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J
AKOŚĆ pracy, wykonywanej przez urzędników naszych

urzędów państwowych, jest naogół dobra, ale nie prze-
kracza przeciętnej. Jakkolwiek nie staliśmy na czele in-

nych narodów pod względem rozwoju i wyekwipowania ma-
rynarki wojennej i wojska lądowego, to jednak zastosowaliśmy
prawie wszystkie ulepszenia. Nie przodowaliśmy więc ani
w dreadnought’ach, ani w torpedowcach, ani w torpedach kie-
rowanych, ani wreszcie w armatach ze stali specjalnej, ale ni-
gdy nie spóźnialiśmy się w dotrzymaniu kroku w wynalazkach,
które wydawały się nam najlepsze

Co się tyczy jednak ilości pracy, wykonywanej przez na-
szych urzędników, ta jest ona bardzo mała, można powiedzieć,
że urzędnik państwowy wykonywa przeciętnie połowę, a na-
wet 1/3 tej ilości pracy, jaką wogóle, nie podlegając zmęcze-
niu, może wykonać człowiek.

Zbadajmy przyczyny takiego stanu rzeczy. Jakość pracy
urzędników jest dobra: wiedzą oni, że jest to należycie ocenio-
ne przez naród amerykański, który zawsze i wyraźnie dąży do
wytwarzania rzeczy pierwszej jakości. Urzędnik stara się za-
wsze, aby nie popełnić omyłki, gdyż czuje, że byłoby to wielce
szkodliwe, a nawet mogłoby odbić się fatalnie na całej jego
karjerze. Chociaż byłby pracownikiem doskonałym i obdarzo-
nym energją, to jednak wie, że nigdy mu nie przebaczą, jeżeli

popełni omyłkę. Szuka więc przedewszystkiem sposobów, aby
się przed tem zasłonić i daleko więcej dba o to, by nie popełnić
omyłki, aniżeli o wprowadzenie w czyn wielkich pomysłów.

Urzędnicy państwowi zdają sobie również sprawę i z tego,
że chociaż praca ich bywa wydajna i wykonają nieraz coś szcze-
gólnie wybitnego, to zasługi te jednak bardzo często zwierzch-
nicy biorą na swój rachunek i zamiast gorącego poparcia i prze-
sunięcia ich za to na wyższy szczebel, zazdroszczą im i prze-
śladują. Wskutek tego, wśród urzędników państwowych roz-
powszechniło się przekonanie, że nie należy pracować zbyt
gorliwie i że, postępując w ten sposób, mają więcej szans do
awansu, nawet nie odznaczywszy się niczem, Tymczasem
w przemyśle jedną z prawd najwięcej uznanych jest to, że je-
dynie ryzykując popełnić omyłkę, mamy szansę dokonania cze-
gośkolwiek.

Co się tyczy ilości pracy, wykonywanej przez urzędników,
to większość ludzi nie wie, jak ją ocenić. Wszyscy czujemy, że
praca urzędników państwowych nie jest zbyt wydajna, ale nie
zdajemy sobie sprawy z przyczyn i jesteśmy do tego stanu rze-
czy tak przyzwyczajeni, że uważamy go za nieuniknioną ko-
nieczność. Sto lat już oczekujemy od naszych urzędników pań-
stwowych zwiększenia ilości pracy, ale niestety, nic się dotych-
czas pod tym względem nie zmieniło, możemy tylko stwier-

WYDAJNOŚĆ PRACY URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH
Le rendement du travail des employés d’Etat

F. W. TAYLOR

Artykuł napisany prawdopodobnie w 1911 r., został ogłoszony drukiem po śmierci
autora w 1915 r. Mimo, iż artykuł ten omawia wyłącznie stosunki amerykańskie,
posiada on wartość ogólną, przyczyny bowiem niskiej wydajności urzędów państwo-

wych, wskazywane tutaj przez Taylora, istnieją we wszystkich krajach.

,

O naprawie republiki
Prawie sto lat minęło od chwili, gdy Taylor pisał o wydajności urzędników państwowych. Pesymiści wyciągną z lektury jego

artykułu wniosek, że nic się nie da zrobić: wszak już sto lat temu w Ameryce mieli te same problemy. Optymiści powiedzą: od
stu lat wiadomo, co należy zmienić i w jaką stronę; przyczyny złego stanu administracji państwowej – widać to gołym okiem –
są wciąż te same. Wystarczy zatem nieco dobrej woli, a osiągniemy znaczącą poprawę.

