcesem wtedy, kiedy wszyscy
transmitować będą entuzjazm, klimat i wspólnotę
wartości. Stanie się tak jednak wyłącznie wtedy, kie-
dy lider – dyrygent – zbuduje i wdroży procesy komu-
nikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami koncertu.

Organizacje grają koncerty; grają je powtarzalnie, cy-
klicznie i nieodmiennie. Zapraszają do udziału w nich
uczestników – ludzi organizacji – niezależnie od tego,
jaką rolę ludzie ci pełnią. Koncerty zaś bywają udane,
mniej udane albo nieudane. Powodzenie koncertu
każdorazowo zależy, po spełnieniu warunków masy
krytycznej, od tego, jakie procesy organizacyjne uru-
chomiła orkiestra, aby wywołać entuzjazm wszystkich
uczestników (a więc i swój własny).

Koncert na korporację

adacze organizacji i zarządzania nimi czynią
przedmiotem swoich obserwacji i wniosków
organizacje biznesowe. Szczególne miejsce

zajmuje pośród nich typ przedsiębiorstwa określany
jako korporacja. Przedmiotem badań są także organi-
zacje nienastawione na zysk, uczelnie, szpitale, admi-
nistracja rządowa, armia czy fundacje. Badacze zaj-
mują się nimi na ogół wtedy, gdy ten konkretny typ
instytucji jest przedmiotem ich zainteresowania,
a nadto wtedy, gdy badanie wybranego zjawiska we-
wnątrz korporacji może być utrudnione, jak w przy-
padku relacji władzy i uprawiania wewnątrz korpora-
cyjnej polityki. Innym sposobem postępowania jest
badanie prowadzone w otoczeniu pozakorporacyjnym
z założeniem, że wnioski będą zastosowane do kor-
poracji13).

Z drugiej strony, korporacje poddają się procesom
globalizacji. Skutkiem tego jest konwergencja kultu-
rowa lub kulturowa wojna, co owocuje między innymi
i tym, że nawzajem kopiują swoje zachowania: od pro-
stego kopiowania produktów, poprzez posługiwanie
się podobnymi zasobami, do kopiowania modelu biz-
nesowego14). Tym samym korporacje stają się coraz
mniej wyróżnialne, stają się coraz bardziej do siebie
podobne15). Tym samym, coraz trudniej im uzyskiwać
i utrzymywać przewagę konkurencyjną w gronie po-
dobnych im organizacji. A jednocześnie, wewnątrz
korporacji kopiowane są zachowania i postawy zarzą-
dów16). Obie te okoliczności wskazują na to, że powta-
rzalnie i ustawicznie odgrywany koncert na korpora-
cję jest jedną z korporacyjnych szans na uzyskanie
trwałej przewagi konkurencyjnej. Może się tak jed-
nak stać jedynie pod warunkiem, że korporacja zbu-
duje procesy, które zezwolą jej na uczestnictwo
w wiecznym koncercie. Oznacza to, że do uzyskania
i utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej nie wy-
starczy postępowanie według dotychczasowych modeli:
powtarzalny cykl tych samych zdarzeń (gra w klasy);
krótkoterminowa intensyfikacja wysiłku w uzyskanej
specjalizacji (bieg przez płotki); wielka strategia opra-
cowana w wielkim gabinecie (szachy); czy upraktycz-
niona inteligencja połączona z doskonałym mode-
lem organizacyjnym (golf). Korporacje potrzebują od-
miennego rodzaju gry – ustawicznego odgrywania
ciągłego koncertu, który wymaga zaangażowania,
w tym również emocjonalnego, wszystkich interesa-
riuszy koncertu.

dr Jerzy Czarnecki
Uniwersytet Łódzki

PRZYPISY
1) Por.: A.K. KOŹMIŃSKI i A. ZAWIŚLAK, Pewność i gra.

Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, PWE, War- ,
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Wprowadzenie

roces zmian jako wyraz dążenia do usunięcia
dysfunkcji oraz poprawy wyników ludzkiego
działania stanowi ciągle przedmiot zaintere-

sowania nauk o zarządzaniu. I choć o zarządzaniu jako
nauce zaczęto mówić na początku XX wieku, to wie-
dza z tego zakresu jest tak stara, jak ludzkość. Dlate-
go też, choć wraz z rozwojem cywilizacji i gospodarki
powstają wciąż nowe wyzwania, to logika ich identy-
fikacji – w postaci diagnozy stanu istniejącego i znale-
zienia rozwiązań lepiej realizujących zamierzone cele
– pozostaje zbliżona. Logikę tę zapisano i opisano na
początku XX wieku (w szkole klasycznej), podkreśla-
jąc, że postępowanie w tej mierze powinno zostać opar-
te na powtarzalnych czynnościach składających się na
metodę dokonywania zmian zapewniającą racjonalność
podejmowanych działań. Za punkt wyjścia dla sfor-
mułowania ogólnej metody postępowania organizator-
skiego przyjęto koncepcję cyklu zorganizowanego dzia-
łania, zapisaną przez Henriego Louisa Le Châteliera
(1850–1936) – francuskiego naukowca: fizyka i che-
mika, a jednocześnie organizatora, który obserwował
działania amerykańskiego twórcy naukowego zarzą-
dzania Fryderyka Taylora. Opisany przez niego cykl
stanowi zweryfikowany algorytm postępowania ma-
jącego na celu zapewnienie poprawności metodycznej
podejmowanych działań. Wskazuje on na etapy postę-
powania, które należy zachować, jeśli się chce, aby
jakiekolwiek działanie przebiegało w sposób sprawny
(tzn. by było w ujęciu prakseologicznym skuteczne
oraz ekonomiczne lub korzystne). Można więc powie-
dzieć, że kolejne kroki tego cyklu stanowią prakseolo-
giczny „przepis postępowania” w procesie zarządza-
nia, czy też sposób skutecznego pokonania drogi od
poznania rzeczywistości do jej przekształcenia zgod-
nie z wymaganiami przyjętych kryteriów. Ze względu
na swoją praktyczność cykl ów bywa też nazywany
filozofią sprawnego działania, abecadłem praktyczno-
ści (H. Bieniok), podstawowym algorytmem zarządza-
nia (A. Lisowski)1) lub po prostu cyklem organiza-
torskim (J. Zieleniewski). Wskazywano też, że znajo-
mość logiki postępowania zalecanej w tym cyklu,
w tym kompletności i skuteczności procedur realizu-
jących zasadę „badania pacjenta” (czyli organizacji)
we wszystkich zakresach funkcjonowania, może być
podstawą oceny jakości zarządzania osiąganej przez
kadrę tej organizacji [10]. Stanowiąc podwaliny me-
tody diagnostycznej2), cykl Le Châteliera doczekał się
w literaturze wielu omówień i modyfikacji.

Modyfikacje cyklu zorganizowanego
działania

oceniając doniosłość zapisu dokonanego przez
H. Le Châteliera, stanowiącego odzwiercied-
lenie logiki ludzkiego postępowania, kolejni

badacze wskazali jednak na pewną jego słabość. Otóż
etap kontroli stanowiący zakończenie cyklu wydaje się
mieć charakter postulatywny, brak w nim bowiem wy-
raźnej deklaracji działań korygujących. Tu właśnie
znaleziono inspiracje do logicznej korekty i uzupełnie-

szawa 1982, oraz M. CROZIER i E. FRIEDBERG, Czło-
wiek i System. Ograniczenia działania zespołowego, PWE,
Warszawa 1982.

2) M. WEBER, Economy and Society: An Outline of Inter-
pretative Sociology, University of California Press, Ber-
keley and Los Angeles 1978, tom 2, rozdział XI, Biuro-
kracja, s. 956–1006.

3) F.W. TAYLOR, Principles of Scientific Management, W.W.
Norton & Company, Inc, NY 1967.

4) G. HOFSTEDE, The Poverty of Management Control Phi-
losophy, „Academy of Management Review”, lipiec 1978,
vol. 3, nr 3, s. 450–461.

5) L. Von BERTALANFFY, General System Theory: Foun-
dations, Developments, Applications, George Brazilier, NY
1978.

6) D. KATZ, R. KAHN, Common Characteristics of Open
systems, [w:] F.E. EMERY (red.), Systems Thinking, Pen-
guin Modern Management Readings, Harmondsworth,
Middlesex, England, 1969, s. 86–104.

7) Zob. np. R.C. WHITELEY, The Customer Driven Compa-
ny. Moving from Talk to Action, Addison – Wesley Pub-
lishing Company, Reading, MA, 1991: Toolkit 1, s. 220–
225, Toolkit 3, s. 231–234.

8) Zob. np.: S.L. VARGO, R.F. LUSCH: Evolving to a New
Dominant Logic for Marketing; „Journal of Marketing”,
styczeń 2004, vol. 68, nr 1, s. 1–17.

9) J.A. LESSER, M.A. HUGHES, The Generalizability of
Psychographic Market Segments Across Geographic Lo-
cations, „Journal of Marketing”, vol. 50, styczeń 1986,
s. 18–27; S. DIBB, Criteria Guiding Segmentation Imple-
mentation – Reviewing the Evidence, „Journal of Strate-
gic Marketing” 1999 (nr 7), s. 107–129; zob. też: M. WIL-
LIAMSON, Emotions, reasons and behaviour: A search
for the truth, „Journal of Consumer Behaviour”, vol. 2,
nr 2, grudzień 2002, s. 196–202.

10) O.E. WILLIAMSON, The Institutions of Governance,
AEA Papers and Proceedings, maj 1998, vol. 88, nr 2,
s. 75–79.

11) R. SEMLER, Managing without Managers, „Harvard
Business Review”, wrzesień–październik 1989, s. 76–84.

12) J.S. CZARNECKI, Masa krytyczna, „Przegląd Organiza-
cji”, nr 10, 2006, s. 12–14.

13) Zob. np.: M.K. DUFFY, D.C. GANSTER, M. PAGON,
Social Undermining in the Workplace, „Academy of Man-
agement Journal”, vol. 45, nr 2, 2002, s. 331–353, a także
J. PFEFFER, The Effect of Work Dispersion on Satisfac-
tion, Productivity and Working Collaborativity: Evidence
from College and University Faculty, „Administrative
Science Quarterly”, wrzesień 1993, s. 382–407.

14) E. BONABEAU, The Perils of the Imitation Age, „Har-
vard Business Review”, czewiec 2004, vol. 82, nr 6,
s. 45–54.

15) Zob.: C.H. FRASER, W.L. STRICKLAND, When Organi-
zation isn’t Enough, „Mc Kinsey Quarterly” 2006, nr 1,
s. 9–11.

16) Por. np. D. MILLER, Architecture of Simplicity, „Acade-
my of Management Review” 1993, vol. 18, nr 1, s. 119;
zob. też: T. LEVITT, Innovative Imitation, „Harvard
Business Review”, wrzesień–październik 1966, vol. 44,
nr 5, s. 63–70.

Summary
Machine – like thinking about organization has been present
in organization theory since its beginning. It does not how-
ever prove to be efficient neither in controlling organization
nor in foreseeing its future results. Therefore another ap-
proach has been introduced: not controlling but playing an
organization on the basis of different models and approach-
es: children’s hip – hop game playing, short run playing, chess
playing, and golf playing. Finally, organization may be played
as a musical concert. In that last case it is necessary to re-
sign an expectation to foresee or be certain of the results of
functioning of organization.
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Cykl zorganizowanego działania,
czyli o tradycyjnej i współczesnej
logice wprowadzania zmian
i doskonalenia organizacji

Grażyna Broniewska

logów) oraz współczesnego, systemowego i globalizu-
jącego podejścia do funkcjonowania organizacji. Wska-
zuje na to prof. Z. Mikołajczyk [15], podkreślając stałą
integrację osiągnięć różnych dyscyplin w obszarze za-
rządzania. Proces postępowania we wdrażaniu zało-
żeń współczesnych koncepcji nie odbiega zbytnio od
klasycznych wzorców zorganizowanego działania i ba-
dania pracy. Przy formułowaniu celu postępowania
w TQM (czy w reengineeringu) zaznacza się wpraw-
dzie wyraźniej, że chodzi tu o identyfikację i zaspoka-
janie potrzeb konsumentów. Jednak pozostałe etapy
odzwierciedlają już klasyczne kroki działania zorga-
nizowanego, takie jak: przygotowanie narzędzi do ba-
dań (a więc wybór stosownych technik), gromadzenie
informacji, analiza danych i podsumowanie rezulta-
tów badań, ustalenie możliwych rozwiązań i wybór
najkorzystniejszego z nich, zaprojektowanie jego
wdrożenia, wprowadzenie do praktyki i ocena efek-
tów. Zasadą we wszystkich działaniach projakościo-
wych stało się przyjęcie założenia, aby przebiegały one
zgodnie z logiką Koła Deminga (PDCA). Oznacza to
jednak, że działania te muszą być zgodne również z lo-
giką zorganizowanego działania poprzez zastosowa-
nie kroków (etapów) postępowania charakterystycz-
nych dla metody diagnostycznej.

Cykl PDCA został spopularyzowany w normach
ISO serii 9000 stanowiących popularne w Europie
narzędzie dochodzenia do filozofii TQM. Charakte-
rystyczny dla TQM postulat ciągłego doskonalenia
jakości wymaga też od załogi umiejętności posłu-
giwania się stosunkowo prostymi narzędziami analiz
i rozwiązywania problemów, które zostały spopula-
ryzowane w latach 50. w ramach tworzenia, a następ-
nie rozbudowywania japońskiego ruchu kół jakości.
Warto tu jednak znowu wskazać na sięgnięcie do
instrumentów znanych organizatorom od wielu lat
(np. diagram Lorentza-Pareto powstał na początku
XX w., a diagram Ishikawy w czasie II wojny świa-
towej). Zostały one jednak przez twórców TQM
(a zwłaszcza norm ISO serii 9000) tak upowszech-
nione, że dziś traktuje się je jako integralną część
systemów jakości. ,

nia cyklu, poprzez uwypuklenie konieczności wyciąg-
nięcia wniosków ze zrealizowanego przedsięwzięcia
i uwzględnienia ich – jako podstawy do korekty planu
– w następnym cyklu działania (tabela 1).

W modyfikacjach cyklu Le Châteliera wskazano też
na logiczny podział cyklu wprowadzania zmian i do-
skonalenia na trzy fazy:
� preparacji, czyli obmyślenia, zaplanowania i przy-
gotowania się do działania (co obejmuje działania
wskazane w etapie 1–3 cyklu H. Le Châteliera);
� realizacji (wykonania) planu działania (etap 4. u Le
Châteliera);
� kontroli wyników (etap 5. u Le Châteliera).

Po wyciągnięciu wniosków z poprzedniego działa-
nia główny nacisk winien być położony na fazę pre-
paracji, ponieważ dobre przygotowanie jest połową
sukcesu. Niektóre opracowania uwzględniające ten po-
stulat zaprezentowano w tabeli 2.

Porównując (wskazane w tabeli nr 1 i 2) oraz inne
np. [12, 18] propozycje, można stwierdzić, że łączy je
zarówno podobieństwo do cyklu zorganizowanego dzia-
łania Taylora – Le Chateliera, jak i wyraźne uzupeł-
nienie tegoż cyklu zaleceniem sprzężeń zwrotnych
i wprowadzeniem możliwości powrotu do etapu wcześ-
niejszego w celu dokonania odpowiednich korekt, po
których następuje ponowne podjęcie przerwanych
działań. Trzeba przy tym podkreślić, że – ze względu
na rosnące w miarę zaawansowania prac koszty dzia-
łań korygujących – możliwość tych modyfikacji jest
zawsze największa na początku, a najmniejsza na koń-
cu procesu wprowadzania zmian.

Koło Deminga (cykl PDCA)
jako odzwierciedlenie cyklu
zorganizowanego działania

ównież w tzw. współczesnych koncepcjach
i metodach zarządzania, takich jak TQM (To-
tal Quality Management), reengineeringu,

lean managementu i innych, jak w soczewce skupiają
się dotychczasowe osiągnięcia klasyków naukowego
zarządzania, nurtu społecznego (psychologów i socjo-
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3. CHECK (sprawdź) –
monitoruj i mierz
procesy i przedstawiaj
wyniki
4. ACT (działaj, dosko-
nal) – podejmij działa-
nia dotyczące ciągłego
doskonalenia funkcjo-
nowania procesu

Tab. 1. Cykl działania zorganizowanego według Henriego Le Châteliera i jego odzwierciedlenie
w wybranych modyfikacjach

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [2, 19, 1, 14].

Cykl działania
zorganizowanego

wg H. Le Châteliera

Cykl organizatorski
wg

J. Zieleniewskiego

Procedura metody
diagnostycznej

(wg H. Bienioka)

Cykl rozwiązywania
problemów

organizatorskich
(wg Z. Mikołajczyk)

Cykl (koło)
Deminga

(wg normy
ISO 9000:2000)

1. WYBÓR CELU,
jaki mamy osiągnąć;
cel winien być jasno
wytyczony  i przystają-
cy do możliwości

1. UŚWIADOMIENIE
sobie rzeczywistych
CELÓW działania

1. OKREŚLENIE
CELU I PRZEDMIO-
TU BADANIA

FAZA (PREPARACJI)
DIAGNOZY

1. OKREŚL PRO-
BLEM

1. PLAN (planuj) –
ustal cele

2. PLANOWANIE,
czyli OBMYŚLANIE
ŚRODKÓW I METOD
(sposobów działania)
dostosowanych
zarówno do celów, jak
i do warunków

2. WYBÓR CELÓW
Opiera się na diagno-
zie istniejącego stanu
organizacji i prognozie
przyszłej sytuacji,
w której odbywać się
będzie zamierzone
działanie
3. PLANOWANIE
DZIAŁANIA,  czyli
obmyślanie środków
i sposobów działania

2. REJESTRACJA
STANU ISTNIEJĄ-
CEGO w aspekcie:
celu (po co?), materia-
łu (z czego?), miejsca
(gdzie?), sprzętu
(czym?), sposobu
(jak?), osoby (kto?).
3. KRYTYKA I KON-
STRUKTYWNA
ANALIZA STANU
ISTNIEJĄCEGO
(dlaczego?)

2. PRZEPROWADŹ
BADANIA (diagnoza)

(cd. PLAN)

3. PRZYGOTOWANIE
(gromadzenie i roz-
mieszczenie) WARUN-
KÓW I ŚRODKÓW
potrzebnych do
wykonania planu

4. POZYSKANIE
i rozmieszczenie
ZASOBÓW potrzeb-
nych do wykonania
planu

4. PROJEKTOWANIE
WARIANTÓW ROZ-
WIĄZAŃ w drodze
szukania sposobów:
eliminacji, zamiany,
łączenia, dzielenia,
upraszczania.
5. WYBÓR WARIAN-
TU OPTYMALNEGO

FAZA POSZUKIWAŃ
3. POSZUKAJ WA-
RIANTÓW ROZWIĄ-
ZAŃ (metody heury-
styczne)
4. OCEŃ ROZWIĄZA-
NIA WG PRZYJĘ-
TYCH KRYTERIÓW

i procesy niezbędne do
dostarczenia wyników
zgodnych z wymaga-
niami klienta i celem
organizacji

4. WYKONANIE
DZIAŁANIA – wyko-
nawstwo prowadzące
do realizacji celu

5. REALIZOWANIE
PLANU

6. PRZYGOTOWA-
NIE WARUNKÓW
DO WDROŻENIA
W ŻYCIE, realizacja

FAZA DECYZJI
5. ZAPROJEKTUJ
NOWĄ ORGANIZA-
CJĘ
6. WPROWADŹ
PRZEZ NADZÓR
AUTORSKI

2. DO (wykonaj) –
wdróż nowe procesy

5. KONTROLA WY-
NIKÓW – porównanie
wyników realizacji
z zamierzonym celem

6. KONTROLA REA-
LIZACJI polegająca
na porównaniu reali-
zacji z odpowiednimi
wzorcami i wyciągnię-
ciu z tego porównania
wzorców na przyszłość

7. KONTROLA  reali-
zacji i analiza efektów

FAZA OCENY
7. OCEŃ EFEKTY
EKONOMICZNE
I SPOŁECZNE

I. Faza preparacji
� określenie potrzeby zmiany
� preparacja procesu zmiany
� opracowanie projektu zmiany

II. Faza realizacji
� przygotowanie do wdrożenia
� rozruch kontroli
� kontrola/monitoring

Tab. 2. Cykl wprowadzania zmian i podejmowania decyzji doskonalących z uwypukleniem fazy
preparacji według wybranych autorów:

Źródło:opracowanie własne na podstawie: [4, 16, 17].

M. Czerskiej B. Nogalskiego Cz. Sikorskiego

I. Faza rozpoznania problemu –
określenie potrzeby i celu zmian

II. Faza diagnostyczno-projektowa –
ustalenie planu realizacji celu

III. Faza realizacji – uzyskanie
gotowości do realizacji celu; wykonanie
i porównanie wyniku z założeniami

I. Faza preparacyjna
� konkretyzacja celu
� prace badawcze
� projektowanie zmiany
� pozyskanie zasobów

II. Faza realizacyjna
� wdrożenie
� korygowanie
� ocena
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Kulturowe uwarunkowania cyklu ciągłego
doskonalenia

cyklu PDCA wyraźnie podkreślono, że jest
to model systemowy, który działa dobrze
w ramach kultury organizacyjnej ułatwiają-

cej utrwalanie nawyków ciągłego doskonalenia. A po-
nieważ kulturę jakości i produktywności należy reali-
zować w ramach określonych zasadami TQM, należy
więc kroki w kierunku ciągłego doskonalenia uzupeł-
niać o stronę kulturową, która umożliwi wprowadze-
nie doskonalenia do organizacji w sposób ciągły. Moż-
na to zrobić, nakładając cykl kultury na cykl PDCA
i tworząc w ten sposób jego rozszerzenie prezentowa-

ne na rysunku. Na kulturowe uwarunkowania w pro-
cesie zmian wskazują również m.in. [3, 11, 13].

W rozszerzonym cyklu Deminga wskazano na waż-
ne rozróżnienie między klasycznym zapewnieniem ja-
kości (propagowanym w pierwszych wydaniach norm
ISO serii 9000) a filozofią TQM – zarządzania przez
jakość. Zapewnienie jakości funkcjonuje bowiem w ra-
mach zastanych warunków systemowych, natomiast
TQM funkcjonuje na wszystkich poziomach firmy,
wspomagane postawami wynikającymi z przyjętej kul-
tury organizacyjnej i charakterystycznymi wewnętrz-
nymi relacjami dostawca–odbiorca. Niezbędne jest
wobec tego, by każda pozioma relacja dostawca–od-
biorca była kontrolowana swym własnym cyklem De-

Rys. Cykl Deminga poszerzony o cykl kultury i transfer na niższe stanowiska
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [5, 6].

VOAP – cykl kulturowy: V – values – wy-
kryj obecne wartości, O – observations –
obserwuj obecne zjawiska jakości, A – ac-
tion – działanie, P – principles – zdefiniuj
przyszłe zasady.
PDCA = plan, do, check, act.

,

Wywołanie poczucia pilności zmiany

Stworzenie koalicji przewodzącej zmianom

Stworzenie wizji i opracowanie strategii działania

Przekazanie wizji

Uaktywnienie całej organizacji

Ustalenie cząstkowych osiągnięć

Uruchamianie zmian i generowanie osiągnięć
we wszystkich obszarach

Integracja nowych rozwiązań w ramach kultury organi-
zacyjnej

Tab. 3. Sposoby unikania niepowodzeń we wprowadzaniu zmian i ciągłym doskonaleniu
według J. Kottera

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [8].

Przyczyny niepowodzeń Sposoby unikania niepowodzeń

Nadmierne samozadowolenie

Brak silnej koalicji na rzecz zmian

Niedocenianie znaczenia wizji przy realizacji zmian

Nieznajomość tej wizji przez uczestników organizacji
wynikająca z niedostatecznej komunikacji

Dopuszczenie do zablokowania realizacji nowej wizji

Brak ustalonych, jasno sformułowanych oczekiwanych
wyników nowego rozwiązania na kolejnych etapach
realizacji

Zbyt szybkie ogłoszenie zwycięstwa w realizacji zmian

Zaniedbanie konieczności integracji zmian w ramach
kultury organizacji
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minga, natomiast dla relacji pionowych (przez które
rozumie się relacje między naczelnym kierownictwem
a średnim szczeblem) ważny jest transfer części cyklu
Deminga na niższy szczebel wykonawczy. Rozszerzo-
ny cykl Deminga wydaje się przydatny do zmiany kul-
tury organizacyjnej na kulturę powszechnej jakości [5].
Pomyślne wdrożenie wymaga jednak zrozumienia ca-
łej koncepcji, zaakceptowania jej i zastosowania we
wszystkich relacjach między wewnętrznymi dostaw-
cami i odbiorcami.

Uwagi końcowe

e współczesnych omówieniach i modyfika-
cjach cyklu zorganizowanego działania znaj-
dujemy również charakterystykę błędów po-

pełnianych w procesie zmian i ciągłego doskonalenia.
J.P. Kotter, analizując badane przez siebie przypadki
przedsięwzięć reorganizacyjnych, wskazał zarówno na
zasadnicze przyczyny niepowodzeń w tej mierze, jak
i na sposoby ich eliminacji (tabela 3), podkreślając, że
proces reorganizacji można uznać za zakończony, gdy
zmiana stanie się integralnym elementem kultury
organizacyjnej instytucji.

Analizę modyfikacji cyklu Taylora – Le Châteliera
(w tym cyklu PDCA), a także płynących z nich wska-
zówek dotyczących logiki przeprowadzania zmian or-
ganizacyjnych i ciągłego doskonalenia, można podsu-
mować stwierdzeniem, że współczesne jego postacie:
� poszerzają klasyczny cykl organizatorski o wyraź-
ne wskazanie na sprzężenie zwrotne między fazą kon-
troli a fazą preparacji kolejnego działania,
� podkreślają kulturowe uwarunkowania wprowa-
dzanych zmian (w tym działalności innowacyjnej), za-
lecając kształtowanie odpowiedniej kultury organiza-
cyjnej (np. kultury jakości) oraz integrację nowych
rozwiązań w jej ramach,
� pozwalają – poprzez rozpropagowanie filozofii
ciągłego doskonalenia (np. w postaci cyklu Deminga
w normach ISO serii 9000) – na rozwijanie dotych-
czas stosowanych technik i metod w kierunku organi-
zacji inteligentnych [7]3).

dr Grażyna Broniewska
Katedra Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

PRZYPISY
1) A. LISOWSKI [9] i [10] przedstawiał ów „algorytm zarzą-

dzania” w postaci „elementarnego cyklu decyzyjnego” sta-
nowiącego podstawę prac prowadzonych na przełomie lat
60. i 70. nad skomputeryzowanymi systemami analitycz-
no-rozliczeniowymi i planistycznymi.

2) Metoda diagnostyczna znajdująca zastosowanie głównie do
usprawniania (przeprojektowywania) już istniejących or-
ganizacji i działań. W pewnym zakresie można ją stoso-
wać (obok metody prognostycznej) również do projekto-
wania nowych organizacji (np. tworzących się przedsię-
biorstw), przeprowadzając badanie mniej czy bardziej uda-
nych adaptacji rozwiązań organizacyjnych istniejących
w podobnych (bo naszego jeszcze nie ma) przedsiębior-
stwach.

3) Organizacje inteligentne to organizacje uczące się (gdzie
wszyscy członkowie organizacji ciągle i świadomie uczest-

niczą w procesie uczenia się), które wytwarzają produkty
bogate w wiedzę (oparte w większym stopniu na wiedzy
niż pracy fizycznej).
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Summary

In the paper the attempt of comparison was undertaken re-
lating the logics of organization acts by introducing changes
that enables the best achievement of intentional aims. There
is the comparison between the classic  conception of  Taylor –
Le Châtelier cycle – presented in the literature on the begin-
ning of XX century, and  the proposals of polish thought – the
range of 1960–80 as well as the present so called the new
methods of management. Special attention was turned on the
postulate of continuous improvement in the figure of so called
the Demings  cycle (PDCA cycle: plan – do – check – act) rec-
ommended in the TQM method. The comparison of analysed
records leads to the conclusion, that the base is unchangeable
the cycle of organized action noted by Le Châtelier.
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W chwili obecnej globalizacja gospodarki prze-
żywa swoje apogeum, a przyczyniają się do tego czyn-
niki polityczne (przemiany w Europie Środkowo-
-Wschodniej, upadek komunizmu w różnych częściach
świata), czynniki społeczne (większa swoboda intelek-
tualna, migracje ludności), czynniki ekonomiczne (po-
wiązania kapitałowe między przedsiębiorstwami,
wchodzenie na nowe rynki).

Cechą charakterystyczną współczesnego biznesu
jest skracanie się cyklów życia know-how, technolo-
gii, produktów. To z kolei wymusza na organizacjach
ponoszenie coraz większych nakładów finansowych na
sferę badawczo-rozwojową. To sprawia, że przedsię-
biorstwa w chwili obecnej nie są bardzo często w sta-
nie w pojedynkę skutecznie prowadzić biznesu. Zasa-
dy gospodarki rynkowej wymuszają ciągły rozwój
organizacji. Nie wszystkie jednak przedsiębiorstwa
z różnych względów są w stanie sprostać wymaganiom
szeroko rozumianego otoczenia. Każda firma, podob-
nie jak produkt i usługa, ma swój cykl życia, który
wyznacza jej miejsce na mapie rozwoju organizacyj-
nego. Ta identyfikacja pozwala kierownictwu firmy

na utrzymanie filozofii działania lub na przeoriento-
wanie swojej strategii rozwoju.

Każda faza cyklu życia charakteryzuje się określo-
nymi cechami, które stanowią o rodzaju decyzji po-
dejmowanych przez kierownictwo firm. Wśród cech
podlegających analizie (tabela 1) są składniki marke-
tingu mix uzupełnione o cele i konkurencję.

Celem pełniejszego przeanalizowania problemu zo-
stała skonstruowana matryca pozycji konkuren-
cyjnej przedsiębiorstwa (tabela 2). Stanowi ona
połączenie filozofii cyklu życia organizacji i macie-
rzy BCG. Autor założył, że każdej fazie cyklu życia od-
powiada jeden stan z macierzy BCG. I tak, fazie wpro-
wadzenia odpowiada znak zapytania, fazie wzrostu –
gwiazda, fazie dojrzałości – dojna krowa, fazie spadku
– psy. Na podstawie matrycy można wyznaczyć rozwój
organizacyjny każdej organizacji poprzez określenie
ośmiu cech: cele strategiczne, konkurencja, produkt,
niezbędne inwestycje, udział w rynku, zyskowność, dys-
trybucja, przepływy finansowe netto.

Po ocenie danych wejściowych wprowadza się po-
szczególne wartości do matrycy przez naniesienie

Badanie pozycji
konkurencyjnej organizacji

Maciej Cieślicki

,
Rys. Cykl życia organizacji
Źródło: K. PRZYBYŁOWSKI, S.W. HARTLEY, R.A. KERIN, W. RUDELIUS, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warsza-
wa 1998, s. 292.
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punktu x. Największa liczba punktów „x” w danej
kolumnie wskazuje, w jakiej fazie rozwoju znajduje
się przedsiębiorstwo. Pozwala to podjąć określone
decyzje strategiczne i ocenić możliwości rozwojowe
poszczególnych organizacji.

Możliwość wykorzystania matrycy zostanie przed-
stawiona na podstawie badań dwóch firm farmaceu-
tycznych: Polfy Kutno i Jelfy. Są to spółki giełdo-
we notowane na rynku podstawowym Warszawskiej
Giełdy Papierów Wartościowych.

Rynek farmaceutyczny charakteryzuje się wystę-
powaniem dużej liczby graczy rynkowych, co przekła-
da się na większą intensywność konkurowania. Spe-
cyfika oferty przedsiębiorstw farmaceutycznych
przejawia się w możliwości zajmowania się produkta-
mi „nowymi”, wymagającymi większych nakładów na
sferę badawczo-rozwojową oraz tzw. lekami generycz-
nymi, czyli takimi, na które skończyła się ochrona pa-

tentowa, a to wymaga dużo mniejszego wysiłku finan-
sowego ze strony firm.

W celu wyznaczenia pozycji konkurencyjnej bada-
nych przedsiębiorstw zostaną wprowadzone dane wej-
ściowe1).

Sytuacja Polfy Kutno wydaje się stabilniejsza ze
względu na pozyskanie inwestora strategicznego.
Wskaźniki ekonomiczne świadczą o dalszych możli-
wościach inwestycyjnych firmy. Jelfa SA w dalszym
ciągu staje przed wyborem inwestora branżowego.
Wydaje się to w chwili obecnej jedynym gwarantem
umocnienia i poprawy sytuacji firmy na rynku. Mimo
pewnych różnic w rozwoju strategicznym, obie firmy
znajdują się w fazie wzrostu, stając się powoli gwiaz-
dami rynku farmaceutycznego w Polsce.

Podsumowując, należy stwierdzić, że określenie
własnej pozycji konkurencyjnej przez firmę jest jej
potrzebne do strategicznego wyznaczenia kierunków

Tab. 1. Cechy charakterystyczne poszczególnych etapów cyklu życia organizacji

Źródło: K. PRZYBYŁOWSKI, S.W. HARTLEY, R.A. KERIN, W. RUDELIUS, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warsza-
wa 1998, s. 292.

Wprowadzenie Wzrost Dojrzałość Spadek

Cele
marketingowe

Konkurencja

Produkt

Cena

Promocja

Dystrybucja

Podnieść świadomość

Brak

Jeden

Penetracja

Informować, kształcić

Ograniczona

Podkreślić
zróżnicowanie

Rosnąca

Więcej wersji

Zwiększać udział na
rynku

Podkreślać różnice
między własnym pro-
duktem a produktami
konkurencji

Więcej klientów

Utrzymać lojalność
wobec marki

Intensywna

Pełna gama produktów

Bronić udziału, zysku

Zorientowana na
przypominanie

Maksymalna liczba
punktów sprzedaży

Zebrać „żniwa”,
wycofać się

Ograniczona

Doskonale sprzedający
się

Pozostaje na poziomie
zapewniającym rentow-
ność

Minimalna

Mniejsza liczba punk-
tów sprzedaży

Tab. 2. Matryca pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Wprowadzenie/Znak
zapytania

Wzrost/Gwiazda Dojrzałość/Dojna
krowa

Spadek/Psy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wiedzy o macierzy BCG i cyklu życia organizacji.

Cele
strategiczne

Konkurencja

Produkt

Niezbędne
inwestycje

Udział
w rynku

Zyskowność

Dystrybucja

Przepływy fi-
nansowe netto

Strategia koncentracji

Brak

Jeden

Znaczące lub niewielkie

Zwiększaj udział w ryn-
ku lub wyciągnij ko-
rzyści i wycofaj się

Zerowa lub ujemna

Ograniczona

Zdecydowanie ujemne
lub dodatnie

Strategia ekspansji
rynkowej

Rosnąca

Więcej wersji

Znaczące

Utrzymaj lub zwiększaj
udział w rynku

Duża

Więcej klientów

Zerowe lub ujemne

Strategia dywersyfikacji

Intensywna

Pełna gama produktów

Niewielkie

Utrzymaj udział
w rynku

Duża

Maksymalna liczba
punktów sprzedaży

Zdecydowanie dodatnie

Strategia eksploatacji
i wycofywania się

Ograniczona

Doskonale sprzedający
się

Niewielkie lub zerowe

Wyciągnij korzyści
i wycofaj się z rynku

Niewielka

Mniejsza liczba punktów
sprzedaży

Dodatnie/zerowe
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1) Dane wejściowe pochodzą z ogólnie dostępnych opracowań,
prospektów emisyjnych badanych przedsiębiorstw.

Summary
Requirements of the contemporary economy are extracting
the need to get the better and better competitive position from
companies. Shortening oneself series of the life, the increase
in customers’ requirements, technological progress are fac-
tors giving the pace to development of the organization.
The article is presenting one of methods of the examination
to the competitive position of companies. The characterized
matrix of the competitive position is the innovative tool link-
ing elements of the series of the life and the BCG matrix.

2003 r. (695)
2004 r. (-2553)

Tab. 3. Dane wejściowe do matrycy pozycji konkurencyjnej badanych spółek z branży farmaceu-
tycznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów finansowych badanych firm.

Polfa Kutno Jelfa

Cele strategiczne Ograniczenie zakresu własnej działalności
i skupienie się na kluczowych obszarach
oferty produktowej

Ograniczenie zakresu własnej działalności
i skupienie się na kluczowych obszarach
oferty produktowej

Konkurencja Rynek farmaceutyczny cechuje się dużą intensywnością, o wiele większą, niż ma to
miejsce na rynku telekomunikacyjnym

Produkt Zmniejszenie portfela produktów ze 130
do 70

Ukierunkowanie produkcji na najbardziej
rentowne produkty, zaprzestanie produk-
cji odżywek i płynów dyfuzyjnych

Niezbędne inwestycje Wysoki poziom inwestycji, głównie w laboratoria

Udział w rynku Ok. 2,5% Ok. 1,7%

Zyskowność 2003 r –  ROA (9,76%), ROE (18,04%)
2004 r. – ROA (4,58%), ROE (6,90%)

2003 r. – ROA (5,4%), ROE (6,24%)
2004 r. – ROA (2,18%), ROE (2,77%)

Dystrybucja Skupienie się na większych odbiorcach

Przepływy finansowe netto 2003 r. (1444)
2002 r. (980)

Tab. 4. Matryca zbiorcza pozycji konkurencyjnej Polfy Kutno SA i Jelfy SA

Wprowadzenie/Znak
zapytania

Wzrost/Gwiazda Dojrzałość/Dojna
krowa

Spadek/Psy

Źródło: opracowanie własne.

Cele
strategiczne

Konkurencja

Produkt

Niezbędne
inwestycje

Udział
w rynku

Zyskowność

Dystrybucja

Przepływy fi-
nansowe netto

Strategia koncentracji

Brak

Jeden

Znaczące lub niewielkie

Zwiększaj udział w ryn-
ku lub wyciągnij ko-
rzyści i wycofaj się

Zerowa lub ujemna

Ograniczona

Zdecydowanie ujemne
lub dodatnie

Strategia ekspansji
rynkowej

Rosnąca

Więcej wersji

Znaczące

Utrzymaj lub zwiększaj
udział w rynku

Duża

Więcej klientów

Zerowe lub ujemne

Strategia dywersyfikacji

Intensywna

Pełna gama produktów

Niewielkie

Utrzymaj udział
w rynku

Duża

Maksymalna liczba
punktów sprzedaży

Zdecydowanie dodatnie

Strategia eksploatacji
i wycofywania się

Ograniczona

Doskonale sprzedający
się

Niewielkie lub zerowe

Wyciągnij korzyści
i wycofaj się z rynku

Niewielka

Mniejsza liczba punktów
sprzedaży

Dodatnie/zerowe

Polfa Kutno Jelfa

Jelfa Wzrost/Gwiazda

Polfa Kutno Wzrost/Gwiazda

Tab. 5. Zbiorcze zestawienie pozycji konkuren-
cyjnej badanych firm farmaceutycznych w Polsce

Firma Pozycja konkurencyjna

Źródło: opracowanie własne.

działania. Dobór metody jest uzależniony od potrzeb
oraz zbioru czynników wpływających na działalność
badanej firmy. Zaproponowana metoda może stać się
dość skutecznym środkiem oceny własnych możliwo-
ści przedsiębiorstwa.
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Zmiany jako element stały systemu
zarządzania

ażde działające we współczesnej gospodarce
przedsiębiorstwo za cel nadrzędny stawia
sobie przetrwanie i rozwój. Otoczenie wymu-

sza wprowadzenie innowacji i zmian, które mogą do-
prowadzić do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. To
właśnie analiza otoczenia oraz benchmark inicjują
zmiany w strategii działania podmiotów gospodar-
czych. Główne obszary zmian wymusza globalizacja,
rozwój rynków azjatyckich, szybko rozwijające się tech-
nologie czy prywatyzacja. Szczegółowo zmiany te
przedstawia tabela 1.

Badania przebiegów przekształceń pokazują, że ist-
nieją dwie drogi zmian w przedsiębiorstwie. Pierw-
sza, szczególnie popularna w Stanach Zjednoczonych,
oparta jest na teorii E zakładającej poprawę wskaźni-
ków ekonomicznych, takich jak: zysk i wartość ryn-
kowa przedsiębiorstwa. Druga natomiast bazuje na
teorii O, która dotyczy przemiany kultury organiza-
cyjnej wzrostu potencjału oraz wiedzy pracowników
i jest strategią chętnie realizowaną przez firmy azja-
tyckie i europejskie. Współcześnie wielu specjalistów
z zakresu zarządzania podkreśla znaczenie zmian
w obu obszarach. Nie sposób bowiem skupić się na
wdrożeniu nowych technologii, odchudzaniu firmy czy
redukcji zatrudnienia, zapominając o długookresowej

wartości przedsiębiorstwa. Konieczne jest wprowadze-
nie właściwego kodu zmian, który zadecyduje o prze-
trwaniu danego przedsiębiorstwa i pozwoli na za-
rządzanie tak trudno mierzalnymi elementami, jak
kultura organizacyjna czy kapitał intelektualny.
Owym kodem jest zdaniem twórców teorii O i E wdro-
żenie teorii mieszanej, której założenia przedstawia
tabela 2.

Etapy wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie

kuteczne wprowadzenie zmian w którymkol-
wiek z obszarów funkcjonowania przedsiębior-
stwa wymienionych w niniejszym artykule

musi być poprzedzone ustaleniem precyzyjnej proce-
dury działań, której zastosowanie przynosi efekty wy-
mierne. Literatura z zakresu zarządzania zmianą pod-
kreśla istotność pracy nad wdrożeniem takiego systemu
na długo przed pojawieniem się w przedsiębiorstwie
kryzysu płynności bądź ujemnego wyniku finansowe-
go. Według badań firmy Roland Berger Strategy Con-
sultants restrukturyzacja w Europie Zachodniej jest
inicjowana w około 30% kryzysem strategicznym,
w 50% kryzysem wynikowym, a w 20% kryzysem płyn-
nościowym. W Polsce zaś zmiany wdrażane są po poja-
wieniu się problemów z płynnością finansową przed-
siębiorstwa. W kryzysie tym przedsiębiorstwo może
przetrwać jedynie od 3 do 6 miesięcy, po czym docho-

Skuteczna adaptacja
czynnika ludzkiego
do zmian w przedsiębiorstwie

Anna Balcerek

� zwiększenie udziału
w rynku

� bardziej precyzyjne
nastawienie na klienta

� wprowadzenie nowych
produktów i usług

� wejście na nowe rynki

Tab. 1. Główne obszary zmian we współczesnym przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym, Harvard Business Essentials, Wyd.
MT Biznes sp. z o.o., Warszawa 2003, s. 18–20 oraz L. CLARKE, Zarządzanie zmianą, Wyd. Gebethner i Ska, Warszawa
1997, s. 173.

Zmiany strukturalne
Zmiany strategii
marketingowej Zmiany procesu Zmiany kulturowe

� restrukturyzacja
organizacji

� przeprojektowanie
systemu przepływu
informacji

� przekształcenie się
w organizację opartą na
zespołach

� redukcja liczby pracow-
ników

� fuzje, przejęcia

� polepszenie czasu cyklu
pracy

� przeprojektowanie procesów
(reengineering)

� podwyższenie produktyw-
ności

� zastosowanie najnowszych
technologii

� uzyskanie elastyczności

� podwyższenie jakości

� zmniejszenie kosztów

� przekazywanie odpowie-
dzialności pracownikom

� opracowanie wspólnej
wizji

� osiągnięcie zróżnicowa-
nej siły roboczej

� wzmocnienie potencjału
w zakresie komunikacji

� rozwój pracowników
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dzi do jego likwidacji. Jak podają konsultanci z firmy
Roland Berger, zmiana strategii działania, jako proces
ciągłego doskonalenia oraz poszukiwania optymalne-
go sposobu działania na rynku, jest obszarem, w które-
go obrębie niechętnie dokonują zmian polscy menedże-
rowie1). Kluczem w podejściu do procesu zarządzania
zmianą jest dokonanie ich, zanim stanie się to koniecz-
ne. Najistotniejszymi elementami każdego modelu
zmiany w przedsiębiorstwie są przede wszystkim:
� wizja określająca, w jakim kierunku podąża przed-
siębiorstwo, zmiany w odniesieniu do czego są po-
trzebne;
� plan, czyli precyzyjnie opisane kolejne etapy zmian,
� zasoby rozumiane jako dostęp do środków umożli-
wiających zmianę,
� siła motywująca organizację, a przede wszystkim
wewnętrzna motywacja czynnika ludzkiego do prze-
prowadzenia zmian i odejścia od często wygodnej
i bezpiecznej rutyny2).