Debatując o naszej administracji, np. w kontekście zapóźnień w dostosowywaniu się do unijnych wymagań, trudno nie
zadumać się nad uwagami Taylora o jakości kadr urzędniczych. Z wielkim bólem wprowadzane u nas zasady naboru do służby
cywilnej – jak egzaminy – były oczywistością w Ameryce 100 lat temu. Podobnie silna jest dziś niechęć do zajmowania „wy-
ższych stanowisk w administracji rządowej” przez „osobistości jednocześnie bardzo zdolne i bardzo energiczne”, które wiedzą
„jaką tam rolę odgrywa zakulisowa polityka” i w związku z tym wolą „zająć się przedsiębiorstwami prywatnemi”, przez co
„administracja rządowa pozostaje w zastoju”. I jeszcze jeden cytat: „sto lat już oczekujemy od naszych urzędników państwo-
wych zwiększenia ilości pracy”. My też. Świadczy o tym dowodnie liczba osób zatrudnionych w administracji (ponad 100 tys.),
jej koszty (ponad 9 mld zł w budżecie 2004) oraz stan polskiego prawa, autostrad, służby zdrowia, edukacji, wymiaru sprawie-
dliwości, a także inne afery.

Już Taylor wiedział, że podstawową miarą, jaką należy przykładać do pracy (także urzędników państwowych), jest wydaj-
ność. Czy wiedzą o tym współcześni głosiciele „odchudzania administracji”, albo „taniego państwa” – można mieć wątpliwości.
Ale wolno też mieć nadzieję, że czytają „Przegląd Organizacji”. Artykuł z niewielkimi skrótami, ale w oryginalnej pisowni.

Dariusz Teresiński

WARSZAWA, KWIECIEŃ 1926. N° 1
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dzić, że i dziś są oni równie mało pracowici, jak dawniej, i że
często musimy zadowalniać się powiedzeniem, że niema środ-
ka do poprawy.

Zasadnicza przyczyna tego stanu rzeczy leży w różnicy
pojęć urzędnika państwowego i urzędnika przedsiębiorstwa
prywatnego. Ten ostatni zdaje sobie codziennie sprawę, że
praca jego tak pod względem jakości jak i ilości musi przekra-
czać pracę jego współzawodników, którzy czekają tylko spo-
sobności, aby zająć jego miejsce, jeżeli on się w pracy zanie-
dba. Pracownik przedsiębiorstwa prywatnego rozumie dosko-
nale, że tylko usilna praca codzienna pozwoli mu na zachowa-
nie pozycji i zapewnienie awansu. Zupełnie inaczej myśli urzęd-
nik państwowy, który jest przekonany i wie, że miejsce swe
zawdzięcza głównie wpływom ubocznym, wywieranym na jego
zwierzchników. Względy polityczne mają daleko większe zna-
czenie przy nominacji, niż prawdziwa zasługa. Gdy więc urzęd-
nik firmy prywatnej wie, że jeżeli stanie się mniej gorliwym
w wykonywaniu swych obowiązków, to ryzykuje utratą nietyl-
ko awansu lecz nawet i miejsca, to wśród urzędników pań-
stwowych mało jest takich, którzy uważaliby swą pozycję za
zagrożoną z powodu mniej gorliwej pracy. Jednem słowem
dewizą ich jest zwykle: „Unikajmy popełniania omyłek i nie-
potrzebnej gorliwości”.

Pomimo, iż obecnie wymagane są egzaminy, aby dostać
się na miejsce rządowe, wpływy osobiste we wszystkich mini-
sterstwach nie przestają odgrywać roli większej niż zasługa.
Nawet w wypadkach, gdy urzędnicy przestają zajmować się
propagandą dla swojej partji politycznej, przekonani są, iż
poważne „poparcie” jest dla nich daleko korzystniejsze, ani-
żeli gorliwe wykonywanie obowiązków.

Rząd uważany jest za „zwierzchnika”, którego nie można
nawet porównywać ze zwierzchnikiem przedsiębiorstwa pry-
watnego i traktowany jest jako zarządca wielkiego przytułku,
w którym wielka liczba obywateli może się żywić. Wszyscy
prześcigają się w wypowiadaniu przekonania, że główna rola
rządu polega na daniu posad swoim przyjaciołom politycz-
nym. Mówią nam to deputowani Kongresu, szczególniej
w okręgach, gdzie wykonywają się roboty rządowe; powtarzają
to bezustannie kierownicy partyj robotniczych, którzy są prze-
konani, że mają prawa rozporządzania głosami klasy robotni-
czej; osobistości na stanowiskach rządowych nawet wysoko
postawione mają niekiedy takie same przekonanie, a bardzo
duża liczba pracowników uważa je za zupełnie słuszne. To
rozdawnictwo „manny” rządowej wydaje się tym ludziom bar-
dzo pożądane, i są tem więcej zadowoleni, im więcej jest po-
sad rządowych lepiej opłacanych. Ale, jak powiedziałem,
Amerykanie nie znoszą żadnej roboty źle wykonanej, jakość
przeto wykonywania obowiązków rządowych trzyma się na
dosyć dobrym poziomie, pomimo, że ze strony urzędników
brak całkowitego zainteresowania w kierunku osiąganych przez
nich wyników.

Cały ten stan umysłów jest pozostałością mniej lub więcej
bezwiedną z czasów przeszłych: uważa się za rzecz zupełnie
naturalną, że zwycięzca rozporządza się podług swego upodo-
bania zdobyczami zwycięztwa. Jest to jednocześnie najpoważ-
niejsza przeszkoda w wydajności pracy rządowej; wszyscy prze-
to administratorzy, którzyby chcieli powiększyć wydajność pracy
urzędników, będą musieli przedewszystkiem wyplenić te po-
glądy.