Literatura kładzie nacisk na konieczność jasnej ko-
munikacji zmian oraz przygotowania pracowników do
nadchodzących przemian w ich codziennej pracy. Sku-
teczny proces zarządzania zmianą wg John P. Kotte-
ra powinien składać się z następujących etapów:
� Stworzenie pilności zmiany poprzez badania rynku
i konkurencji, określenie potencjalnego kryzysu, jak
również głównych możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.
Paola Scaroni, dyrektor zarządzający włoskiego kon-

cernu paliwowego Eni, podkreśla, że właściwa koniecz-
ność zmian w przedsiębiorstwie tworzona jest poprzez
benchmark, ukazujący obszary, w których działania kon-
kurencji są skuteczniejsze. Jednocześnie tworzy ambit-
ne cele poprawy chętnie realizowane przez pracowni-
ków3). Na tym etapie należy sprawdzić, czy organizacja
nie jest zadufana w sobie. Źródłem „samouwielbie-
nia” (selfcomplacency), jak określa John P. Kotter, są
m.in.: brak zewnętrznej informacji zwrotnej (od dostaw-
ców, klientów, udziałowców) na temat wyników pracy
przedsiębiorstwa, skupienie kierownictwa na sprawach
mało istotnych, brak widocznego kryzysu, jak również
wiara zatrudnionych we własne slogany reklamowe4).
� Stworzenie zespołu odpowiedzialnego za wprowa-
dzenie zmian, składającego się z osób chętnych do im-
plementacji nowości i prowadzonego przez lidera zmian
(agenta zmian). Właściwy dobór zespołu jest bardzo
istotnym elementem planu zmian, pozwalającym z suk-
cesem przejść do kolejnego etapu. Pracownicy muszą
mieć odpowiednie ekspertyzy, właściwie koordyno-
wać proces oraz posiadać umiejętności przywódcze,
a przede wszystkim rozumieć pilność zmian.
� Rozwój wizji zmiany i strategii pozwalającej ją
osiągnąć. Strategia i wizja powinna być stworzone
przez ludzi wszystkich szczebli organizacyjnych, któ-
rych zmiany dotyczą, powinny być proste, elastyczne
oraz określać role i odpowiedzialność pracowników
na każdym etapie realizacji5). ,

Spójność między krótkookreso-
wymi celami ekonomicznymi
a dbałością o długookresowy
rozwój organizacji

Kierownictwo ustala główne
kierunki zmian, lecz w pełni
angażuje pracowników do ucze-
stnictwa w restrukturyzacji

Przedsiębiorstwa XXI wieku,
bez względu na lokalizację

Działanie zaplanowane, które
dopuszcza spontaniczne
inicjatywy zmian ze strony
pracowników niższych szczebli

Bodźce finansowe są stosowane
w celu zapewnienia trwałości
zmian, a nie ich inicjowania

Wiedza konsultantów staje się
narzędziem poszukiwania włas-
nych rozwiązań przez pracow-
ników na każdym szczeblu
w hierarchii organizacyjnej

Równoległy nacisk na elementy
twarde, takie jak systemy
i struktury, oraz miękkie, takie
jak kultura organizacyjna
i podwyższanie potencjału
pracowników

Tab. 2. Porównanie teorii zmian w przedsiębiorstwach
Aspekt zmian Teoria E Teoria O Teoria mieszana

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. BEER, N. NORIA, Skuteczne zarządzanie zmianą: sztuka balansowania mię-
dzy dwoma sprzecznościami, [w:] „Harvard Business Review Polska”, październik 2003, s. 109.

Cele

Przywództwo

Miejsce występowania

Procesy

System motywacyjny

Rola konsultantów

Ukierunkowanie

Maksymalizacja zysków
i wzrost wartości przedsię-
biorstwa

Odgórne zarządzanie
zmianami

Stany Zjednoczone

Planowanie i opracowanie
programów

Motywowanie poprzez
zachęty biznesowe

Konsultanci opracowują
rozwiązania problemów
i analizują sytuację firmy

Koncentracja na struktu-
rach i systemach

Rozwój potencjału organi-
zacyjnego, organizacja
ucząca się

Oddolne zarządzanie
zmianami

Azja, Europa

Eksperymentowanie, zmia-
ny ewolucyjne i innowacyj-
ne w miarę pozyskiwania
informacji i umiejętności

Motywowanie poprzez
budowanie atmosfery
zaangażowania i wynagra-
dzanie za wkład pracy

Konsultanci wspierają
najwyższe kierownictwo
w wypracowaniu własnych
rozwiązań

Budowanie kultury
organizacyjnej, czyli
postaw i zachowań
pracowników opartych na
wspólnych wartościach
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� Ciągła komunikacja wizji zmiany wspierana przez
modelowe działanie zespołu zmian. Praktyka udowad-
nia, że skuteczna komunikacja decyduje o zaangażo-
waniu pracowników w proces zmian. Z badań prze-
prowadzonych w Polsce w latach 2000–2003 przez
GFMP Management Consultants wynika, że spośród
pracowników mających poczucie niedoinformowania
o sytuacji w firmie jedynie około 30% akceptuje zmia-
ny i mniej więcej tyle samo jest owym zmianom prze-
ciwne. Natomiast spośród pracowników uważających
się za doinformowanych około 60% akceptuje wpro-
wadzane zmiany6).
� Wspieranie innowacji i zmian poprzez zachęcanie
do podejmowania ryzyka, promowanie nietradycyjnych
pomysłów i działań. Usuwanie oporów wobec zmian
poprzez stworzenie systemu zarządzania oraz struk-
tury organizacyjnej wspierających wizję zmiany.
� Stworzenie krótkookresowych sukcesów poprzez po-
dział całego procesu zmian na mniejsze projekty, któ-
rych zakończenie należy nagradzać. Konieczne jest świę-
towanie tzw. kamieni milowych oraz uwzględnienie tych
osiągnięć w systemie wynagradzania pracowników.
� Podsumowanie osiągnięć i tworzenie kolejnych
zmian. Zatrudnianie oraz awans pracowników chęt-
nych do wdrożenia zmian. Odnowienie procesów po-
przez wdrożenie nowych projektów i tematów.
� Wprowadzenie zmian do kultury organizacyjnej,
czyli tzw. rewitalizacja kultury organizacyjnej. Okreś-
lenie powiązań pomiędzy nowym sposobem działania
i sukcesem organizacji. Stworzenie wśród pracowni-
ków postaw bazujących na podniesieniu wydajności
oraz zadowoleniu klienta, jak również ciągły nacisk
na efektywne zarządzanie7).

Przedstawiony plan zmian kładzie duży nacisk na
solidne przygotowanie pracowników do nowości, utwo-
rzenie struktur umożliwiających osiągnięcie celu, uzy-
skanie poparcia kluczowych osób, właściwą komuni-
kację oraz tempo i kierunek zmian. Jak dowodzą dane
statystyczne, około 70% programów zmian zakończy-
ło się porażką, dlatego właściwa adaptacja czynnika
ludzkiego do przemian decyduje o powodzeniu całego
programu8). Podobną sekwencję wdrażania zmian
w przedsiębiorstwie wyróżnia metoda CAP (Change
Acceleration Process) opracowana w firmie General
Electric w 1992 roku. Komunikacja według metody
CAP jest niezbędna nie tylko na początku procesu9).
Aby pracownicy zrozumieli wpływ wprowadzonych
zmian na ich codzienną pracę, potrzebują bezpośred-
nich spotkań z przełożonym, który wytłumaczy im
celowość zmian, pokaże możliwości rozwoju oraz zo-
brazuje zmiany zakresu obowiązków i systemu wyna-

gradzania. Nawet jeśli zmiany związane są z redukcją
zatrudnienia, warto jak najszybciej podać złe wieści,
by przeciwdziałać plotkom i poczuciu niepewności.
Pozwoli to jednocześnie na jak najszybsze zaakcepto-
wanie zmian. Istnieje zależność między doinformowa-
niem a zadowoleniem i pozytywnym odbieraniem
pracy i pracodawcy przez pracownika. Pracownicy po-
informowani o sytuacji w ich przedsiębiorstwie są
bardziej zmotywowani, zaangażowani i lojalni10).

Mierzalny aspekt zarządzania zmianą

arządzanie zmianą to proces, w którym
niezwykle trudno osiągnąć sukces, przede
wszystkim ze względu na trudności pomia-

ru efektów wdrożonych zmian w tzw. miękkich ob-
szarach zarządzania. Zdecydowanie łatwiej osiągnąć
przewagę pod względem produktywności, jakości
i wydajności zarządzania kosztami, niż wdrażać nową
strategię i zmieniać kulturę organizacyjną. Oczywi-
ście, jeśli agenci zmian nie wezmą pod uwagę kluczo-
wych, wymiernych elementów programu zmian, to
wdrożenie zmian zakończy się fiaskiem, zanim nie-
wymierne elementy staną się przedmiotem zaintere-
sowania zespołu zmian.

Bogata literatura z zakresu zarządzania zmianą
stara się odpowiedzieć na pytanie, co stanowi o suk-
cesie danego programu. W 1994 roku firma Boston
Consulting Group zakończyła badania, w których wzię-
ło udział 225 podmiotów przeprowadzających zmia-
ny. W efekcie tych badań stworzono metodę DICE11)

(TIZW) bazującą na czterech czynnikach, które wpły-
wają na sukces bądź porażkę zmian. Tymi czynnika-
mi są:
� czas trwania programu (T),
� zintegrowanie zespołu zmian (I),
� zaangażowanie (Z),
� wysiłek (W).
O sukcesie danego programu decyduje następująca
kombinacja czynników:

TIZW = T + (2 × I) + (2 × Z1) + Z2 + W

Badania pokazały, że gdy wynik TIZW szacuje się
pomiędzy 7 a 14, to projekty kończą się sukcesem, gdy
pomiędzy 14 a 17, to rezultat wprowadzenia zmian
jest nieprzewidywalny, natomiast gdy projekt ma
punktów więcej niż 17, zmiany kończą się niepowo-
dzeniem. Jak można zauważyć, im mniejszy wynik
TIZW, tym prawdopodobieństwo skutecznego wdro-
żenia zmian rośnie12). Sposób obliczania wyniku TIZW
zostanie przedstawiony poniżej.

Pierwszy wymieniony czynnik to czas poświęcony
przez przedsiębiorstwo na wdrożenie zmian (T). Ba-
dania pokazują, że największe prawdopodobieństwo
sukcesu mają programy długie, lecz poddawane czę-
stym weryfikacjom. Czas monitorowania realizacji
programu zmian powinien wynosić, zgodnie z wyni-
kami badań BCG, od sześciu do ośmiu tygodni. To
właśnie w tym okresie zespół zmian powinien przed-
stawić raport z postępów jego pracy, a naczelne kie-
rownictwo powinno te zmiany ocenić. Sposób przeli-
czania czasu weryfikacji projektu na punkty TIZW
przedstawia tabela 3.

Tab. 3. Sposób obliczania czasu T w metodzie
TIZW

Źródło: opracowanie własne na podstawie H.L. SIRKIN, P.
KEENAN, A. JACKSON, op.cit., s. 114.

Mniej niż 2 miesiące 1

Od 2 do 4 miesięcy 2

Od 4 do 8 miesięcy 3

Więcej niż 8 miesięcy 4

Czas weryfikacji
projektu zmian Liczba punktów (T)
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Kolejny czynnik, którym jest zintegrowanie zespo-
łu zmian, to wielkość zależna przede wszystkim od
zdolności lidera projektu zmian (agenta zmian). Do-
brzy liderzy to osoby o zdolnościach organizacyjnych,
radzące sobie z rozwiązywaniem problemów i na-
stawione na rezultat, odpowiedzialne za pracę swoją
i swojego zespołu i silnie zmotywowane. Liderzy zmian
muszą określić rolę każdego członka zespołu, ich za-
kres obowiązków i odpowiedzialność, jak również po-
dać kryteria oceny zespołu i wyznaczyć czas, jaki pra-
cownicy powinni poświęcić na pracę nad projektem
zmian Jeśli lider zmian spełnia wymienione kryteria
i do zespołu dobrano wykwalifikowanych i zmotywo-
wanych pracowników, którzy zakończyli swoją pracę
w czasie, a organizacja przeznaczyła co najmniej 50%
czasu członków zespołu zmian na prace nad projek-
tem, zintegrowanie zespołu (I) należy ocenić na po-
ziomie 1 punktu. Jeśli żadne z wymienionych kryte-
riów nie zostało spełnione, projekt należy ocenić na
poziomie 4 punktów. Punkty 2 i 3 należy przy-
znać, gdy wydajność zespołu kształtuje się pomiędzy
wymienionymi wyżej skrajnymi sytuacjami, są więc
wyznaczone zgodnie z subiektywnym odczuciem oce-
niającego.

Zaangażowanie (Z) jest czynnikiem, który został
podzielony przez autorów metody na dwa poziomy:
Z1 jako zaangażowanie naczelnego kierownictwa oraz
Z2 określający zaangażowanie pracowników niższych
szczebli. Z1 ocenia poziom, z jakim kadra najwyższego
szczebla komunikuje konieczność zmian i angażuje się
w projekt. Zgodnie z zasadą, że przykład idzie z góry,
gdy CEO13) odczuwają, że zmiany komunikowane są
przez nich częściej, niż powinny, to zgodnie z opinią
autorów metody TIZW taki program zmian ma szan-
sę powodzenia i należy przyznać 1 punkt za zaanga-
żowanie kierownictwa. Gdy dyrektorzy są neutralni
w stosunku do wdrażanych zmian, Z1 oceniamy na po-
ziomie 2 lub 3 punktów, gdy przeciwni, należy przy-
znać 4 punkty. Podobnie oceniamy zaangażowanie
pracowników (Z2), mając na uwadze przede wszyst-
kim zrozumienie przez pracowników potrzeby zmian
oraz wspieranie wdrażania projektu.

Ostatni z czynników wpływający na sukces pro-
jektu to wysiłek (W). Kryterium to dotyczy przede
wszystkim właściwej organizacji czasu pracy i wyzna-
czania priorytetów. Największym powodzeniem cieszą
się te projekty, nad którymi pracownicy nie zwięk-
szyli swojego czasu pracy o więcej niż 10% i za to na-
leży przydzielić 1 punkt. Gdy zatrudnieni otrzymali
do wykonania 10 do 20% więcej pracy, wysiłek (W)
należy ocenić na poziome 2 punktów. Natomiast do-
datkowa praca o ponad 20 do 30% oceniana jest na
poziomie 3 punktów, powyżej 40% to wysiłek (W), za
który należy przyznać 4 punkty14).

Wnioski, jakie nasuwają się odnośnie do przedsta-
wionej metody TIZW, to jej duża subiektywność, jed-
nak stosowanie jej w celu oceny programów jest jak
najbardziej zasadne. Metoda TIZW pozwoli na ocenę
podprojektów bądź etapów implementacji zmian oraz
skróci kilkudniowe debaty nad zmianą strategii
w dwugodzinne spotkanie, oparte na czterech kryte-
riach oceniających mocne i słabe strony projektu
zmian. Kolejnym atutem tej metody jest skupienie się
na najważniejszych elementach każdego projektu

zmian, a mianowicie na komunikacji i zaangażowa-
niu pracowników wszystkich szczebli. Próby pomiaru
zmian jakościowych każdego projektu zmian są zada-
niem trudnym, którego warto się podjąć przede wszyst-
kim ze względu na konieczność wdrożenia proste-
go, wspólnego języka (żargonu zmian) wśród zatrud-
nionych.

Anna Balcerek
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Akademia Ekonomiczna w Krakowie
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Summary
The paper presents main changes in contemporary enter-
prise and ways of leading transformation. The author focus
on the human resource, whose activities influence changes
processes in all organizations. Adapting employee to change
is a difficult task to which all changes’ leaders have to be
prepare. In this point of view the acceptance of changes with-
in organization decided whether the whole transformation
project will succeed or not. To achieve it, changes should be
implemented gradually and stress on proper communication.
On the other hand progress in change process should be
measured and managed. The article provides methods of
communicating changes and measuring milestones in chang-
es process. It is as well a trial of implementing “hard” and
“soft” changes in a company simultaneously.
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Wstęp

ealizowanie przedsięwzięć innowacyjnych
przez przedsiębiorstwa wiąże się nieodłącz-
nie z koniecznością posiadania określonych

środków finansowych. Jest to szczególnie istotne, gdyż
jak podkreśla Sosnowska i inni [2003], brak tych
środków, obok braku wiedzy, jest główną przyczyną
niskiego poziomu innowacyjności polskich przedsię-
biorstw. Szulakowski [2004] dodaje, że wśród czynni-
ków ekonomicznych, które utrudniają w Polsce dzia-
łalność innowacyjną, na uwagę zasługują zwłaszcza
źródła jej finansowania, do których jednak, z uwagi
na określone procedury i wymagania, nie wszystkie
przedsiębiorstwa mają jednakowy dostęp.

Jednym z zewnętrznych źródeł finansowania in-
nowacji są m.in. środki oferowane w ramach progra-
mów rządowych administrowanych przez określone
agencje czy instytucje (np. PARP). Bąkowski [2003]
stwierdza jednak, że w Polsce programom strategicz-
nym realizowanym w ramach polityki innowacyjnej
towarzyszą raczej skromne i wycinkowe działania
w zakresie ich implementacji. Cytowany autor uza-
sadnia to raczej ograniczonymi możliwościami finan-
sowego wspierania innowacyjności na poziomie pro-
gramów rządowych. Dodaje również, że w związku
z tym znaczącym źródłem finansowania innowacyj-
nych przedsiębiorstw mogą i powinny się stać środki
unijne. Nie mogą one jednak zastępować działań po-
dejmowanych na poziomie krajowym – mogą stano-
wić ich wspomaganie i uzupełnienie. Podobną opinię
w tej kwestii wyraża Grzeszczyk [2006a], twierdząc,
że wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, który jest
warunkiem rozwoju polskiej gospodarki, jest możli-
wy pod warunkiem właściwego wykorzystania fundu-
szy strukturalnych.

Metodyka badań

adania ankietowe, których wyniki zaprezen-
towano w opracowaniu, zostały zrealizowa-
ne w ramach projektu pt. Badanie przedsię-

biorstw Warmii i Mazur w zakresie konkurencyjności
i innowacyjności, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Badania przeprowadzono na przełomie 2005
i 2006 r., pozyskując dane za 2004 r. W tekście przed-
stawiono fragment uzyskanych wyników dotyczący:
� źródeł finansowania innowacji (w szczególności
oceny znaczenia środków finansowych pochodzących
z funduszy UE w działalności innowacyjnej przedsię-
biorstw),
� identyfikacji ograniczeń w ich pozyskiwaniu,
� oceny znaczenia źródeł informacji o tych środkach.

Odpowiedzi na niektóre pytania wymagały warto-
ściowania. Przyjęto zatem skalę ocen od 1 do 3, gdzie
1 oznaczała zjawisko (czynnik) bez znaczenia, 2 – zna-
czenie umiarkowane, a 3 – znaczenie wysokie.

Badania przeprowadzono wśród 321 przedsię-
biorstw zlokalizowanych w województwie warmińsko-
-mazurskim. Podzielono je, przyjmując za kryterium
podziału liczbę pracujących, na cztery grupy: małe (10–
49 pracujących), średnie (50–249 pracujących), duże
(250–999 pracujących) i bardzo duże (ponad 999 pra-
cujących). Podział ten umożliwił analizę porównawczą
uzyskanych wyników (dokonano porównań zarówno
wewnątrz grup, jak również między nimi).

Charakterystyka badanych przedsiębiorstw

rzedsiębiorstwa objęte badaniem prowadzi-
ły działalność produkcyjną na terenie woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. Udział

poszczególnych grup, wyodrębnionych na podstawie
przyjętych kryteriów klasyfikacji, w ogólnej liczbie
badanych przedsiębiorstw był zbliżony do struktury
przedsiębiorstw ogółem w województwie. W próbie
badawczej najliczniej reprezentowane były podmioty,
które zatrudniały od 10 do 49 osób. Grupa ta stanowi-
ła 75% ankietowanych jednostek (w województwie było
ich niespełna 73% – Podmioty gospodarcze...). Znaczną
liczbę stanowiły przedsiębiorstwa średnie (blisko 21%
próby badawczej; w województwie ok. 24%). Udział
kolejnych grup był coraz niższy: duże stanowiły nieco

Fundusze ze środków
Unii Europejskiej jako źródło
finansowania działalności
innowacyjnej przedsiębiorstw
w województwie
warmińsko-mazurskim

Barbara Grzybowska, Małgorzata Juchniewicz
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ponad 2% (ogółem w województwie jest ich nieco mniej
– niecały 1%), a największe – niespełna 2% (w woje-
wództwie niespełna 1%).

Wśród badanych jednostek gospodarczych najwię-
cej było osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, stanowiły one 38% ankietowanych (ry-
sunek). Wraz z wielkością przedsiębiorstw zmniejszał
się udział tej formy prawnej – głównie na korzyść spó-
łek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wśród najmniej-
szych jednostek działalność pod postacią spółek z ogra-
niczoną odpowiedzialnością prowadziło nieco ponad
23% podmiotów, natomiast wśród największych odse-
tek ten przekroczył 83%. Przedsiębiorstwa, w których
zatrudniano ponad 249 osób, funkcjonowały głównie
w postaci spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz spółek akcyjnych. Inne formy prawne, które
w badanej populacji stanowiły niespełna 10%, to
spółki cywilne, spółki komandytowe oraz spółdzielnie.

Źródła finansowania działalności
innowacyjnej przedsiębiorstw

rowadzenie działań innowacyjnych wiąże się
z ponoszeniem określonych wydatków. Jest
to szczególnie ważne zagadnienie, ponieważ

wśród czynników ograniczających działania innowa-

cyjne przedsiębiorstw, lub wręcz je uniemożliwiają-
cych, największe znaczenie mają na ogół bariery
o charakterze finansowym [Działalność innowacyjna...
2002, Grzybowska, Juchniewicz 2005, Mizgajska 2002,
Poznańska 1998]. Kwestia finansowania innowacji,
w tym zwłaszcza źródeł pochodzenia środków, jest nie-
wątpliwie istotna.

Z badań Głodka i innych [2001] wynika, że zasad-
niczym źródłem finansowania innowacji są środki
własne przedsiębiorstw, zwłaszcza w małych i śred-
nich firmach. Badane jednostki stwierdziły także, że
spośród źródeł wykorzystywanych do finansowania
przedsięwzięć innowacyjnych największe znaczenie
miały środki własne. Potwierdza to ocena tego źródła
(2,8), która z kolei wynikała z tego, że aż nieco ponad
76% badanych firm było przekonanych o jego wyso-
kim znaczeniu (tabela 1). Wśród poszczególnych grup
przedsiębiorstw widoczny jest nieco wyższy odsetek
mniejszych podmiotów akcentujących wysokie znacze-
nie środków własnych w finansowaniu działalności in-
nowacyjnej. Z kolei jednostki, w których zatrudnienie
wynosi od 250 do 999 pracowników, oceniając znacze-
nie poszczególnych źródeł, tylko środkom własnym
przypisały maksymalną notę. Należy przy tym dodać,
że tak wysoka ocena znaczenia samofinansowania in-
nowacji dość często przesądza o tym, że przedsiębior-

Rys. Struktura badanych przedsiębiorstw według formy prawnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

,

środki własne 76,2 77,7 75,6 50,0 66,7

kredyty, pożyczki 41,6 38,5 53,3 0,0 50,0

środki pozyskane z Unii Europejskiej 24,3 23,8 22,2 0,0 66,7

leasing 22,2 19,2 31,1 0,0 33,3

współfinansowanie z innymi przedsiębiorstwami 11,9 16,9 0,0 0,0 0,0

środki pozyskane od jednostek samorządu
terytorialnego 11,4 11,5 11,1 0,0 16,7

środki pozyskane od jednostek rządowych
szczebla centralnego 9,7 9,2 13,3 0,0 0,0

venture capital 2,2 1,5 4,4 0,0 0,0

Tab. 1. Ocena źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych (% przedsiębiorstw wskazują-
cych na wysokie znaczenie danego źródła)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Źródła finansowania
Przedsiębior-
stwa ogółem

Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących

10–49 50–249 250–999 powyżej 999
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stwa w ogóle nie podejmują działalności innowacyj-
nej lub zakres tych działań jest ograniczony. Potwier-
dzają to m.in. wyniki badań Stawasza i Głodka [2003],
z których wynika, że w hierarchii ważności barier
wprowadzania innowacji czynnik ten (niedostatek
własnych środków finansowych) znalazł się na pierw-
szym miejscu.

Do finansowania innowacji badane przedsiębior-
stwa wykorzystywały także środki zewnętrzne w po-
staci kredytów i pożyczek (ocena znaczenia 2,3). Wy-
magało to pewnej aktywności w ich wyszukaniu oraz
spełnienia określonych warunków umożliwiających ich
pozyskanie. Warunki te, związane m.in. z posiadaniem
określonego zabezpieczenia, nie zawsze były w stanie
spełnić mniejsze jednostki. Jest to zjawisko charakte-
rystyczne nie tylko dla polskich przedsiębiorstw, po-
nieważ, jak stwierdza Woodward [2003], praktycznie
na całym świecie mniejsze firmy mają znacznie trud-
niejszy dostęp do kredytów komercyjnych niż firmy
duże. Dodaje, że wynika to z asymetrii informacji, któ-
ra powoduje, że brak historii kredytowej lub zbyt krót-
ki okres funkcjonowania na rynku nie pozwala ban-
kowi oszacować stopnia ryzyka kredytowego. Ponadto
małe firmy z reguły występują do banków o niższe
środki niż firmy duże, co przy takich samych proce-
durach związanych z rozpatrywaniem wniosków kre-
dytowych powoduje, że udzielanie kredytów mniej-
szym podmiotom staje się dla banków mało opłacalne.
Być może to właśnie była przyczyna tego, że wśród
badanych przedsiębiorstw niespełna 39% małych, ale
jednocześnie i 50% największych stwierdziło, że źród-
ło to ma wysokie znaczenie w finansowaniu działań
innowacyjnych. Większość dużych jednostek (75%),
zatrudniających 250–999 osób, było przekonanych
raczej o umiarkowanym znaczeniu kredytów i poży-
czek w finansowaniu innowacji.

W dalszej kolejności wysokim uznaniem, ale tylko
niespełna co czwartej badanej jednostki, cieszyły się
środki pozyskiwane z programów Unii Europejskiej,
chociaż w ogólnej ocenie źródło to uzyskało dość niską
notę 1,9 (podobnie jak leasing – 1,8). W tym przypadku
można przypuszczać, że aktywnością w pozyskiwaniu
takich środków wykazywały się zwłaszcza największe
przedsiębiorstwa (powyżej 999 pracujących), ponieważ
blisko 67% spośród nich wysoko oceniło znaczenie tego
źródła, podczas gdy odsetek małych przedsiębiorstw de-
klarujących taką samą ocenę to niespełna 23%. Nieco
zastanawiająca może być postawa dużych firm (250–
999 zatrudnionych), gdyż tylko 50% spośród nich
stwierdziło, że źródło to nie ma żadnego znaczenia dla
prowadzonej przez nie działalności innowacyjnej.

Wspólne finansowanie innowacji z innymi przed-
siębiorstwami nie jest traktowane jako ważne źródło
(ocena znaczenia 1,5). Tylko niespełna 17% małych
firm było przekonanych o jego wysokim znaczeniu.
Pozyskiwanie środków finansowych (w ramach wspar-
cia publicznego) od jednostek samorządu terytorial-
nego czy też instytucji rządowych szczebla centralne-
go nie ma praktycznie żadnego znaczenia jako źródło
finansowania przedsięwzięć innowacyjnych. Stwierdzi-
ło tak odpowiednio 42 i ok. 43% badanych przedsię-
biorstw. Zaledwie 11 i niespełna 10% jest natomiast
przekonanych o ich wysokim znaczeniu. Bardziej kry-
tyczne w tym przypadku były firmy duże i bardzo duże.

Zdecydowanie najrzadziej ankietowane przedsię-
biorstwa wskazały na formę finansowania przedsię-
wzięć, jaką jest venture capital (kapitał ryzyka). Waż-
ność tego źródła oceniono na poziomie zaledwie 1,2,
a o jego wysokim znaczeniu było przekonanych zaled-
wie 2% respondentów. Można przypuszczać, co pod-
kreśla również Głodek i inni [2001], że wynika to
z niedostatecznie rozwiniętego rynku venture capital
w Polsce. Nieco inaczej kwestię tę wyjaśnia Woodward
[2003], sądząc, że inwestycje kapitałowe o podwyż-
szonym ryzyku są skutecznym narzędziem finanso-
wania, zwłaszcza małych innowacyjnych projektów,
w wysoko rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Nie
jest to już natomiast tak oczywiste w przypadku kra-
jów, w których proces wykształcania mechanizmów
rynkowych nie został w pełni zakończony, a do takich
cytowany autor zalicza polską gospodarkę.

Ograniczenia w pozyskiwaniu funduszy z UE

deklaracji badanych przedsiębiorstw wynika,
że dość istotnym źródłem finansowania in-
nowacji są środki pochodzące z unijnych fun-

duszy, chociaż ich znaczenie nie jest jednakowo po-
strzegane przez poszczególne grupy przedsiębiorstw.
Zróżnicowane oceny mogą wynikać z faktu, że proce-
som pozyskiwania tych środków towarzyszą różne
trudności czy wręcz bariery. Mogą mieć one różny
zakres i intensywność w zależności od charakteru da-
nego ograniczenia oraz od tego, jakiej wielkości przed-
siębiorstwo musi im sprostać.

Zdecydowanie najistotniejszą przyczyną ogranicza-
jącą możliwości korzystania z unijnych funduszy była,
zdaniem ankietowanych, nadmierna formalizacja
wniosków aplikacyjnych oraz biurokracja towarzyszą-
ca procedurom ubiegania się o nie (ocena znaczenia
2,8). O wielkim znaczeniu tego ograniczenia było
przekonanych blisko 77% badanych (tabela 2). W tym
przypadku uwagę zwracają zwłaszcza największe
przedsiębiorstwa, których zaledwie połowa była zda-
nia, że ograniczenie to ma wielkie znaczenie. Nato-
miast odsetek pozostałych firm prezentujących taki
sam pogląd był znacznie większy (75–78%). Podobne
wnioski na temat diagnozy barier ograniczających ab-
sorpcję funduszy UE sformułował także Grzeszczyk
[2006b]. Stwierdził, że zasadnicze źródła trudności to
m.in. zbyt skomplikowane procedury aplikacyjne, któ-
re dodatkowo podlegają częstym zmianom, oraz nad-
miernie długi proces selekcji i oceny składanych wnio-
sków. Gabryszak [2006] dodaje, że biurokratyczne
procedury, którym muszą sprostać przedsiębiorcy
ubiegający się o dotacje z unijnych funduszy, tworzą
polscy urzędnicy. Wymagania stawiane z ich strony
(dokumenty, zabezpieczenia itp.) są często znacznie
większe niż w innych krajach UE. Bińczak [2005] tłu-
maczy to niekompetencją tych osób, nieprzyzwycza-
jeniem do unijnych procedur oraz obawami przed pod-
jęciem nietrafnych decyzji.

Ubieganie się o unijne środki utrudniały przedsię-
biorstwom także wysokie koszty przygotowywania
wniosków aplikacyjnych oraz konieczność posiadania
własnego wkładu, częściej odczuwane przez mniejsze
firmy. Problem ten, zwłaszcza w połączeniu z finan-
sowymi barierami utrudniającymi działalność inno-
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wacyjną, może mieć duży wpływ na ograniczanie ak-
tywności przedsiębiorstw w tym zakresie. Ponadto
może się tu tworzyć swego rodzaju błędne koło – ba-
riery finansowe utrudniają wprowadzanie innowacji,
a wysokie koszty przygotowywania wniosków oraz
brak potrzebnego wkładu nie pozwalają na ubieganie
się o środki. Oczywiście takie stwierdzenie jest du-
żym uproszczeniem, ogranicza bowiem kwestię finan-
sowania innowacji tylko do środków pochodzących
z UE, a te (o czym wspomniano wcześniej) nie są wy-
łącznym, chociaż ważnym, źródłem wykorzystywanym
do tego celu.

Nieco ponad 37% badanych przedsiębiorstw przy-
znało, że możliwości pozyskiwania funduszy z UE
ograniczają krótkie terminy przygotowywania wnio-
sków (2,3), przy czym ponownie częściej argumentu
tego używały mniejsze jednostki (niespełna 40% ma-
łych oraz ok. 17% największych, chociaż aż 50% du-
żych). Natomiast spośród wyszczególnionych utrud-
nień najniżej oceniono ograniczony dostęp do infor-
macji o programach, w ramach których przedsiębior-
stwa mogą się ubiegać o finansowanie przedsięwzięć
innowacyjnych. Badana populacja przedsiębiorstw
oceniła znaczenie tego utrudnienia na umiarkowanym
poziomie (2,0). O dużym wpływie niedostatecznej
informacji na skłonność do korzystania z tego źródła

finansowania przekonanych było niespełna 25% firm
i jest to najniższy odsetek w porównaniu do ocen
wcześniej analizowanych ograniczeń. Jednak z dru-
giej strony jest to aż co czwarta firma, której zdaniem
dostęp do informacji o programach jest ograniczony.
Nie wydaje się to zatem problem, którego znaczenie
można marginalizować. Dotyczy to zarówno samych
przedsiębiorstw, jak i określonych organizacji czy
instytucji, które takie informacje gromadzą i udo-
stępniają.

Źródła informacji o środkach unijnych

cenę znaczenia źródeł informacji w zakresie
pozyskiwania funduszy z UE wykorzystywa-
nych w działalności innowacyjnej przedsta-

wiono w tabeli 3. Zdaniem ankietowanych, najważ-
niejszych informacji w tej kwestii dostarczały im
instytucje wspierające rozwój regionalny i lokalny, np.
agencje rozwoju regionalnego czy ośrodki doradztwa
rolniczego (ocena 2,3). Miały one w opinii prawie 42%
badanych ogromne znaczenie w procesach pozyskiwa-
nia unijnych środków, chociaż o ich umiarkowanym
wpływie było przekonanych prawie 25% małych, 33%
średnich, 50% dużych i 33% bardzo dużych przedsię-
biorstw. Nieco mniejsze było znaczenie (2,2) i odse-

,

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Źródła ograniczenia
Przedsiębior-
stwa ogółem

Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących

10–49 50–249 250–999 powyżej 999

biurokracja i formalizacja wniosków UE 76,8 77,7 77,8 75,0 50,0

wysoki koszt opracowania aplikacji 46,5 51,5 37,8 0,0 33,3

konieczność posiadania wkładu własnego 41,1 43,8 37,8 0,0 33,3

krótki termin przygotowania aplikacji 37,3 39,2 33,3 50,0 16,7

ograniczony dostęp do informacji o programach 24,9 26,9 22,2 0,0 16,7

Tab. 2. Ocena ograniczeń w pozyskiwaniu funduszy z UE (% przedsiębiorstw wskazujących na
wysokie, ograniczające znaczenie danego czynnika)

udostępniane przez instytucje wspierające rozwój
regionalny i lokalny (np. ODR, Agencja Rozwoju
Regionalnego) 41,6 40,0 46,7 25,0 50,0

udostępniane przez instytucje rządowe szczebla cen-
tralnego (np. Ministerstwo Gospodarki, UKIE, PARP) 35,7 36,9 31,1 25,0 50,0

pochodzące z kontaktów z innymi przedsiębiorstwami 25,9 30,0 17,8 0,0 16,7

udostępniane przez jednostki samorządu terytorial-
nego (np. Urząd Marszałkowski, urzędy gmin) 21,6 24,6 15,6 0,0 16,7

pozyskane w wyniku szkoleń i doradztwa prowadzo-
nych przez organizacje pozarządowe działające
na terenie gminy (np. fundacje) 15,1 18,5 8,9 0,0 0,0

pozyskane w wyniku szkoleń i doradztwa prowadzo-
nych przez firmy konsultingowe 14,1 17,7 4,4 0,0 16,7

pozyskane w wyniku szkoleń i doradztwa prowadzo-
nych przez jednostki samorządu terytorialnego 12,4 15,4 4,4 0,0 16,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Źródła informacji
Przedsiębior-
stwa ogółem

Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących:

10–49 50–249 250–999 powyżej 999

Tab. 3. Ocena źródeł informacji w zakresie pozyskiwania funduszy z UE wykorzystywanych w dzia-
łalności innowacyjnej (% przedsiębiorstw wskazujących na wysokie znaczenie danego źródła)
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tek (ok. 36%) badanych, którzy wskazali na wielkie
znaczenie informacji pochodzących od instytucji rzą-
dowych szczebla centralnego, np. Ministerstwa Go-
spodarki, UKIE czy PARP. Znacznie niższy był także
udział przedsiębiorstw, które wysoko oceniły informa-
cje pochodzące z kontaktów z innymi przedsiębior-
stwami (blisko 26%) oraz udostępniane przez jednostki
samorządu terytorialnego, np. Urząd Marszałkowski,
urzędy gmin (ok. 22%). W tym przypadku znacznie
wyższy był odsetek przedsiębiorstw przekonanych ra-
czej o ich umiarkowanym znaczeniu (odpowiednio 40
i 32%) z tendencją, że im większe przedsiębiorstwo,
tym większy udział (w strukturze poszczególnych
grup) deklarujących umiarkowane znaczenie tych
źródeł (np. na umiarkowane znaczenie informacji po-
chodzących od innych przedsiębiorstw wskazało 39%
małych, 42% średnich oraz po 50% dużych i bardzo
dużych firm).

Zdecydowanie najmniej ważnymi źródłami infor-
macji, z których korzystały badane przedsiębiorstwa,
ubiegając się o fundusze z UE, były szkolenia i do-
radztwo prowadzone zarówno przez organizacje po-
zarządowe czy firmy konsultingowe, jak i przez jed-
nostki samorządu terytorialnego. O tym, że źródła te
mają duże znaczenie, przekonanych było (odpowied-
nio o każdym z nich) tylko 15, 14 i 12% ogólnej liczby
badanych firm, natomiast o tym, że nie miały żadne-
go znaczenia – 36, 31 i 32%. Należy dodać, że wśród
poszczególnych grup przedsiębiorstw najbardziej kon-
sekwentne w swojej ocenie były duże podmioty. Żaden
nie stwierdził, że informacje pochodzące z tych źródeł
miały wielki wpływ na decyzje o ubieganie się o środ-
ki z UE, a aż 75% było zdania, że nie miały one żadne-
go wpływu.

Podsumowanie

działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
finansowanie innowacji, w tym zwłaszcza
źródła pochodzenia środków, jest szczególnie

ważnym zagadnieniem, ponieważ przesądza o aktyw-
ności i zaangażowaniu firm w tę działalność. W bada-
nych jednostkach głównym źródłem finansowania in-
nowacji były środki własne, a w drugiej kolejności
kredyty i pożyczki. Fundusze możliwe do pozyskania
w ramach programów unijnych były w opinii analizo-
wanych przedsiębiorstw istotnym (trzecim pod wzglę-
dem wagi), lecz niedominującym źródłem finanso-
wania działalności innowacyjnej. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że bardzo duże przedsiębiorstwa (za-
trudniające powyżej 999 osób) korzystały z tej formy
finansowania w równej mierze, co ze środków włas-
nych. Możliwości ubiegania się o unijne środki ogra-
niczała przede wszystkim biurokracja towarzysząca
procedurom składania wniosków aplikacyjnych oraz
ich nadmierna formalizacja. Mniejsze znaczenie (szcze-
gólnie wśród przedsiębiorstw dużych) odgrywały ta-
kie czynniki, jak koszt opracowania aplikacji czy
konieczność posiadania wkładu własnego. Przedsię-
biorstwa deklarowały, że dostępność informacji o pro-
gramach nie stanowiła problemu i była wystarcza-
jąca. Głównym źródłem informacji były instytucje
wspierające rozwój lokalny i regionalny oraz instytu-
cje rządowe szczebla centralnego. Natomiast niewiel-

kie znaczenie w procesach pozyskiwania informacji
miały szkolenia prowadzone zarówno przez jed-
nostki samorządu terytorialnego, jak i jednostki
pozarządowe.

dr Barbara Grzybowska
dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM
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Wydział Nauk Ekonomicznych
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Summary
The paper presents the results of research in 321 enterpris-
es from warmińsko-mazurskie voivodeship. The subject of
analysis was EU Structural Funds designed for financing
innovation activity. The research shows that funds are not
really important source of financing innovation activity for
analyzed enterprises. The main barrier was high level of
bureaucracy of application procedures for Structural Funds.
A lesser degree limiting factor (especially in big enterprises)
was cost of prepare application and necessity of financial
contribution. Enterprises declared that they had enough in-
formation about programs. The main source of information
about programs was institutions supporting local and region-
al development and central government institutions.
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Wprowadzenie

edną z najpopularniejszych koncepcji zarzą-
dzania w ostatnich latach jest zarządzanie
wiedzą (ZW). Na temat ZW wydano już w ję-

zyku polskim setki publikacji. Można się więc spodzie-
wać, że w praktyce gospodarczej widoczne powinny
być pierwsze wdrożenia systemów ZW. Ta sytuacja
powinna dotyczyć zwłaszcza małych i średnich firm,
w których wdrożenie przynajmniej podstawowych ele-
mentów koncepcji ZW wydaje się najłatwiejsze i naj-
tańsze. Te przypuszczenia stały się podstawą pod-
jęcia badań koncentrujących się na poziomie wyko-
rzystania strategicznego ZW w małych i średnich fir-

mach. Fragmenty tych badań zostaną przedstawione
w niniejszym artykule.

Hipotezy badawcze

ipoteza główna, jaką postawiono przed przy-
stąpieniem do badań, brzmiała: małe i śred-
nie przedsiębiorstwa w Małopolsce są świa-

dome znaczenia wiedzy w działalności gospodarczej
i dlatego też podejmują działania mające na celu jej
pozyskanie i optymalne wykorzystanie. Przyjęto mię-
dzy innymi następujące hipotezy cząstkowe:
� małe i średnie firmy w swojej strategii zawarły
wymagania w stosunku do zasobu wiedzy, jaki powi-

Wybrane problemy strategicznego
zarządzania wiedzą w małych
i średnich firmach Małopolski

Bogusz Mikuła, Marek Makowiec

Tab. 1. Pytania dotyczące strategii wiedzy i warunki wewnątrz organizacji

Źródło: [Mikuła, 2005b].

1.1. Czy strategia przedsiębiorstwa uwzględnia problematykę wiedzy organizacji?
tak – w pełni tak – ale nie w pełnym stopniu tak – ale w niewielkim stopniu nie

jeśli tak, to co i w jakim zakresie wskazuje:
a) wagę wiedzy dla organizacji

tak – w pełni tak – ale nie w pełnym stopniu tak – ale w niewielkim stopniu nie
b) podejścia w zarządzaniu wiedzą (techniczne lub społeczne)

tak – w pełni tak – ale nie w pełnym stopniu tak – ale w niewielkim stopniu nie
c) obszary szczególnie ważnej wiedzy dla organizacji

tak – w pełni tak – ale nie w pełnym stopniu tak – ale w niewielkim stopniu nie
d) sposoby zdobywania wiedzy wyróżniającej

tak – w pełni tak – ale nie w pełnym stopniu tak – ale w niewielkim stopniu nie
e) zagadnienia relacji z otoczeniem

tak – w pełni tak – ale nie w pełnym stopniu tak – ale w niewielkim stopniu nie
1.2. Czy organizacja na bieżąco analizuje rozwój wiedzy na świecie?

tak – ciągle tak – okresowo tak – sporadycznie nie
1.3. Czy identyfikuje się i analizuje luki wiedzy?

tak – w pełni tak – ale nie w pełnym stopniu tak – ale w niewielkim stopniu nie
1.4. Czy identyfikuje się i analizuje luki relacji z otoczeniem

tak – w pełni tak – ale nie w pełnym stopniu tak – ale w niewielkim stopniu nie
1.5. Czy określa się strategie zapełnienia luk wiedzy?

tak – w pełni tak – ale nie w pełnym stopniu tak – ale w niewielkim stopniu nie
1.6. Czy określa się strategie zapełnienia luk relacji?

tak – w pełni tak – ale nie w pełnym stopniu tak – ale w niewielkim stopniu nie
1.7. Czy ocenia się efektywność powyższych działań – 1.2–1.6 (także od strony ekonomicznej)?

tak – w pełni tak – ale nie w pełnym stopniu tak – ale w niewielkim stopniu nie
1.8. Czy system motywacji zachęca do pozyskiwania, tworzenia i wykorzystania wiedzy przez pracowników?

tak – w pełni tak – ale nie w pełnym stopniu tak – ale w niewielkim stopniu nie
1.9. Czy struktura organizacyjna jest dostosowana do implementacji strategii zarządzania wiedzą?

tak – w pełni tak – ale nie w pełnym stopniu tak – ale w niewielkim stopniu nie
1.10. Czy kultura organizacyjna sprzyja pozyskiwaniu, dzieleniu się, tworzeniu i wykorzystaniu wiedzy?

tak – w pełni tak – ale nie w pełnym stopniu tak – ale w niewielkim stopniu nie

,
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nien być w posiadaniu organizacji, aby zrealizować
założone cele,
� małe i średnie firmy analizują na bieżąco zmiany
zachodzące w zasobach wiedzy otoczenia i dążą do ich
pozyskania,
� badane przedsiębiorstwa kładą duży nacisk na
kształtowanie relacji z otoczeniem,
� wewnętrzne warunki przedsiębiorstw są dostoso-
wane do potrzeb ZW, a więc ich środowiska wewnętrz-
ne sprzyjają generowaniu i wykorzystaniu wiedzy
(zwłaszcza systemy motywacyjne, struktura organi-
zacyjna i kultura organizacyjna sprzyjają dzieleniu się
wiedzą, kreowaniu i optymalnemu jej wykorzystaniu).

Metoda badawcza i charakterystyka
respondentów

o celów badawczych opracowano metodę
w postaci listy pytań kontrolnych wstępnej
identyfikacji zakresu zastosowania strate-

gicznego ZW i problemów z nim związanych1). Część

tej listy, z której wyniki prezentowane są poniżej,
przedstawiono w tabeli 1.

Badaniem objęto ponad 200 respondentów (studen-
tów studiów zaocznych) pracujących w firmach zloka-
lizowanych w Małopolsce, zatrudniających do 250 pra-
cowników. Do obliczenia wyników wykorzystano 150
użytecznych kwestionariuszy. Wszyscy badani przed
wypełnieniem kwestionariusza przeszli kurs z ZW
i tylko u 5,3% badanych staż pracy w danej firmie był
mniejszy niż 1 rok. Można więc założyć, że błąd
w uzyskanych odpowiedziach był minimalny, gdyż re-
spondenci dobrze znają swoje firmy i jednocześnie
orientują się w istocie ZW. Wielkość zatrudnienia ba-
danych firm przedstawiono w tabeli 2.

Wyniki badania

zyskane wyniki badania przedstawia tabe-
la 3 (odpowiedzi – A odpowiada tak, D – nie,
B i C są stwierdzeniami pośrednimi). Z prze-

prowadzonych badań wynika, że małe i średnie przed-

Do 5 osób 10 10 6,66667 6,6667

5–20 osób 36 46 24,00000 30,6667

20–50 osób 37 83 24,66667 55,3333

50–100 osób 47 130 31,33333 86,6667

100–200 osób 18 148 12,00000 98,6667

Powyżej 200 osób 2 150 1,33333 100,0000

Tab. 2. Wielkość zatrudnienia w badanych firmach

Źródło: opracowanie własne.

Kategoria Liczebność Liczebność
skumulowana

Procent Procent
skumulowany

1.1. Uwzględnienie wiedzy w strategii
przedsiębiorstwa: 2 83 56 9 1,33% 55,33% 37,33% 6,00%

a) waga wiedzy 7 82 54 7 4,67% 54,67% 36,00% 4,67%

b) podejście w zarządzaniu wiedzą 8 52 65 25 5,33% 34,67% 43,33% 16,67%

c) obszary wiedzy szczególnie istotnej 21 84 40 5 14,00% 56,00% 26,67% 3,33%

d) sposoby zdobywania wiedzy wyróżniającej 12 71 54 13 8,00% 47,33% 36,00% 8,67%

e) relacje z otoczeniem 29 46 57 18 19,33% 30,67% 38,00% 12,00%

1.2. Analiza wiedzy światowej 15 58 57 20 10,00% 38,67% 38,00% 13,33%

1.3. Identyfikacja i analiza luk wiedzy 7 55 58 30 4,67% 36,67% 38,67% 20,00%

1.4. Identyfikacja i analiza luk relacji 15 56 46 33 10,00% 37,33% 30,67% 22,00%

1.5. Tworzenie strategii zapełniania luk wiedzy 0 45 57 48 0,00% 30,00% 38,00% 32,00%

1.6. Tworzenie strategii zapełniania luk relacji 2 32 77 39 1,33% 21,33% 51,33% 26,00%

1.7. Ocena powyższych działań 14 52 54 30 9,33% 34,67% 36,00% 20,00%

1.8. Dostosowanie systemu motywacji
do potrzeb zarządzania wiedzą 8 16 47 79 5,33% 10,67% 31,33% 52,67%

1.9. Dostosowanie struktury organizacyjnej 0 26 64 60 0,00% 17,33% 42,67% 40,00%

1.10. Dostosowanie kultury organizacyjnej 7 40 60 43 4,67% 26,67% 40,00% 28,67%

Tab. 3. Wyniki badania na temat strategii wiedzy i warunków wewnątrz organizacji

Źródło: opracowanie własne.

Badany czynnik
Liczbowo Procentowo

Odp.
A

Odp.
B

Odp.
C

Odp.
D

Odp. A Odp. B Odp. C Odp. D
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siębiorstwa Małopolski w niewielkim stopniu uwzględ-
niają zagadnienie wiedzy w ramach zarządzania stra-
tegicznego (pytanie 1.1). Na pełne uwzględnienie wie-
dzy wskazano tylko w dwóch spośród 150 firm. W ogóle
nie lub w niewielkim stopniu wiedza jest wpisana
w strategię aż w 43,33% badanych przedsiębiorstw.
Dalsze pytania (1.1.a–1.1.e) przy uśrednieniu potwier-
dzają uzyskany ogólny wynik, obrazując połowiczne
wskazanie wagi zasobu wiedzy, podejścia w ZW, ob-
szaru wiedzy szczególnie istotnej, sposobu zdobywa-
nia wiedzy i relacji z otoczeniem w strategii przedsię-
biorstwa.

Kolejne pytania (1.2–1.7) dotyczyły poziomu reali-
zacji sześciu podstawowych zadań z zakresu strate-
gicznego ZW. Wyniki przedstawia rysunek 1. Jak wi-
dać na wykresie, aż 32% badanych przedsiębiorstw

nie określa strategii zapełniania luk wiedzy (strategii
ZW). Część z nich jest świadoma istnienia luk wiedzy,
gdyż tylko 20% badanych stwierdziło, że w ogóle nie
identyfikuje luk wiedzy, a 38,67% czyni to tylko spo-
radycznie. Oczywiście brak formalnego sformułowa-
nia strategii ZW dla celów eliminacji luk wiedzy nie
musi oznaczać braku takich strategii, gdyż mogą one
mieć postać strategii wyłaniających się. Jednak skoro
jest niski poziom identyfikacji luk wiedzy, spodziewać
się można, że nie jest to podejście dominujące, a ra-
czej pojawia się w sytuacjach nagłego i ważnego zapo-
trzebowania na wiedzę. Natomiast żadna z badanych
firm nie tworzy strategii ZW. Podobnie jest z lukami
relacji, choć dwie firmy w pełni realizują zadanie do-
tyczące identyfikacji i zapełniania luk relacji, ale to
zaledwie 1,33% badanych. Z analizy wyników wy-

Rys. 1. Poziom realizacji podstawowych zadań z zakresu strategicznego zarządzania wiedzą
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 2. Wynik badania podstawowych warunków sprzyjających zarządzaniu wiedzą
Źródło: opracowanie własne. ,
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ciągnąć można natomiast wniosek, że jeśli w jakimś
zakresie pierwszych sześć zadań jest podejmowanych,
to również są one oceniane.

Ostatnia część prezentowanych tu wyników badań
dotyczyła poziomu dostosowania systemu motywacji,
struktury i kultury organizacyjnej do potrzeb ZW.
Wybór tych czynników nie był przypadkowy, gdyż jak
wynika z badań, obok technologii informacyjnej sta-
nowią one zasadnicze czynniki determinujące efektyw-
ność ZW (zob.: [Heisig, Vorbeck 2001, s. 106]). Aż
52,67% spośród badanych firm ma znaczące dysfunk-
cje w systemach motywacyjnych, gdyż systemy te, zda-
niem respondentów, są w ogóle niedostosowane do
potrzeb pozyskiwania wiedzy, dzielenia się nią, kre-
owania i wykorzystania jej. Tylko zaledwie 8 firm (tj.
5,33%) ma swoje systemy motywacji dostosowane do
tych celów. Słabość systemów motywacji małych i śred-
nich przedsiębiorstw potwierdzają też inne badania –
zob.: [Mikuła, Makowiec 2006]. Ani jedna z badanych
firm, zdaniem respondentów, nie ma całkowicie od-
powiedniej do potrzeb ZW struktury organizacyjnej,
a pełne niedostosowanie występuje u 40% przedsię-
biorstw. Nieco lepsza sytuacja w opinii respondentów
dotyczy kultury organizacyjnej, choć wyniki można
uznać również za niezadowalające (rys. 2).

Wnioski z badań

iestety, na podstawie przeprowadzonych ba-
dań (wyników tu prezentowanych oraz nie-
opisanych w niniejszej publikacji) wyprowa-

dzone cząstkowe hipotezy badawcze nie zostały
pozytywnie zweryfikowane. Pierwsza z tych hipotez
zakładała, że małe i średnie firmy uwzględniają roz-
wój i wykorzystanie zasobów wiedzy w swojej strate-
gii zarządzania. Blisko połowa firm nie zwraca w istot-
nym stopniu uwagi na zasób wiedzy, traktując go jako
podstawę swojej działalności (43,33%). Pozostałe
uwzględniają w szerszym stopniu zasób wiedzy w swo-
jej strategii, jednak niewielka ich część przekłada swoje
deklaracje na działania w zakresie strategicznego ZW.
Podkreślić należy, że połowa z badanych podmiotów
nawet nie analizuje zmian w zasobach wiedzy otocze-
nia (13,33%) lub czyni to w niewielkim stopniu (38%).
Także stopień realizacji zadań zmierzających do po-
zyskania wiedzy otoczenia jest zbyt niski, aby przyjąć
drugą z hipotez. Co się tyczy trzeciej hipotezy cząst-
kowej (badane przedsiębiorstwa kładą duży nacisk na
kształtowanie relacji z otoczeniem), z całości badań
wynika, że kształtowanie relacji z otoczeniem związa-
nych z generowaniem i wykorzystaniem zasobów wie-
dzy jest u większości badanych firm bardziej deklaro-
wane niż rzeczywiście realizowane. Również odrzuca
się przypuszczenia, jakoby badane firmy miały dosto-
sowane wewnętrzne warunki do potrzeb ZW, a więc
ich środowiska wewnętrzne sprzyjały generowaniu
i wykorzystaniu wiedzy.

Przyznać należy, że wyprowadzona na wstępie ba-
dań hipoteza główna była bardzo optymistyczna i nie
została potwierdzona. Wydaje się, że większość z ba-
danych firm nie jest świadoma znaczenia zasobów wie-
dzy w działalności gospodarczej i funkcjonowania
w rozwijającej się gospodarce opartej na wiedzy. Na-
tomiast część z przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę

z konieczności ZW, jednak nie podejmuje odpowied-
nich działań w tym zakresie. Wnioski te wyprowadzić
można na całość małych i średnich przedsiębiorstw
Małopolski. W przypadku pozostałych województw
Polski, porównując poziom ich rozwoju gospodarcze-
go i wykształcenia ludności z województwem mało-
polskim, przypuszczać można, że w niektórych z nich
zaangażowanie w ZW jest na jeszcze niższym pozio-
mie. Jednak, aby to potwierdzić, konieczne jest prze-
prowadzenie szerszych badań empirycznych.

dr hab. Bogusz Mikuła
mgr Marek Makowiec

Katedra Zachowań Organizacyjnych
Akademii Ekonomicznej w Krakowie

1) Do celów zweryfikowania narzędzia badawczego metoda
była dwukrotnie zastosowana w przedsiębiorstwach. Opis
tych zastosowań został zawarty [w:] [Mikuła, Turcza 2005,
s. 369–380, Turcza 2005]. Z całym kwestionariuszem me-
tody oraz interpretacją podstawowych pojęć można się
zapoznać [w:] [Mikuła 2005a, s. 185–203, Mikuła 2005b,
s. 225–234].
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Summary
This article presents the results of empirical researches on
strategic knowledge management usage in the small and
medium-sized enterprises in the southern part of Poland. As
the researches show the small and medium-sized enterpris-
es take into consideration the knowledge resources only in
a slight extent in their strategies. A half of researched enter-
prises do not even do the analysis of changes that take place
in the knowledge resources in the environment. The crea-
tion of connections with the environment which aims to gen-
erate and to use the knowledge resources, is more promised
than really realized in the most researched enterprises. These
enterprises do not put emphasis on the creation of the condi-
tions encouraging the knowledge management. The most of
researched enterprises seem to be unaware of the meaning
of knowledge resources in a business.
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Wprowadzenie

adrzędnym celem działania przedsiębiorstwa
jest maksymalizowanie sumy finansowych
korzyści jego właścicieli wynikających z na-

bycia przez nich udziałów w przedsiębiorstwie. Uży-
wanym często zamiennie terminem jest „maksymali-
zacja wartości kreowanej dla właścicieli”. W przypadku
spółki akcyjnej, której przykładem posłużymy się
w tym artykule, będzie to kreacja wartości dla akcjo-
nariuszy. Wspomniane finansowe korzyści to zyski ka-
pitałowe (wzrost wartości udziałów) i gotówkowe wy-
płaty ze spółki, np. w postaci dywidendy. Ponieważ
oceniając opłacalność swoich inwestycji, udziałowcy
biorą jednak pod uwagę koszt alternatywny angażo-
wanego kapitału, właściwym miernikiem kreowanej
dla nich okres po okresie wartości powinien być taki,
który uwzględnia wspomniany koszt. Takim mierni-
kiem jest nadwyżkowy dochód z akcji (AR – ab-
normal return), z punktu widzenia którego inwesty-
cja w nie przynosi zysk (nazywany ekonomicznym)
dopiero wtedy, gdy zdefiniowana wcześniej suma ko-
rzyści z akcji przewyższa alternatywny koszt zaanga-
żowanego w nie kapitału1). Nieporównanie większą
popularność jako miernik kreowanej wartości zyska-
ła jednak ekonomiczna wartość dodana (EVA® –
economic value added)2). Choć oba mierniki – AR i EVA
– są skonstruowane w analogiczny sposób i choć zada-
niem obu jest zmierzenie wartości kreowanej przez
inwestycje, to jednak nie jest to do końca ta sama
w obu przypadkach inwestycja. Pisaliśmy na ten te-
mat w nr. 1/2004 „Przeglądu Organizacji”3). Zasadni-
cza różnica między dwoma miernikami polega na tym,
że AR uwzględnia oczekiwania co do przyszłych wyni-
ków działalności, podczas gdy EVA ich nie uwzględ-
nia. Istnieje jednak możliwość szacowania EVA w taki
sposób, by również ona uwzględniała oczekiwania co
do przyszłych wyników działalności. Taki rachunek
musi jednak spełniać dwa warunki:
� NOPAT musi być obliczany jako różnica między
wpływami gotówki i jej wydatkami, a nie jako różnica
między przychodami i kosztami (z jednym wyjątkiem,
jakim jest amortyzacja; sposób uwzględniania wy-
datków inwestycyjnych w rachunku EVA właśnie po-
przez amortyzację jest jedną z najbardziej charakte-
rystycznych właściwości tego miernika, sprawiającą,
że nie jest to do końca ani miernik księgowy, ani go-
tówkowy);

� amortyzacja musi być szacowana tzw. metodą
ekonomiczną, nazywaną także metodą wartości
teraźniejszej przyszłych przepływów pieniężnych
(PVD – present value depreciation).

EVA z amortyzacją ekonomiczną

metodzie PVD miarą rocznej amortyzacji jest
zmiana ekonomicznej wartości aktywów
w ciągu roku. Wartość ekonomiczna ak-

tywów jest wyznaczana przez zdyskontowanie stru-
mienia wolnych przepływów pieniężnych oczekiwa-
nych w przyszłości w związku z ich używaniem. Sza-
cunki amortyzacji metodą ekonomiczną wymagają
podjęcia decyzji m.in. w dwóch sprawach:
� jaki parametr przyjąć w roli stopy dyskonta,
� czyimi oczekiwaniami się posłużyć?

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to stosowane są
dwa rozwiązania. W pierwszym stopą dyskonta jest
wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (IRR). Podej-
ście to lansują m.in. J. Grant4) oraz D. Young i S.
O’Byrne5). W drugim jest nią stopa kosztu kapitału
finansującego inwestycje (WACC). Podejście to pro-
muje twórca EVA, B. Stewart6). W celu zilustrowania
obu metod posłużymy się przykładem, w którym dla
maksymalnej prostoty argumentacji zredukujemy hi-
potetyczne przedsiębiorstwo do pojedynczej inwesty-
cji o z góry określonym okresie ekonomicznego życia
wynoszącym 5 lat, wymagającej zainwestowania w tym
momencie 500 tys. zł (angażowany kapitał pochodzi
wyłącznie od udziałowców i kosztuje 10% rocznie),
która zgodnie z oczekiwaniami przyniesie w ciągu pię-
ciu kolejnych lat następujące wolne przepływy pienięż-
ne z działalności operacyjnej: 75 tys. zł, 200 tys. zł,
150 tys. zł, 127 tys. zł i 150 tys. zł. IRR tej inwestycji
to 13%. Jej NPV jest równa 41,57 tys. zł.

Zastosowanie pierwszego rozwiązania (stopą
dyskonta jest IRR) sprawia, że roczne stopy zwrotu
z inwestycji (ROIC) zrównują się z IRR, a suma
zdyskontowanych EVA jest równa NPV inwestycji (ta-
bela 1).

W drugim rozwiązaniu (kosztu kapitału w roli sto-
py dyskonta) otrzymujemy strumień zerowych EVA
i roczne stopy zwrotu z inwestycji równe stopie kosz-
tu kapitału (tabela 2).

NPV nie jest, tak jak w pierwszym rozwiązaniu,
rozbijana na kolejne lata, lecz – jak piszą J. Drukar-
czyk i A. Schueler – cała „oczekiwana wartość wykre-

EVA, amortyzacja ekonomiczna
i kreacja wartości dla akcjonariuszy

Andrzej Cwynar, Wiktor Cwynar

,
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owana przez projekt (którą mierzy NPV – przyp. aut.)
zostaje przypisana do punktu startu (momentu pono-
szenia wydatku początkowego – przyp. aut.)”7). War-
to w tym miejscu zauważyć, że postulowana przez
twórców EVA (zwłaszcza przez B. Stewarta) metoda
tworzenia funduszu amortyzacyjnego (SFD – sin-
king fund depreciation) jest swoistą hybrydą księgo-
wo-ekonomiczną. Wprawdzie w szacunkach amorty-
zacji uwzględnia się oczekiwane w przyszłości wyniki
działalności, ale jednocześnie obowiązującą miarą ka-
pitału zainwestowanego jest jego wartość księgowa,
a nie wartość ekonomiczna. Ponadto w metodzie tej
przyjmuje się, że oczekiwane przyszłe przepływy pie-
niężne są stałe, co – jak komentuje to G. Owen – jest
bez wątpienia „sztucznym zabiegiem”8). Także w tej
metodzie w roli stopy dyskonta występować może za-
równo IRR, jak i WACC. Wpływ zastosowania najważ-
niejszych dla oceny EVA metod umarzania aktywów
na wybrane mierniki efektywności został syntetycz-
nie przedstawiony w tabeli 3.

EVA, oczekiwania rynku i kreacja wartości
dla akcjonariuszy

ównież w przypadku drugiego pytania („czy-
je oczekiwania?”) możliwe są dwa rozwiąza-
nia: posłużenie się prognozami rynku lub

prognozami kierownictwa. Pierwsze rozwiązanie jest
szczególnie interesujące ze względu na problematy-
kę zgodności wskazań AR i EVA, od której rozpo-
częliśmy ten artykuł. Otóż, jeżeli EVA jest obliczana
na podstawie przepływów pieniężnych i z wykorzy-
staniem metody PVD, którą „karmi się” właśnie
oczekiwaniami rynku, wówczas wskazania AR i EVA
są dokładnie takie same (tabela 4). Jest tak dla-
tego, ponieważ NOPAT jest obliczany dokładnie tak
samo, jak całkowity zysk z inwestycji w akcje (jako
suma zmiany rynkowej wartości zainwestowanego
kapitału w ciągu roku i gotówki będącej do dyspo-
zycji udziałowców), a zainwestowany kapitał wyce-
nia się tak samo, jak akcje (poprzez zdyskontowanie

1 75 500 490 10 65 13% 15

2 200 490 353,5 136,5 63,5 13% 14,7

3 150 353,5 249,5 104 46 13% 10,6

4 127 249,5 155 94,5 32,5 13% 7,5

5 175 155 0 155 20 13% 4,65

Tab. 1. EVA z metodą PVD jako sposobem umarzania aktywów i IRR w roli stopy dyskonta

OCF (operating cash flow) – przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (różnica między wpływami i wypływami),
FCF (free cash flow) – wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (OCF pomniejszone o wydatki inwestycyjne),
ICBEG (invested capital) – zainwestowany kapitał według stanu na początku roku, ICEND – zainwestowany kapitał według
stanu na końcu roku, DEP (depreciation) – amortyzacja, NOPAT (net operating profit after taxes) – zysk operacyjny netto po
opodatkowaniu, ROIC (return on invested capital) – stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału.
Źródło: opracowanie własne.

Rok OCF = FCF ICBEG ICEND
DEP =

= ICEND – ICBEG

EVANOPAT =
= OCF – DEP

ROIC =
= NOPAT/ICBEG

1 75 541,6 520,7 20,9 54,1 10% 0

2 200 520,7 372,8 147,9 52,1 10% 0

3 150 372,8 260,1 112,7 37,3 10% 0

4 127 260,1 159,1 101 26 10% 0

5 175 159,1 0 159,1 15,9 10% 0

Źródło: opracowanie własne.

Rok OCF = FCF ICBEG ICEND
DEP =

= ICEND – ICBEG

EVANOPAT =
= OCF – DEP

ROIC =
= NOPAT/ICBEG

Tab. 2. EVA z metodą PVD jako sposobem umarzania aktywów i kosztem kapitału w roli stopy
dyskonta

NPV = Σ PV EVA

NPV = Σ PV EVA

NPV = Σ PV EVA

Σ PV EVA = 0

NPV = Σ PV EVA

Tab. 3. Wpływ wybranych metod amortyzowania aktywów na NOPAT, ROIC i EVA

SLD (straight line depreciation) – metoda liniowa, SFD (sinking fund depreciation) – metoda tworzenia funduszu amortyza-
cyjnego, PV (present value) – wartość teraźniejsza, PVD (present value depreciation) – metoda wartości teraźniejszej netto
wolnych przepływów pieniężnych, COC (cost of capital) – stopa kosztu kapitału.
Źródło: opracowanie własne.

Metoda Amortyzacja Strumień
zysków NOPAT Zachowanie ROIC Strumień

EVA NPV

SLD

SFD z COC

SFD z IRR

PVD z COC

PVD z IRR

Równomierna

Progresywna

Progresywna

Progresywna

Progresywna

Stały

Malejący

Malejący

Malejący

Malejący

Rośnie (małe niedoszacowanie IRR
na początku, bardzo duże
przeszacowanie na końcu)

Rośnie (niedoszacowanie IRR
na początku, przeszacowanie na końcu)

Równa IRR

Równa COC

Równa IRR

Rosnący

Stały

Malejący

Zero

Malejący
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spodziewanych w przyszłości wolnych przepływów
pieniężnych).

W sytuacji, gdy faktyczne wyniki działalności rok po
roku są dokładnie takie, jakich spodziewał się rynek,
otrzymujemy strumień zerowych AR i strumień zero-
wych EVA. Dopiero pokonanie pułapu rynkowych ocze-
kiwań skutkuje osiągnięciem dodatnich AR i EVA. Trze-
ba jednak pamiętać o tym, że szukając odpowiedniego
miernika wyników działalności, powinniśmy to robić
z myślą nie tylko o śledzeniu postępów w realizacji zało-
żonych celów, ale także po to, aby motywować mene-
dżerów do ich realizacji i następnie wynagradzać za nią,
posługując się jako podstawą właśnie wskazaniami wy-
branego miernika. Warto zatem zastanowić się nad tym,
czy AR i przeformułowana w sposób opisany wcześniej
EVA, dająca identyczne jak AR wskazania, to dobre kan-
dydatury na kryterium menedżerskich osiągnięć na po-
trzeby programu motywacyjnego wynagradzania.

EVA z amortyzacją ekonomiczną
i ocena dokonań zarządu

śród kilku szczególnie istotnych cech, które
powinien mieć miernik będący podstawą me-
nedżerskiej ewaluacji, są co najmniej dwie,

których zarówno AR, jak i EVA w zaprezentowanej tu
formule nie mają. Po pierwsze, na wysokość miernika
wpływ powinni mieć wyłącznie menedżerowie. Wrażli-
wość wskazań miernika na działanie czynników poza-
menedżerskich tworzy pole do powstawania niezasłu-
żonych nagród lub kar. Po drugie, w przypadku
programów motywacyjnego wynagradzania obowiązu-
je zasada, w myśl której im prostsza konstrukcja syste-
mu, tym lepiej. Tymczasem oba rozpatrywane tu mier-
niki są w dużym stopniu zależne od czynników będą-
cych poza kontrolą menedżerów (oczekiwania rynku
uwzględniają już np. stan uwarunkowań branżowych
i makroekonomicznych). Bez wątpienia nie będzie
też przesadą stwierdzenie, że są one skonstruowane
w skomplikowany sposób (zwłaszcza EVA z metodą
PVD uwzględniającą oczekiwania rynku). Jeśli chodzi
o pierwsze zagadnienie, to szacuje się, że zmiany cen
akcji spółek na giełdach mogą aż w 50% zależeć od czyn-
ników niezwiązanych ze sposobem zarządzania spółką.
Teoretycznie można byłoby posłużyć się kolejnym „fil-
trem” i indeksować wysokości obu mierników zmiana-
mi wartości przyjętych do porównań grup odniesienia
(np. indeks ogólnorynkowy typu WIG, indeksy bran-
żowe, grupa najbliższych konkurentów itp.). Na przy-

kład firma consultingowa Finegan promuje indekso-
waną w ten sposób EVA pod nazwą XEP (indexed eco-
nomic profit)9). Znane są też przypadki indeksowania
AR. Przykładowo D. Stronka nazywa powstały w ten
sposób nowy miernik XESR (indexed excess sharehol-
der return)10). Stopień skomplikowania rachunku staje
się jednak w rezultacie włączenia do niego indeksacji
tak dokuczliwy, że wydaje się mało prawdopodobne,
by mierniki typu XEP czy XESR zyskały sobie szerszą
akceptację. Indeksacja może pomóc w „wydestylowa-
niu” menedżerskiego wpływu na wysokość miernika.
Rynek może jednak nie doceniać menedżerskich decy-
zji. Może je też przeceniać. Wątpliwości co do wiary-
godności i trafności rynkowych wycen oznaczają, że
mierniki od nich zależne – AR i EVA z metodą PVD
uwzględniającą oczekiwania rynku – są na łasce kap-
ryśnych inwestorów. W jednym ze swoich artykułów
J. Fuller i M. Jensen przekonują, że równie dolegliwe
dla spółki jak niedowartościowanie jej akcji może być
ich przewartościowanie, pisząc, że „menedżerowie muszą
porzucić przekonanie, że wyższa cena akcji jest zawsze
lepsza”11). Niestety, rynek się myli, czasami bardzo.
Wszyscy pamiętamy przecież, jak fala fascynacji inter-
netem w krótkim czasie wynosiła kursy akcji wielu spó-
łek – nawet tych o zupełnie innym profilu działalności,
ale komunikujących zamiar wejścia w tę branżę – o kil-
kaset procent. A oto inny przykład. We wspomnianym
artykule J. Fuller i M. Jensen podają, że w czasie bicia
rekordów swej rynkowej wyceny zarząd Enronu otrzy-
mywał w cenie akcji sygnał, który powinien był co naj-
mniej wzbudzić pewną refleksję: aby uzasadnić swą ów-
czesną rynkową wartość, Enron musiałby w ciągu
najbliższych 6 lat zwiększać swe wolne przepływy pie-
niężne w zawrotnym tempie 91% rocznie. Jeśli wziąć
pod uwagę tę czasami zdumiewającą zawodność rynku,
wówczas nie sposób nie zgodzić się z konkluzją sformu-
łowaną przez J. Drukarczyka i A. Schuelera: „otwartym
pytaniem pozostaje to, czy amortyzacja ekonomiczna
oparta na cenach rynkowych mogłaby zostać wdrożona
i czy nie miałoby to niepożądanego, zniekształcającego
wpływu na pomiar operacyjnych wyników spółek na sku-
tek jego uzależnienia od czynników, na które menedże-
rowie nie mają wpływu”12).

Zamiast rynkowymi, zarząd może posługiwać się
własnymi oczekiwaniami. Jednak i tu jest ryzyko, choć
innego rodzaju. Ponieważ to właśnie oczekiwane wyni-
ki działalności są w przypadku opisywanych tu rozwią-
zań poprzeczką, po której przekroczeniu zaczyna się
płacić premie, jest prawdopodobne, że menedżerowie

,

1 75 541,6 520,7 -20,9 54,1 10% 0

2 200 520,7 372,8 -147,9 52,1 10% 0

3 150 372,8 260,1 -112,7 37,3 10% 0

4 127 260,1 159,1 -101,0 26 10% 0

5 175 159,1 0 -159,1 15,9 10% 0

Tab. 4. Szacunek nadwyżkowego dochodu z akcji (AR) hipotetycznej spółki rozważanej w przy-
kładzie

MVBEG (market value) – wartość rynkowa spółki na początku roku, MVEND – wartość rynkowa spółki na końcu roku,
TSR (total shareholder return) – całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy spółki, AR (abnormal return) – nadwyżkowy
dochód akcjonariuszy spółki.
Źródło: opracowanie własne.

Rok OCF = FCF MVBEG MVEND ∆∆∆∆∆MV ∆∆∆∆∆MV + FCF TSR AR
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będą postępować w myśl zasady „dobry plan to taki,
który łatwo zrealizować”, stawiając przed sobą mało
wymagające cele, łatwo je wykonując i otrzymując w naj-
lepszym razie tylko częściowo zasłużone premie. Cyto-
wany wcześniej M. Jensen w innym swoim artykule
pisze, że tego rodzaju programy uczą menedżerów kła-
mać, ponieważ to właśnie wtedy, kiedy kłamią, są oni
wynagradzani13). Mówienie prawdy nie jest w cenie,
ponieważ oznacza „karę” w postaci ambitnych planów
do zrealizowania i trudne do osiągnięcia premie.

Podsumowanie

VA może stanowić dobre przybliżenie warto-
ści kreowanej dla akcjonariuszy, czyli zysków
ekonomicznych z inwestycji w akcje spółki.

Wymaga to jednak szacowania zysku NOPAT na bazie
przepływów gotówkowych (wszelako z uwzględnieniem
amortyzacji) i wyceniania kapitału spółki w sposób ana-
logiczny do rynkowego, tzn. poprzez dyskontowanie
i sumowanie wolnych przepływów pieniężnych, jakie –
zgodnie z oczekiwaniami – przyniosą aktywa, w które
kapitał ten został zainwestowany. Wykorzystywanie tak
szacowanej EVA do oceny dokonań zarządów spółek
wymagałoby jednak istotnej, trwałej poprawy efektyw-
ności rynku kapitałowego, jeśli to jego oczekiwania
miałyby być punktem odniesienia dla osiąganych wy-
ników, lub równie znaczącego podniesienia etycznych
standardów zarządzania spółkami, jeśli miałyby nimi
być oczekiwania samego kierownictwa.

Dodatek metodologiczny

Całkowita stopa zwrotu z akcji (TSR – total
shareholder return):

Pt END – rynkowa cena akcji spółki na końcu roku t,
Pt BEG – rynkowa cena akcji spółki na początku roku t,
CASHt – gotówka wypłacona ze spółki w ciągu roku t
(np. dywidenda) w przeliczeniu na jedną akcję.

Nadwyżkowy dochód z akcji (AR – abnormal
return):

ARt = (TSRt – CE t) × Pt BEG × Nt BEG,

CE t – stopa kosztu kapitału własnego w roku t,
Nt BEG – liczba akcji na początku roku t.

Ekonomiczna wartość dodana (EVA – econo-
mic value added):

EVAt = NOPATt – ICt BEG × WACCt,

NOPATt (net operating profit after taxes) – zysk ope-
racyjny netto po opodatkowaniu w roku t; NOPAT =
EBIT pomniejszony o podatek naliczony od EBIT,
ICt BEG (invested capital) – bilansowy kapitał zainwesto-
wany (własny i obcy) według stanu na początku roku t,
WACCt (weighted average cost of capital) – średni
ważony koszt kapitału w roku t.

dr Andrzej Cwynar
Katedra Finansów i Bankowości

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
dr Wiktor Cwynar

Katedra Finansów, Wyższa Szkoła Biznesu –
National-Louis University w Nowym Sączu

PRZYPISY
1) Miernik ten jest bardzo różnie nazywany. Na przykład

M. MICHALSKI (Zarządzanie przez wartość. Firma z per-
spektywy interesów właścicielskich, WIG-Press, Warszawa
2001) nazywa go SEVA (shareholder economic value add-
ed), D. STRONKA (Shareholder Evaluation of Public
Corporation Executives. An Executive Performance Meas-
ure Being an Adequate Basis of Motivational System,
www.ssrn.com) – ESR (excess shareholder return), J.M.
BACIDORE, J.A. BOQUIST, T.T. MILBOURN, A.V.
THAKOR (The Search for the Best Financial Perform-
ance Measure, „Financial Analysts Journal” 1997, nr 3)
– alpha, P. FERNANDEZ (A Definition of Shareholder
Value Creation, www.ssrn.com) – CSV (created sharehold-
er value). W użyciu są również inne nazwy.

2) EVA® jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Stern
Stewart & Co.

3) A. CWYNAR, W. CWYNAR, EVA a kreacja wartości dla
akcjonariuszy, „Przegląd Organizacji” 2004, nr 1.

4) J.L. GRANT, Foundations of Economic Value Added,
Wiley, New York 2003.

5) S.D. YOUNG, S.F. O’BYRNE, EVA and Value Based
Management. A Practical Guide to Implementation,
McGraw-Hill, New York 2001.

6) G.B. STEWART, III, Accounting is Broken. Here’s How
to fix It. A Radical Manifesto, „EVAluation” 2002, nr 1.

7) J. DRUKARCZYK, A. SCHUELER, Approaches to Val-
ue-based Performance Measurement, [w:] G. ARNOLD,
M. DAVIES (red.). Value-based Management: Context and
Application, Wiley, New York 2000.

8) G. OWEN, VBM: A New Insight into the Goodwill Dilem-
ma?, [w:] G. ARNOLD, M. DAVIES (red.),Value-based
Management: Context and Application, Wiley, New York
2000.

9) www.shareholdervalue.com
10) D. STRONKA (Shareholder Evaluation of Public Cor-

poration Executives. An Executive Performance Measure
Being an Adequate Basis of Motivational System),
www.ssrn.com

11) J. FULLER, M.C. JENSEN, Just Say No to Wall Street,
„Journal of Applied Corporate Finance” 2002, nr 4, s. 42.

12) J. DRUKARCZYK, A. SCHUELER, Approaches to Value-
-based Performance Measurement, [w:] G. ARNOLD, M.
DAVIES (red.). Value-based Management: Context and
Application, Wiley, New York 2000, s. 264.

13) M. JENSEN, Paying People to Lie. The Truth about the
Budgeting Process, „European Financial Management”
2003, nr 3, s. 380.

Summary

The article presents EVA (economic value added) calcula-
tion using so called economic depreciation. The calculation
requires the following two questions to be answered: which
parameter should be used as discount rate for future per-
formance and whose estimations should be used as a source
of expected future performance? EVA calculation based on
economic depreciation with cost of capital as the discount
rate and market estimations as the source of future expect-
ed performance gives exactly the same results as sharehold-
ers’ abnormal return which measures their returns on in-
vestment in company’s securities in excess of costs of the
invested capital. Using the variant of EVA calculation, how-
ever, calls for greater efficiency of capital markets because
of their valuation errors, observed many times. Using man-
agement’s expectations instead of market’s expectations does
not solve the problem because of  “gaming” risk: managers
may be tempted to underestimate firms’ performance po-
tential.

TSRt =                                      × 100%,
PtEND – PtBEG + CASHt

PtBEG
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Unikanie niepewności
a zarządzanie jakością

Radosław Wolniak

Wprowadzenie

iewątpliwie kultura danego kraju wpływa na
wdrażanie różnych, projakościowych koncep-
cji funkcjonowania organizacji. W jednych

krajach wdrażanie zasad Deminga, TQM i innych za-
sad zarządzania jakością jest stosunkowo łatwe i nie
napotyka znaczących trudności, podczas gdy w innych
mimo podejmowanych wysiłków, czasami przez długi
okres nie udaje się osiągnąć znaczącego wzrostu po-
ziomu jakości oferowanych produktów i usług. Moż-
na zatem zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest. Co
powoduje, że koncepcje zarządzania jakością są ina-
czej implementowane w różnych krajach. Jakie prze-
szkody występują w zakresie kultury panującej na
terenie danego kraju, które utrudniają osiągnięcie wy-
sokiego poziomu jakości.

W prezentowanej publikacji zaprezentowano ana-
lizę jednego z występujących w literaturze przedmio-
tu czynników kulturowych – stosunku do unikania
niepewności. Przedstawiono rozważania mające na
celu odpowiedzieć na pytanie, czy z punktu widzenia
implementacji koncepcji zarządzania jakością korzyst-
niejsze jest, aby społeczeństwo cechowało się wyso-
kim, czy też raczej niskim unikaniem niepewności.

Unikanie niepewności
jako kategoria kulturowa

rzedmiotem nauki o zarządzaniu jest zorga-
nizowane działanie ludzi, a szczególnie orga-
nizacji oraz procesy powstawania tych or-

ganizacji, ich funkcjonowania i rozwoju, a przede
wszystkim zarządzania nimi [Kożuch 2005, s. 7]. Or-
ganizacje i rynki to obiekty charakteryzujące się wy-
sokim stopniem złożoności, i co za tym idzie trudne
do szczegółowej analizy. Koncepcja kultury organiza-
cyjnej jest jednym z pojęć, które pozwalają analizo-
wać skomplikowane procesy organizacyjne i badać je
w kontekście społeczno-ekonomicznym.

Jedną z ważnych kwestii, która stała się genezą
tychże porównań, były wyraźnie obserwowane różni-
ce kulturowe pomiędzy organizacjami ze Stanów Zjed-
noczonych, Europy Zachodniej i Japonii. Wiele badań
prowadzonych na świecie w latach 80. i 90. ub. wieku
miało na celu określenie tych różnic oraz ich przy-
czyn [Hofstede, 1980;  Trompenaars, 1993].

Kategoria, którą nazywamy w niniejszym artyku-
le „unikaniem niepewności”, bywa różnie określana
przez autorów badań dotyczących kultur organizacyj-
nych na świecie. Po raz pierwszy termin „unikanie
niepewności” został użyty przez amerykańskiego so-
cjologa organizacji J. G. Marcha [March, Olsen, 1976],
a następnie wykorzystany przez G. Hofstede jako jed-
na z pięciu kategorii kulturowych1), które uwzględnił
w swych badaniach kultur organizacyjnych na świe-
cie [Hofstede, 1980, 2000]. Jednakże na przykład
Hampden-Turner i Trompenaars nie uwzględniają
w swoim podziale czynników kulturowych unikania
niepewności, piszą natomiast o ustanawianiu reguł
i odkrywaniu wyjątków jako jednym z siedmiu wymia-
rów kultury2) [Hampden, Trompenaars, 2002, 2003;
Trompenaars, 1993]. Analizując dokładnie, co auto-
rzy rozumieją przez ten czynnik, można dojść do wnio-
sku, że jest on bardzo podobny do określenia „unika-
nie niepewności”. Wysokie unikanie niepewności to
właśnie tworzenie różnego rodzaju reguł, których na-
leży przestrzegać, „sztywno” się ich trzymając. Nato-
miast wysokie unikanie niepewności wiąże się z two-
rzeniem mniejszej liczby zasad i reguł postępowania,
zostawiając większą swobodę pracownikom. Tak więc,
chociaż kategorie te nie są całkowicie jednakowe,
możemy mówić o ich daleko idącym podobieństwie.

Pojęcie unikania niepewności można różnie defi-
niować. Do popularnijszych definicji wymienianych
w literaturze przedmiotu można zaliczyć [Hofstede,
2000, s. 184]:
� unikanie niepewności to stopień, w jakim dane
społeczeństwo jest w stanie tolerować niepew-
ność; określa ono, w jaki sposób czują się ludzie
w sytuacjach nowych i nieustrukturalizowanych;
� unikanie niepewności to stopień zagrożenia
odczuwany przez członków danej kultury w ob-
liczu sytuacji nowych, niepewnych lub nie-
znanych.

Unikanie niepewności może się w praktyce wyra-
żać w postaci stresu, niechęci do zmian i może być
zaspokojone przez wszelkiego rodzaju prawa, przepi-
sy i zwyczaje. Każda zmiana zawsze budzi poczucie
niepewności. Jedne społeczeństwa potrafią to poczu-
cie niepewności łatwo niwelować, a ludzie dążą do
zmian i są z nich zadowoleni. Natomiast w innych
społeczeństwach zmiana jest postrzegana jako fakt
negatywny, z którym należy „walczyć”. ,
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Tab. 1. Ocena wpływu na zarządzanie jakością czynników kulturowych w kulturach o słabym
i o silnym unikaniu niepewności

Źródło: opracowanie własne.

Ocena wpływu na wprowadza-
nie zarządzania jakością

Niepewność jest naturalną częścią życia Silnie pozytywny

Inne znaczy ciekawe Silnie pozytywny

Czas jest drogowskazem Umiarkowanie pozytywny

Główne motywatory to osiągnięcia i uznanie Niejednoznaczny

Docenia się wagę dyskusji Silnie pozytywny

Precyzja i punktualność wymagają szczególnego wysiłku Silnie negatywny

Liczba praw i przepisów powinna być ograniczona do minimum Niejednoznaczny

Kultury o silnym unikaniu niepewności

Niepewność jest stałym zagrożeniem, z którym należy walczyć Silnie negatywny

Inne znaczy niebezpieczne Silnie negatywny

Czas to pieniądz Umiarkowanie negatywny

Główne motywatory to poczucie bezpieczeństwa i uznanie lub przynależność Niejednoznaczny

Oczekuje się jednoznacznych odpowiedzi, niewiele dyskusji Silnie negatywny

Naturalna skłonność do precyzji i punktualności Silnie pozytywny

Potrzeba ujmowania wszystkiego w ramy przepisów Niejednoznaczny

Kultury o słabym unikaniu niepewności

Czynnik

Poczucie niepewności może być kwestią indywidu-
alną każdego człowieka, ale może mieć także charak-
ter zbiorowy. Podobnie do innych wartości w życiu
człowieka, niepewność jest w znacznym stopniu przyj-
mowana ze środowiska, w którym żyjemy; jest wpa-
jana przez innych, a także uczymy się jej bezwiednie
od innych. Jej poziom i sposoby radzenia sobie z nią
są częścią dziedzictwa kulturowego danego człowieka
i mogą się różnić w różnych krajach.

Słabe lub silne poczucie niepewności
i jego wpływ na projakościową filozofię
działania organizacji

niniejszej części artykułu skoncentrowano się
na wyodrębnieniu najważniejszych czynni-
ków, jakimi charakteryzują się społeczeń-

stwa mające pozytywny lub negatywny stosunek do
niepewności oraz przedstawieniu szczegółowej anali-
zy mającej za zadanie ocenić, która postawa bardziej
sprzyja wdrażaniu różnorodnych koncepcji zarządza-
nia jakością, takich jak TQM czy wprowadzanie norm
z serii ISO 9000:2000.

Czynniki charakteryzujące słabe i silne poczucie
niepewności zostały przedstawione w tabeli 1. Doko-
nano w niej także oceny tych czynników z punktu wi-
dzenia wdrażania koncepcji zarządzania jakością.

Zmiany są czynnikiem, bez którego nie da się na
poważnie wprowadzać żadnych koncepcji z zakresu za-
rządzania jakością. Wprowadzanie norm z serii ISO
9000:2000, TQM czy innych projakościowych koncep-
cji zawsze musi się wiązać z procesem zmian, z prze-
budową organizacji, jej struktury organizacyjnej i za-
sad działania. Zmiany następują chociażby w wyniku:

powołania pełnomocnika jakości, wprowadzenia nie-
stosowanych wcześniej metod zarządzania, tworzenia
dokumentacji, którą wszyscy muszą stosować. Nie
można sobie wyobrazić wprowadzenia tego wszystkie-
go w sytuacji, gdy pracownicy wyrażają silny opór
wobec zmian.

W literaturze przedmiotu można spotkać się z pu-
blikacjami, które przedstawiają proces wprowadzania
zarządzania przez jakość jako jedną z radykalnych
zmian, jakie mogą być wdrożone w organizacji [Kup-
czyk, 1998]. Proces wprowadzania zarządzania jako-
ścią jest to proces kulturowych zmian organizacji, róż-
niący się od reengineeringu przede wszystkim tym, że
zmiany nie są radykalne, lecz ewolucyjne. Jednakże
nawet jeśli zmiany są powolne i mają charakter ewo-
lucyjny, to ich wprowadzenie wymaga zaangażowania
pracowników (gdy pracownicy postrzegają nowości
jako coś ciekawego). W takiej sytuacji chętnie anga-
żują się we wdrażanie zmian i nie stawiają oporu, gdy
wprowadza się najnowsze rozwiązania.

Jeśli kultura charakteryzuje się znacznym stop-
niem unikania niepewności, coś innego, nowego jest
w niej postrzegane jako niebezpieczne. Sytuacja taka
ma silnie negatywne oddziaływanie na wdrażanie kon-
cepcji projakościowych. Traktowanie „nowego” jako
niebezpieczeństwa powoduje, że w organizacji nie
można wdrażać nowych koncepcji i pomysłów. Wpro-
wadzanie jakichkolwiek nowych rozwiązań staje się
w takiej sytuacji utrudnione, jeśli nie niemożliwe. Jest
to niezgodne z większością znanych zasad zarządza-
nia jakością.

Podstawową kwestią ważną w filozofii totalnego
zarządzania jakością TQM, czy też przy wprowadza-
niu norm z serii ISO 9000:2000, jest ciągłe doskona-
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lenie. Doskonalenie jest możliwe dzięki wdrażaniu no-
watorskich, oryginalnych rozwiązań. Deming twier-
dził także, w jednej ze swoich zasad zarządzania
jakością, że należy stosować ciągłe dokształcanie
pracowników w zakresie najnowszych metodologii
i idei.

W przypadku podejścia do czasu, dla zachodnich
kultur charakterystyczne jest planowanie na krótki
okres i założenie, że czas to pieniądz. Zawiera ono
w sobie wiele pozytywów. Człowiek uważa czas za
cenną wartość, stara się go najlepiej wykorzystać, nie
marnować go na niepotrzebne czynności i działania.
Jednakże z punktu widzenia zarządzania jakością kry-
je się tu wiele pułapek. Nie przez przypadek Deming
nastawienie na doraźny zysk określił jako jedną z głów-
nych przyczyn problemów organizacji amerykańskich.
Doraźny zysk jest uważany jako czynnik przeszkadza-
jący w koncentracji firmy na tym, co robi, i w jej moż-
liwościach długofalowego rozwoju. Konsekwencją pa-
trzenia na czas przez pryzmat dnia dzisiejszego jest
nastawienie na doraźne efekty, zamiast myślenia
o przyszłości. Funkcjonując w ten sposób, możemy od-
nieść sukces rynkowy, jednakże sukces ten nie będzie
trwały.

Kryje się tu jednakże pewne niebezpieczeństwo.
Przyszłość jest bardzo ważna, jednakże myśląc o przy-
szłości, nie należy zapominać o dniu dzisiejszym.
W przypadku organizacji nadmierna koncentracja na
wysokiej jakości połączona z niskimi kosztami, aby
przyciągnąć klienta, może w skrajnym przypadku pro-
wadzić do sytuacji, w której firma w długim okresie
sprzedaje swoje produkty poniżej kosztów. W efekcie
konsekwencją tego może być nawet bankructwo.

Jest to bardzo poważna pułapka, w którą wpadło
wiele międzynarodowych firm w pogoni za klientem
i przyszłościową strategią, zapominając o bieżącym za-
rządzaniu operacyjnym i płynności finansowej. Tym-
czasem wiadomo, że przyczyną bankructw większości
firm nie jest brak zysków księgowych, lecz zakłócenie
płynności finansowej [Sierpińska, Wędzki, 1997, s. 128].

Jeśli człowieka motywuje chęć osiągnięć i uzna-
nia, to z jednej strony ma to pozytywny wpływ na za-
rządzanie jakością. Człowiek pragnąc odnieść sukces,
bardziej angażuje się w pracę, stara się być twórczy.
Jednakże z drugiej strony, w przypadku zarządzania
jakością bardzo ważną kwestią występującą w zasa-
dach Deminga i w zasadach TQM jest potrzeba pracy
zespołowej. Tymczasem w społeczeństwach, w których
człowiek pragnie coś osiągnięć, zwłaszcza jeśli jest to
jeszcze połączone z dużym indywidualizmem, może
to prowadzić do dążenia do indywidualnego, osobiste-
go sukcesu za wszelką cenę. W takiej sytuacji pracow-
nicy przedkładają swoje indywidualne dobro i swoje
osiągnięcia ponad dobro innych członków organizacji,
a nawet całej organizacji. W efekcie dany pracownik
zdobywa uznanie i nagrody, ale organizacja, jako ca-
łość, funkcjonuje gorzej.

W społeczeństwach o słabym unikaniu niepewno-
ści nauczyciele nie muszą być ekspertami, którzy
wszystko wiedzą lepiej od uczniów, tylko próbują wraz
z uczniami poszukiwać odpowiedzi na różnorodne
pytania i rozwiązań różnych problemów. Docenia się
osoby potrafiące w sposób prosty przekazywać wie-
dzę i informacje o skomplikowanych zagadnieniach.

W przypadku zarządzania jakością prowadzi to do
większej samodzielności pracowników w organizacji.
Pracownicy nie czekają na decyzje kierownictwa czy
też wyraźne rozkazy. Sami z własnej woli chcą praco-
wać, coś tworzyć, angażować się w procesy zmian. Są
w stanie przy niewielkim nadzorze ze strony kierow-
nictwa tworzyć własne rozwiązania pojawiających się
przed nimi problemów. Może tu jednak wystąpić sy-
tuacja, w której pracownicy są zbyt samodzielni, po-
dejmują sami decyzje wbrew zdaniu kierownictwa,
krytykują szefów, podważają ich decyzje. W skrajnych
przypadkach sytuacja taka również nie jest korzystna
i może prowadzić do anarchii i trudności w zarządza-
niu organizacjami, w których panuje skrajnie indywi-
dualistyczne nastawienie połączone z pozytywnym sto-
sunkiem do zmian i nowości.

W społeczeństwach charakteryzujących się nega-
tywnym stosunkiem do niepewności oczekuje się po-
wszechnie, że kierownicy w miejscu pracy będą eks-
pertami w swojej dziedzinie i powinni potrafić
odpowiedzieć na każde pytanie swych podwładnych.
Prowadzi to do sytuacji, w której pracownicy są nie-
samodzielni, nie potrafią podejmować decyzji i anga-
żować się w rozwiązywanie pojawiających się przed
nimi problemów. W przypadku wystąpienia nowych
sytuacji lub problemów, pracownik czeka na decyzje
kierownika, zamiast sam zareagować na pojawiający
się problem. Na przykład, jeśli klient przychodzi z re-
klamacją, to pracownik zamiast sam podjąć decyzję
(uznać reklamację lub nie, zwrócić pieniądze czy dać
produkt do naprawy lub też wymienić go na nowy itp.),
każe klientowi czekać, a sam pyta swego przełożone-
go. W skrajnej sytuacji przełożony pyta swego kierow-
nika itd. Tymczasem klient czeka i czuje się coraz
bardziej zirytowany brakiem odpowiedzi. Jest to cał-
kowicie sprzeczne ze współczesnymi zasadami zarzą-
dzania jakością, według których klient jest najważ-
niejszym zasobem organizacji, należy więc zaspokoić
wszystkie jego potrzeby, a jednym z kluczowych dzia-
łań w tym celu jest przekazanie jak największych kom-
petencji szeregowym pracownikom3).

Sytuacja taka nie jest jednoznaczna i na przykład
przy wprowadzaniu norm z serii ISO 9000:2000,
w których istnieje nacisk na przestrzeganie ścisłych
procedur i dokładnych instrukcji, podejście unikania
niepewności może wydawać się lepsze. Jednak nawet
wtedy korzyści są mniejsze od pojawiających się pro-
blemów, ponieważ przestrzeganie norm nie powinno
znacząco ograniczać samodzielności i szukania włas-
nych rozwiązań, np. w sytuacji wystąpienia przypad-
ków nieopisanych normami.

Kultury pozytywnie nastawione do niepewności
doceniają wagę konstruktywnej dyskusji i wzajemnej
wymiany poglądów. Sytuacja taka sprzyja pracy ze-
społowej, która jest podstawą każdego zarządzania
jakością. Biorąc pod uwagę, że wszystkie znane kon-
cepcje zarządzania jakością na jednym z pierwszych
miejsc wymieniają zasadę pracy zespołowej, w orga-
nizacjach, w których ludzie są do tejże pracy pozytyw-
nie nastawieni, wprowadzanie zasad zarządzania ja-
kością jest znacznie łatwiejsze.

Wdrażanie zarządzania jakością, a zwłaszcza norm
z serii ISO 9000:2000, wymaga wysiłku i zaangażo-
wania. W normach ważne jest przestrzeganie termi- ,
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Tab. 2. Wskaźnik unikania niepewności a PKB per capita dla wybranych krajów Unii Europejskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [HOFSTEDE, Cultural dimension, 2000; Dane z Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości; dane ze strony www.worldbank.org].

Dania 23 36 100 9,36

Szwecja 28 30 800 9,68

Wielka Brytania 35 31 500 8,6

Irlandia 35 42 100 8

Holandia 53 32 000 8,72

Węgry 54 17 700 7

Finlandia 59 32 200 9,73

Niemcy 65 31 500 8,76

Czechy 70 20 600 6,92

Austria 70 34 100 8,21

Włochy 75 30 500 7,03

Polska 75 14 300 6,15

Francja 86 32 200 8,35

Hiszpania 86 26 000 7,65

Belgia 94 32 500 8,49

Portugalia 104 20 200 7,07

Grecja 112 20 600 6,73

Kraj Wskaźnik unikania
niepewności

PKB
per capita

Innowacyjność ważona
liczbą ludności

nów, harmonogramów, punktualność i dokładność.
Wysoka jakość produktów i usług wymaga także du-
żej precyzji tego, co robimy. Sytuacja, w której takie
zalety jak precyzja czy punktualność nie są naturalne
i wymagają szczególnego wysiłku, a tak jest w kultu-
rach charakteryzujących się słabym unikaniem nie-
pewności, ma bardzo negatywne oddziaływanie na
wprowadzanie zarządzania przez jakość.

Potrzeba kodyfikacji i ujmowania w ramy przepi-
sów otaczającego świata ma wiele cech wspólnych
z koncepcjami zarządzania jakością, a zwłaszcza z po-
pularnym od lat 90. ub. wieku podejściem opierają-
cym się na normalizacji. Normalizacja to nic innego,
jak próba opisania otaczającej nas rzeczywistości
w postaci odpowiednich dokumentów, których wszy-
scy powinni przestrzegać. Tymczasem w kulturach
charakteryzujących się słabym unikaniem niepewno-
ści panuje tendencja ograniczenia przepisów do mini-
mum. Powoduje ona z jednej strony, że ludzie nie-
chętnie wprowadzają takie koncepcje zarządzania
jakością, które są oparte na normalizacji, czyli ścisłym
przestrzeganiu szczegółowych przepisów i norm. Jed-
nakże z drugiej strony, we współczesnej gospodarce,
charakteryzującej się wysokim poziomem niepewno-
ści i burzliwością otoczenia, ciągłą zmiennością oraz
skracaniem cykli technologicznych, nadmiar ścisłych
przepisów może być balastem utrudniającym zarzą-
dzanie. Jeśli weźmiemy pod uwagę inne podejścia do
zarządzania jakością, a zwłaszcza TQM (Totalne
Zarządzanie Jakością), to sytuacja nie jest już tak
jednoznaczna. W tej filozofii mocno akcentuje się
oparcie zarządzania na ludziach i ich potrzebach. Tym-

czasem silny uniwersalizm, czyli ujmowanie wszyst-
kiego w przepisy, prowadzi do powstania organizacji
technokratycznej, zorientowanej na wyniki i liczbo-
we wskaźniki, a nie na ludzi.

Podsumowując przedstawione rozważania synte-
tycznie zestawione w tabeli 1, wyraźnie da się zauwa-
żyć przewagę tych kultur, w których przywiązuje się
dużą wagę do pogodzenia się z niepewnością i trakto-
wania jej jako normalny element codziennego życia.
W celu dokładniejszego zbadania, jaki jest wpływ sto-
sunku do niepewności na funkcjonowanie danych kra-
jów, postanowiono przeprowadzić analizę porów-
nawczą wskaźnika unikania niepewności określonego
przez G. Hofstede i danych dotyczących PKB na gło-
wę mieszkańca dla krajów należących do Unii Euro-
pejskiej (tabela 2).

Biorąc pod uwagę kraje Unii Europejskiej, daje się
zauważyć niewielką ujemną korelację pomiędzy po-
ziomem unikania niepewności a zamożnością kraju
mierzoną wskaźnikiem PKB per capita. Można stwier-
dzić, że im niższy poziom unikania niepewności, tym
społeczeństwo charakteryzuje się wyższym poziomem
życia. Przy czym zależność jest bardzo słaba. W przy-
padku wszystkich badanych krajów wynosi ona -0,49.
Przy współczynniku na takim poziomie możemy uznać
zależność jako umiarkowaną4). Jednakże niektóre
z badanych krajów weszły do Unii Europejskiej kilka
lat temu (Polska, Czechy i Węgry) i charakteryzu-
ją się poziomem PKB per capita wyraźnie niższym
niż pozostałe kraje Unii Europejskiej uwzględnione
w analizie. Powoduje to, że ich uwzględnienie w pro-
wadzonej analizie zaburza przedstawione wyniki. Oka-
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zuje się, że korelacja obliczona jedynie dla krajów,
które dłużej funkcjonują w strukturach Unii Euro-
pejskiej, pozwala zorientować się, że korelacja pomię-
dzy unikaniem niepewności a PKB per capita jest sil-
na i wynosi -0,71.

Dokonano także porównania wpływu unikania nie-
pewności na poziom innowacyjności mierzony wskaź-
nikiem innowacyjności ważonej liczbą ludności. Tu-
taj zależność dla wszystkich badanych krajów jest
nawet większa i wynosi -0,585). Jest to naturalne, gdyż
niskie unikanie niepewności, czyli pozytywny stosu-
nek do zmian, to jednocześnie pozytywny stosunek
do innowacji i dlatego kraje charakteryzujące się ni-
skim poziomem unikania niepewności są bardziej in-
nowacyjne.

Podsumowanie

a podstawie przeprowadzonych analiz moż-
na stwierdzić, że wprowadzanie koncepcji za-
rządzania jakością jest łatwiejsze w tych kul-

turach, które charakteryzują się niższym poziomem
unikania niepewności. W tej sytuacji ludzie są bar-
dziej otwarci, chętnie wprowadzają zmiany, nowe
metody i nowe rozwiązania.

Badanie zależności pomiędzy wskaźnikiem unika-
nia niepewności a PKB per capita pozwala stwierdzić,
że otwartość na zmiany i wprowadzanie nowych roz-
wiązań mają pozytywny wpływ na zamożność i poziom
życia w danym kraju. Przy czym stwierdzona zależ-
ność jest znacząca. Trzeba jednakże wziąć pod uwagę,
że unikanie niepewności jest tylko jednym z wielu
czynników mających wpływ na poziom życia, ważnym,
ale z pewnością nie decydującym.

Niski poziom unikania niepewności ma też pozy-
tywny wpływ na innowacyjność danej gospodarki. Im
bardziej pozytywny w danej kulturze stosunek do nie-
pewności, tym jest ona bardziej innowacyjna, co ma
odniesienie do takich wskaźników, jak liczba paten-
tów, wdrożeń, publikacji naukowych itp.

Polska, jak wynika z danych przedstawionych
w tabeli 2, jest krajem charakteryzującym się stosun-
kowo wysokim poziomem unikania niepewności. Po-
lacy są stosunkowo konserwatywni i niechętni do
zmian. Biorąc pod uwagę przedstawione w publikacji
analizy, a zwłaszcza negatywny wpływ unikania nie-
pewności na innowacyjność i poziom życia kraju, moż-
na stwierdzić, że może być to jeden z ważnych czynni-
ków utrudniających długofalowy wzrost gospodarczy
naszego kraju i wdrażanie koncepcji zarządzania ja-
kością. Ponieważ jest to czynnik kulturowy, nie jest
łatwo go zmienić, jest on bowiem silnie zakorzeniony
w naszej kulturze i tradycji. Jednakże biorąc pod uwa-
gę wyniki analiz, należy na pewno zwrócić większą
uwagę (zarówno w systemie edukacji, jak i w fir-
mach) na przezwyciężenie uwarunkowanego kulturo-
wo niechętnego stosunku do zmian i nowości, pozy-
tywny stosunek do zmian ma bowiem wymierne efek-
ty ekonomiczne.

dr inż. Radosław Wolniak
Wydział Organizacji i Zarządzania

Katedra Zarządzania Jakością
Procesów i Produktów

Politechniki Śląskiej

PRZYPISY
1) Pozostałe kategorie kulturowe według G. Hofstede to: dy-

stans wobec władzy, indywidualizm i kolektywizm, męs-
kość i kobiecość, orientacja na krótki lub długi okres. Ana-
liza związków niektórych z tych czynników z wdrażaniem
zarządzania jakością zawarta jest w pracach R. Wolniaka
[Wolniak, 2006].

2) Pozostałe czynniki według tego podziału to: analiza i syn-
teza, indywidualizm i kolektywizm, wewnątrzsterowność
i zewnątrzsterowność, sekwencyjność i synchroniczność,
osiąganie statusu i przypisywanie statusu oraz równość
i hierarchia.

3) Porównaj co pisze na ten temat np. J. BANK [Bank, 1999],
s. 1–23.

4) Zgodnie z klasyfikacją podaną w pracy: PUŁASKA-TU-
RYNA, 2005, s. 244.

5) W przypadku prowadzenia analizy bez Polski, Węgier
i Czech współczynnik korelacji wynosi -0,71.
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Sumary
Presented paper concentrate on uncertain avoidance prob-
lems. The uncertain avoidance is one of the cultural dimen-
sion. In the publication there is analysis this dimension’s
impact on the quality management system implementation.
Also there is an analysis of relations between uncertain avoid-
ance level and PKB per capita and the innovational level of
the particular European country.
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Recenzowana książka autorstwa dr. hab. Adama
Peszko prof. AGH pt. Rada nadzorcza w procesie za-
rządzania przedsiębiorstwem dotyczy problematyki
bardzo aktualnej. Można ją określić jako niezwykle
udaną próbę zaprezentowania wartościujących prze-
myśleń autora, sformułowanych na tle kontroli jako
funkcji zarządzania, opartych na doświadczeniach, ob-
serwacjach i badaniach własnych oraz przeglądzie pol-
skiej i światowej literatury. Trzeba zaznaczyć, że nowe
uwarunkowania, w jakich funkcjonują polskie przed-
siębiorstwa (kodeks spółek prawa handlowego – dalej
ksh), istotnie zmieniają i rozbudowują treść owej funk-
cji, zaś nadzór właścicielski, rozumiany jako zespół czyn-
ności prawnych faktycznie realizowanych przez wła-
ściciela kapitału wobec podległego mu podmiotu i jego
organów, stanowi operacyjny konstrukt realizacji tej
funkcji we współczesnym przedsiębiorstwie. Warto
w tym miejscu zaznaczyć, że ów nadzór (w przeciwień-
stwie do nadzoru administracyjnego, czy nadzoru wła-
ściciela) może być – jako skutek swobody umów (patrz
ksh) – w każdym przedsiębiorstwie kształtowany
w sposób dowolny (lecz nieprzekraczający granic okre-
ślonych przepisami ksh), jeżeli chodzi o jego zakres
i formę organizacyjną. Podkreślenia wymaga fakt, że
rola instytucji nadzoru właścicielskiego w okresie ostat-
nich 17 lat niepomiernie wzrosła. Z tego względu pod-
danie tego problemu naszym polskim, szczegółowym
badaniom – jak ma to miejsce w recenzowanej książce
– stanowi ogromny sukces jej autora, a także przyczy-
nia się istotnie do przyrostu naszej wiedzy o skutecz-
nych sposobach realizacji funkcji kontroli gospodarczej.

Zdaniem wielu, nie tylko polskich, autorów o sku-
tecznym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa we współ-
czesnych uwarunkowaniach decyduje sprawność
instytucji nadzoru, zarówno właścicielskiego, jak i sze-
rzej rozumianego korporacyjnego. Sprawność ta,
z uwagi na ciągłą i skokową zmienność uwarunkowań,
w których funkcjonuje przedsiębiorstwo, kreuje – obok
przedsiębiorczych zachowań zarządu przedsiębiorstwa
– nowe cechy, zachowania i jego postawy. Z tego wzglę-
du próba określenia – na podstawie analizy zacho-
wań badanych rad nadzorczych w procesie zarządza-
nia przedsiębiorstwem – podstawowych kierunków
doskonalenia polskiego systemu nadzoru korporacyj-
nego, sformułowana jako cel tej książki, wydaje się
w pełni uzasadniona – zarówno z naukowego i poznaw-
czego, jak i praktycznego punktu widzenia. Dokona-
ne w recenzowanej książce wielokierunkowe i inter-
dyscyplinarne badania porównawcze oraz analizy

Adam Peszko

Rada nadzorcza w procesie
zarządzania przedsiębiorstwem
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006

doskonalą model polskiego nadzoru korporacyjnego.
Powinny zatem sprzyjać korzystniejszemu harmoni-
zowaniu polskich przedsiębiorstw i gospodarki w ra-
mach struktur unijnych. Jest to niewątpliwy atut
i walor recenzowanej książki.

Podjęty i dyskutowany w książce problem, z uwa-
gi na swój dynamizm i specyfikę, wywołuje w przed-
siębiorstwie więcej szans i nadziei na jasną przyszłość
niż zagrożeń i niepewności. Z tego względu, w propo-
nowanym przez autora ujęciu, jest on ciekawy poznaw-
czo i wartościowy dydaktycznie. Wskazuje bowiem na
konieczność równoczesnego rozwiązywania przez taki
organ przedsiębiorstwa, jakim jest rada nadzorcza,
problemów wieloaspektowych, wielopoziomowych
i złożonych, a przez to trudnych, związanych zarów-
no ze skutecznym konkurowaniem, jak i kooperowa-
niem na globalnym rynku. Tak więc – co należy szcze-
gólnie podkreślić – poruszony w książce problem ma
charakter interdyscyplinarny.

 Przesłaniem książki jest autorskie zaprezentowa-
nie zagadnień najważniejszych dla problematyki za-
rządzania współczesnym przedsiębiorstwem, z punk-
tu widzenia poprawy sprawności funkcjonowania
obszaru kontroli. Składają się na nią cztery rozdziały
merytorycznie i metodycznie ściśle powiązane ze sobą.
W rozdziale I autor nawiązując do problematyki nad-
zoru na tle różnych teorii przedsiębiorstwa, dokonuje
konfrontacji teorii z praktyką funkcjonowania rad
nadzorczych w dwu ostatnich stuleciach XX wieku.
W rozdziale II na tle kluczowych problemów zarzą-
dzania przedsiębiorstwem XXI wieku autor dokonuje
syntezy współczesnych teorii nadzoru korporacyjne-
go i wyjaśnia ich więzi z procesami doskonalenia mo-
deli nadzoru w perspektywie oczekiwań wobec nich
(rad nadzorczych) w XXI wieku. Kluczowe znaczenie
dla podkreślenia atutów i walorów książki ma roz-
dział III. Autor omawia w nim metodykę oraz wyniki
badań programów badawczych zrealizowanych pod
jego kierunkiem w 500 spółkach parterowych Naro-
dowych Funduszy Inwestycyjnych, case study, a tak-
że wyniki badań innych polskich grup badawczych
(z Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Przed-
siębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
w Warszawie). W rozdziale IV na tle przeglądu prac
legislacyjnych autor określa zalecane kierunki dosko-
nalenia polskiego systemu nadzoru korporacyjnego.
Owe zalecenia wsparte są wnioskami wynikającymi
z przeprowadzonych badań empirycznych oraz do-
świadczeniami krajów UE w tym zakresie.
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Myślę, że przedstawiany w książce problem jest
dla polskich przedsiębiorstw istotny. Wynika on za-
równo z faktu interesowania się nim praktyków życia
gospodarczego, jak i z konieczności stałego – na pod-
stawie przeprowadzanych nowych badań i formuło-
wanych poglądów – wypełniania pojawiających się
w tym zakresie luk.

Prowadzone w książce rozważania mają, w moim
przekonaniu, daleko większe znaczenie dla teorii
i praktyki zarządzania przedsiębiorstwami XXI wie-
ku. Być może większe, niż przywiązuje do nich sam
autor. Recenzowana książka jest jedną z pierwszych
polskich monografii koncentrujących się na radach
nadzorczych i ich roli w zarządzaniu przedsiębior-
stwem, która nie tylko głęboko, ale i szeroko rozpa-
truje problematykę związaną z ich funkcjonowaniem.
Dużym jej atutem jest znakomite łączenie żywej wie-
dzy menedżerskiej autora (jako prezesa zarządu i dy-
rektora przedsiębiorstwa) z jego doświadczeniami jako
teoretyka, nauczyciela akademickiego z jednej stro-
ny, z drugiej zaś wiedzą jako członka rad nadzorczych
spółek prawa handlowego. Autor sprawnie ilustruje
prowadzony w książce wywód badaniami własnymi
oraz innych polskich autorów z tego zakresu. Książka
stanowi, moim zdaniem, także punkt odniesienia do
nowych przemyśleń, dociekań, polemik i krytycznej
dyskusji nad problemami związanymi z zarządzaniem
współczesnymi przedsiębiorstwami i formułowania dla
nich strategii rozwojowych. Jest to szczególnie cen-
ne, wiele koncepcji powstałych w rozwiniętych gospo-
darkach rynkowych – jak wskazują doświadczenia
w zakresie zarządzania – nie może bowiem być bezpo-
średnio, bez modyfikacji oferowana polskim przedsię-
biorstwom.

Rekomendowaną książkę uznaję za wartościową
próbę opisu zachowań przedsiębiorstwa w kontekście
nowych regulacji prawnych (ksh), z punktu widzenia
metodologicznej ich racjonalności i skuteczności.

Równocześnie pragnę podkreślić, że książka jest
opracowaniem dojrzałym, kompleksowym, nowator-
skim, o istotnych walorach poznawczych i utylitar-

nych. Książka ta świetnie wypełnia istniejącą lukę
w teorii i konceptualizacji badań nad zachowaniem
i instytucjami przedsiębiorstwa w XXI wieku. Autor
podjął się w niej trudnej próby wyodrębnienia istot-
nych – z punktu widzenia współczesnych wyzwań –
obszarów jego aktywności, tj. obszaru kontroli. Insty-
tucje nadzoru korporacyjnego i sprawność ich funk-
cjonowania są ważnym składnikiem badań naukowych
w kontekście rozważań o przedsiębiorstwie, a doko-
nany w książce wybór to zabieg nowatorski, stano-
wiący niezaprzeczalny walor książki i będący tym sa-
mym nową propozycją w badaniach nad organami
przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem jako instytucją
i jego rozwojem.

Książka obszernie prezentuje aktualny dorobek
teorii i praktyki zarządzania i uwzględnia współ-
czesne poglądy towarzyszące reorientacji procesów za-
rządczych w skali świata i ich skutki w odniesieniu do
polskiego przedsiębiorstwa. Pokazuje, że w obliczu
wyzwań na nowy wiek rodzi się potrzeba szczególnych
umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem w odnie-
sieniu do wszystkich jego zasobów: materialnych i nie-
materialnych, technicznych i finansowych, informa-
cyjnych czy ludzkich. W tym zakresie na szczególne
miejsce zasługuje instytucja nadzoru korporacyjnego
i jej konstrukt, jakim jest rada nadzorcza.

Podsumowując, bardzo wysoko – zarówno pod
względem metodycznym, jak i merytorycznym – oce-
niam poziom tej książki. Uważam, że jest ona bogata
w treść obejmującą problemy badawcze i propozycje
konieczności ich dalszego, empirycznego weryfikowa-
nia. Stanowi wnikliwe i całościowe studium dylema-
tów, z jakimi mają do czynienia współczesne przed-
siębiorstwa w obszarze sprawnie realizowanej funkcji
kontroli ich funkcjonowania. Rozważa się w niej wie-
le zagadnień, których ujęcie można uznać za nowa-
torskie i jakby niedoceniane w naszej literaturze
i praktyce gospodarczej.

prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Instytut Organizacji i Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego
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Robert Sutton, Building the
Civilized Workplace, „The
McKinsey Quarterly”, nr 2/2007

Robert Sutton jest profesorem
nauk o zarządzaniu w Stanton
University oraz współzałożycie-
lem Hasso Plater Institute of
Design. Poniższy artykuł stano-
wi adaptację jego książki pt.
„The No Asshole Rule: Building
a Civilized Workplace and
Surviving One That Isn’t”,
wydanej w tym roku przez
Warner Business Books.

L. Dalgaard, współzałożyciel
i szef SuccessFactors, jednej z naj-
szybciej rozwijających się firm soft-
ware’owych, osiągającej przychody
na poziomie 300 milionów dolarów,
opublikował niedawno listę naj-
ważniejszych osiągnięć firmy w cią-
gu ostatnich siedmiu lat. Zaliczył
do nich:
� używanie software’u firmy
przez ponad 2 miliony pracowni-
ków w przeszło 1200 firmach na
całym świecie,
� używanie produktów firmy
przez pracowników mówiących
18 językami w 156 krajach,
� trzy razy szybszy wzrost firmy
niż ich najważniejszego konku-
renta,
� entuzjastyczne opinie klientów
o produktach SuccessFactors,
� dramatycznie niski poziom
fluktuacji kadr,
� zatrudnianie spokojnych, zrów-
noważonych ludzi.

Ta ostatnia reguła jest prze-
strzegana przez firmę wręcz obse-
syjnie. Dalgaard uważa, że to ona

pozwala firmie osiągać sukcesy
rynkowe.

Pracownicy przyjmowani do
SuccessFactors podpisują oficjal-
ną zgodę na przestrzeganie tzw.
14 zasad zatrudnienia. Ostatnia
z nich jest sformułowana następu-
jąco: „będę dobrym pracownikiem,
z którym innym będzie się dobrze
współpracowało; nie będę wobec
nich gwałtowny i nieuprzejmy”. Za-
sada ta bardzo silnie koresponduje
z najważniejszymi wartościami fir-
my, które właściciel streszcza w ta-
ki sposób: „nasza organizacja skła-
da się tylko z ludzi, którzy lubią to,
co robimy, i pracują z pasją. Przy-
wiązujemy ogromną wagę do tego,
aby nasi pracownicy mieli szansę
pracować w warunkach sprzyjają-
cych wykorzystaniu ich talentów;
w klimacie merytorycznym, egali-
tarnym i nakierowanym na współ-
pracę – bez ślepego naśladownic-
twa, bez polityki, gier i ciasnoty
poglądów – po prostu w przyjaźni
z innymi”.

Zasady zatrudnienia są o tyle
ważne, że stanowią niejako część
misji SuccessFactors i pozwalają
organizacji koncentrować się na
jej wymiarze ekonomiczno-zarząd-
czym, a nie politycznym. Firma
nie oczekuje od pracowników, aby
byli doskonali, ale jeśli zaczynają
tracić swoich kolegów, wymaga
przynajmniej, aby okazali skruchę
i zmienili zachowanie.

Zasada ta dotyczy absolutnie
wszystkich, nie wyłączając samego
Dalgaarda, któremu też zdarzało
się przepraszać za swoje zachowa-
nie ponadczterystuosobowy zespół.
Według niego kwintesencją sukce-

su firmy jest brak tolerancji dla zło-
śliwości, egoizmu, nakierowania na
siebie i swoje potrzeby kosztem
innych. Uważa on, że organizacje
zatrudniające osoby o gwałtownym
charakterze, dokuczliwe i niemiłe
mają większe trudności w utrzyma-
niu naprawdę utalentowanych
i błyskotliwych pracowników, jak
również częściej ryzykują naraże-
nie na szwank wizerunku i repu-
tacji firmy wobec klientów. Nega-
tywnie odbija się to też na pozio-
mie i jakości współpracy zarówno
wewnątrz organizacji, jak i w jej
relacjach z otoczeniem.

Problem sygnalizowany przez
Dalgaarda jest być może bardziej
poważny, niż można by sądzić na
pierwszy rzut oka. Badania prowa-
dzone w 2000 r. w Wielkiej Bryta-
nii i Stanach Zjednoczonych suge-
rują, że stosunki panujące we współ-
czesnych organizacjach są dalekie
od ideału. Około 27% respondentów
– a badania prowadzono na próbie
700 osób – deklarowało, że doświad-
czyło w swojej pracy złego trakto-
wania. Niektóre zawody, np. te
związane z medycyną, są pod tym
względem szczególnie źle oceniane.

W 2003 r. przeprowadzono do-
datkowe badania wśród 461 pielęg-
niarek. 91% z nich doczekało się
w swojej pracy obraźliwych słów,
ataków, deprecjonowania własnej
pracy i poniżania, głównie ze stro-
ny lekarzy.

Liderzy organizacji powinni za-
tem w coraz większym stopniu brać
pod uwagę ten aspekt zarządzania
ludźmi oraz przedsiębrać kroki
zmierzające do kształtowania przy-
jaznego miejsca pracy.

PRZEGLĄD CZASOPISM
ZAGRANICZNYCH
PRZEGLĄD CZASOPISM
ZAGRANICZNYCH

„The McKinsey Quarterly”

Cywilizowane miejsce pracy
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W jaki sposób niszczy się
klimat miejsc pracy

adacze zajmujący się psy-
chicznym dręczeniem
w miejscu pracy definiują

je jako „długotrwałe okazywanie
wrogości w sposób werbalny i nie-
werbalny, z wyłączeniem kontak-
tu fizycznego”. Według autora defi-
nicja ta nie wyczerpuje problemu.
Istotniejsze jest, czy ludzie w miej-
scu pracy czują się atakowani,
poniżani, pozbawiani energii,
a zwłaszcza czy mają poczucie, że
są gorsi od innych.

Zatrudnianie „trudnych pra-
cowników” wiąże się z konieczno-
ścią uwzględnienia w życiu organi-
zacji różnego rodzaju patologicz-
nych zachowań. Autor do najczę-
ściej występujących zalicza:
� osobiste zniewagi,
� naruszanie sfery prywatnej,
� niechciany kontakt fizyczny,
� werbalne i niewerbalne groźby
i zastraszanie,
� sarkastyczne żarty i złośliwości,
� złośliwe e-maile,
� obniżanie statusu,

� rytuały publicznego zawstydza-
nia i obniżania wartości,
� brutalne przerywanie wypo-
wiedzi,
� ataki,
� „złe spojrzenia”,
� traktowanie ludzi tak, jakby byli
niewidzialni.

Zwykle współpracownicy będą-
cy świadkami takich zachowań
w firmie nie bardzo wiedzą, jak się
w danej sytuacji zachować. Otwar-
ty protest może kosztować pracę
albo spowodować, że następnym
razem to obrońca stanie się ofiarą
ataku. Najczęstszą reakcją jest więc
bierne obserwowanie.

Szkody

zkody, jakie przynosi to-
lerowanie zachowań z li-
sty „parszywej dwunast-

ki”, jest dobrze udokumentowane
przez różnego rodzaju badania.
Bennett Tepper studiował konse-
kwencje patologicznego stylu kie-
rowania na próbie 712 pracowni-
ków. Zadawał on pytania o to, czy
przełożeni respondentów wykazy-

wali zachowania mające znamiona
dręczenia psychicznego lub mob-
bingu oraz obserwował poziom
fluktuacji kadr i efektywność grup.
Okazało się, że podwładni współ-
pracujący z przełożonymi źle trak-
tującymi swych pracowników szyb-
ciej podejmowali decyzje o odejściu
z pracy. W grupach tych zaangażo-
wanie było mniejsze, niższy poziom
satysfakcji z pracy i życia. Częściej
też występowało poczucie lęku, de-
presje i zjawisko wypalenia za-
wodowego.

Podobne wyniki przyniosło kil-
kanaście innych badań. Ofiary złe-
go traktowania mają niższy poziom
satysfakcji, wydajności, koncentra-
cji w pracy oraz gorszy stan zdro-
wia psychicznego i fizycznego.

Ponadto, groźne interakcje
w firmie mają dużo silniejszy
wpływ na pracowników niż inter-
akcje pozytywne. Potwierdzają to
kolejne badania. Theresa Glomb,
Charles Hulin i Adrew Miner ob-
serwowali przez trzy tygodnie pra-
cę 41 zatrudnionych w firmie pro-
dukującej palmtopy. Cztery razy
z ciągu dnia prosili badanych o oce-

Tab. Potencjalne koszty nieprzyjaznych relacji

Szkody odnoszące się
do pojedynczych osób:

Koszty relacji międzyludzkich:

Koszty zarządzania:

Koszty HR i prawne:

Negatywne efekty dla całego
systemu organizacji:

� oderwanie od wykonywania zadań – więcej wysiłku poświęca się na walkę lub
unikanie kontaktów (bądź też unikanie obwiniania) niż na realizację zadań;
� uczciwość przestaje być dobrą metodą – zmniejsza się poczucie bezpieczeństwa,
a klimat zastraszenia zmniejsza zdolność pracowników do proponowania sugestii
rozwiązań i uczenia się na porażkach;
� utrata motywacji i energii do pracy;
� choroby fizyczne i psychiczne powodowane stresem;
� długotrwałe złe traktowanie przeistacza ofiary w agresorów;
� absencja i odejścia z pracy są odpowiedzią na zastraszanie i dręczenie
psychiczne.

� wahanie wśród części ofiar lub świadków złego traktowania przed podjęciem
współpracy z agresorami lub przed przekazywaniem im złych wiadomości;
� próby odwetu;
� poczucie poniżenia;
� strata pracy;
� w długim okresie – załamanie kariery.

� czas potrzebny na łagodzenie, mediacje i dyscyplinowanie prowokujących
konflikty;
� czas potrzebny na reorganizacje działów i pracy w grupach tak, aby minimali-
zować szkody;
� czas potrzebny na rekrutację, selekcję i szkolenia nowych pracowników (jako
konsekwencja wysokiej fluktuacji kadr).

� szkolenia i treningi;
� koszty porad prawnych;
� koszty procesów sądowych inicjowanych zarówno przez ofiary, jak i agresorów.

� spadek kreatywności i innowacji;
� dysfunkcjonalna konkurencja wewnętrzna;
� osłabiona współpraca z otoczeniem;
� osłabiona zdolność do przyciągania najlepszych i najbardziej błyskotliwych
ludzi. ,
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nienie swoich bieżących kontaktów
z przełożonym i współpracownika-
mi oraz o określenie – według po-
danej skali – swojego nastroju w da-
nym momencie. Okazało się, że
negatywne relacje pięć razy silniej
wpływały na nastrój pracownika
niż relacje pozytywne.

Wyniki wszystkich tych badań
sugerują, że klimat pracy i charak-
ter relacji międzyludzkich w firmie
wpływa na koszty organizacji. Cał-
kowity koszt nieprzyjaznych rela-
cji (KNR) obejmuje nie tylko kosz-
ty w postaci niezadowolenia z pra-
cy, stresu, czy obniżonej wydajno-
ści pojedynczych osób, ale także
koszty związane z efektywnym za-
rządzaniem organizacją. Ich lista
została szczegółowo przedstawiona
w tabeli.

Kiedy autor artykułu zapropo-
nował obliczenie KNR w Dolinie
Krzemowej, okazało się, że koszty
wynikające z zachowania jednej
tylko osoby – „gwiazdy” sprzedaży
– która doprowadziła do wypalenia
zawodowego swoich asystentów,
co skutkowało kilkoma sprawami
sądowymi i zmusiła organizację
do zatrudnienia i przeszkolenia
nowych pracowników, wyniosły
160 000 dolarów w ciągu roku.

Wzmacnianie zasady braku
tolerancji dla dokuczliwych
pracowników

worzenie przyjaznego
miejsca pracy wymaga
bardzo zdecydowanych

zintegrowanych działań w różnych
dziedzinach. Przede wszystkim,
skuteczność i wydajność pracowni-
ków oraz sposób traktowania innych
nie mogą być traktowane rozdziel-
nie i niezależnie od siebie. Określe-
nia typu: „utalentowany furiat”,
„błyskotliwy sukinsyn”, „tyran-su-
pergwiazda”, to oksymorony. Jeże-
li zaczynają być często używane
w nieformalnej komunikacji w od-
niesieniu do jakiegoś pracownika,
powinnien to być natychmiastowy
sygnał dla firmy, że musi on zmie-
nić swoje zachowanie. Musi to zo-
stać potraktowane nie jako komple-
ment dla skuteczności jego działa-
nia, ale jak ostrzeżenie przed utratą
pracy, jeśli nie dostosuje się do za-
sad obowiązujących w organizacji.

Autor artykułu wskazuje na
pięć rodzajów działań najczęściej
podejmowanych na rzecz kształto-

wania przyjaznego miejsca pracy.
Zostały one omówione poniżej.

Otwarte i jasne komunikowa-
nie zasad

Są firmy, które w sposób jasny,
otwarty komunikują zasadę braku
tolerancji dla gwałtownego i nie-
przyjaznego zachowania swoich
pracowników. Plant & Moran, or-
ganizacja umieszczona przez „For-
tune” na liście stu najlepszych
miejsc pracy, przez dziewięć lat,
rok po roku głosiła na wszelkie spo-
soby podstawową regułę: „personel
wolny od gwałtownych zachowań”.
Barclays Capital deklaruje, że po-
dobna zasada jest jednym z podsta-
wowych wymagań w stosunku do
pracowników, zwłaszcza na szcze-
blu wyższej kadry kierowniczej: „ci,
którzy alienują kolegów, są prosze-
ni o zmianę zachowania lub opusz-
czenie firmy”. Mówienie o regułach
jest pierwszym krokiem na drodze
do zmian.

Włączanie zasady
do polityki zatrudnienia

Niektóre firmy uwidaczniają
swoją zasadę kształtowania przy-
jaznego klimatu w ogłoszeniach pra-
cy oraz praktycznie wykorzystują ją
w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.
Postawy kandydatów stają się kry-
terium selekcji. I tak, w Southwest
Airlines powszechnie znana jest hi-
storia pewnego pilota aspirującego
do pracy w firmie. Ponieważ był on
nieuprzejmy dla recepcjonistki, bły-
skawicznie został odrzucony i nawet
nie poproszono go na rozmowy.
Uznano bowiem, że nie można być
dobrym liderem, traktując ludzi
w taki sposób.

Uczenie ludzi, jak walczyć

Zasada braku tolerancji dla złe-
go traktowania innych nie oznacza
przeistoczenia organizacji w raj
pełen awersji do konfliktów. Nie-
mniej jednak ludzie wiedzą, w jaki
sposób mogą walczyć. Przykładem
jest Intel, który szkoli swoich pra-
cowników w zakresie „konstruk-
tywnej konfrontacji”, co jest od-
zwierciedleniem charakteru kultu-
ry organizacyjnej.

Dla większości jest jasne, że fir-
my ponoszą największe porażki,
gdy w konfliktach wygrywają lu-

dzie niewahający się przed uży-
ciem ataków personalnych, zastra-
szania i braku szacunku jako na-
rzędzi osiągania własnych celów.
Dla organizacji oznacza to, że sły-
szani są tylko ci, którzy krzyczą
najgłośniej; brakuje różnorodności
spojrzeń na problemy firmy, komu-
nikacja jest ograniczona, presja
wywierana na pracowników duża,
a wydajność niska.

Stosowanie zasady także
w odniesieniu do klientów

Organizacje serio traktujące za-
danie stworzenia przyjaznego miej-
sca pracy starają się czynić tę zasa-
dę znaną nie tylko swoim pracow-
nikom, ale także otoczeniu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem klientów.
Daje im to poczucie bezpieczeństwa
i pewność, że nie będą płacić za kon-
sekwencje nieuprzejmości lub bra-
ku szacunku ze strony pracowników
firmy. Joe Gold, założyciel Gold’s
Gym, uważa, że firmę powinno się
traktować jak dom: utrzymywać
w czystości i dobrym stanie, dbać
o atmosferę, a jeśli ktoś narusza za-
sady w nim obowiązujące, wyprosić
go za drzwi.

Przywiązywać wagę
do szczegółów

Wprowadzanie odpowiednich
praktyk jest pozbawione sensu, je-
śli nie stwarza się warunków do cy-
wilizowanej rozmowy i interakcji.
Zachowania ludzi muszą być w spo-
sób świadomy modelowane, a orga-
nizacja musi dać swoim pracow-
nikom poczucie bezpieczeństwa.
Muszą oni wiedzieć, do kogo się
zwrócić i jak zareagować, jeśli ktoś
ze współpracowników lub przełożo-
nych będzie ich źle traktować. Me-
nedżerowie i pracownicy muszą też
wspólnie pracować nad szybką eli-
minacją zachowań (takich jak wy-
mienione na liście powyżej), które
ignorowane, mogą przeistoczyć się
w poważne problemy.

Najważniejszą jednak zasadą,
która pomaga budować przyjazne
miejsce pracy, wolne od psychicz-
nego zastraszania, jest traktowanie
tego zjawiska jak groźnej dla orga-
nizacji choroby, którą trzeba leczyć.
Im wcześniej, tym lepiej.
Opr. dr hab. Grażyna Aniszewska
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