W przeszłości zwracano niewielką uwagę na to, aby do
kierowania sprawami rządowemi powoływać ludzi, którzy
w swych przedsiębiorstwach prywatnych umieli organizować
pracę wydajnie. Wśród kilku osobistości, które miały odpo-
wiednie kwalifikacje, bardzo niewiele doszło do zamierzonego
celu, a wszyscy później żałowali, że podjęli zadanie tak nie-
wdzięczne, jak osiągnięcie wydajnej pracy urzędników admi-
nistracji państwowej.(...)

Urzędnicy państwowi nigdy nie podniosą wydajności swej
pracy, póki obecne pojęcia ich nie zmienią się radykalnie,
a znalezienie sposobu do tego przewrotu jest zadaniem nie-
zmiernie trudnem. Przedewszystkiem jest rzeczą pewną, że
taka rewolucja nie może być dziełem jednego dnia; trzeba dzia-
łać ewolucyjnie, powoli, bardzo powoli. Zaczynanie najmniej-
szej reformy będzie zupełnie bezużyteczne, póki kierownik
władzy wykonawczej nie będzie całkowicie zdecydowany do-
prowadzić ją do końca coûte que coûte. Przed prezydentem
Taft’em żaden z naszych kierowników państwa nie stawiał takiej
reformy na pierwszym planie swego programu. Żaden z na-
szych kierowników administracji, chociażby najwyżej posta-
wiony, wiedząc o smutnej pamięci przeszłości, nie rozpocznie
walki z lenistwem swego personelu, nie będąc pewnym, że
będzie poparty całkowicie przez prezydenta Stanów, który
powinien go chronić od wszelkich ataków politycznych, pomi-
mo nawet przypuszczalnej utraty głosów przy następnych wy-
borach. Dla powiększenia wydajności administracji trzeba,
powtarzam, aby prezydent rozpoczął od wykluczenia możli-
wości wszelkiego wpływu polityki na tę sprawę.

(...) Samo zapewnienie całkowitego poparcia ze strony
prezydenta nie jest wystarczające – trzeba, aby miał on stałe-
go doradcę, który zajmowałby się wyłącznie tą sprawą i do
którego prezydent miałby całkowite zaufanie. Jakkolwiek nie
można wątpić o szczerych zamiarach Taft’a dojścia do wydaj-
nej administracji, trzeba jednak stwierdzić, że podczas jego
prezydentury nie było żadnego ścisłego planu pod tym wzglę-
dem. Okoliczność ta była właśnie powodem, że ci, co propo-
nowali odpowiednie reformy, wcale nie mieli pewności, że otrzy-
mają sankcję prezydenta. W owym czasie w ministerjum woj-
ny przyjęto pod wpływem generała Crozier zasady naukowe-
go zarządzania i w ciągu 2 1/2 do 3 lat stosowano je z energją
i powodzeniem. Ale w tym samym okresie admiralicja gorli-
wie starała się tępić wszelkie tego rodzaju inowacje, wprowa-
dzone do swych warsztatów konstrukcyjnych, i zniszczyć ich
skutki. Prezydent informowany przez jedną i drugą stronę
o tem co się działo wahał się; to wahanie można wytłumaczyć
sobie tylko tem, że sam prezydent nie miał żadnej wyrobionej
opinji co do najwłaściwszych środków, niezbędnych do pod-
niesienia wydajności pracy w administracji. A skądże mógł ją
mieć, jeżeli ani jeden z członków gabinetu nie posiadał żadne-
go doświadczenia, które nabywa się tylko w ciągu długiej prak-
tyki przemysłowej? Jeżeli prezydent rzeczywiście pragnie wpro-
wadzić takie reformy, to musi wprowadzić do swego gabinetu
człowieka całkowicie obeznanego ze sprawą, której jedynym
celem jest osiągnięcie normalnej wydajności pracy urzędników
administracji. On to właśnie przedstawiałby prezydentowi po-
trzebne środki i ujednostajniał czynności w różnych departa-
mentach.

Trzeba mocno podkreślić to, że wyniki można osiągnąć
tylko wtedy, gdy reformy zostaną rozpoczęte od góry drabiny
hierarchicznej i że jest niezbędne całkowite i skuteczne popar-
cie ze strony prezydenta i rady ministrów. Wobec tego, że
4 lata jest okresem bardzo krótkim aby można było osiągnąć
widoczne wyniki, konieczne więc jest, aby sanacja rozpoczęła
się zaraz na początku objęcia władzy przez prezydenta, gdyż
przy każdym nowym wyborze prezydenta, zauważono zmianę
w poglądach administracji i to nawet wtedy, gdy nowy prezy-
dent należał do tej samej partji politycznej, co i jego poprzed-
nik. Historja uczy nas, że bardzo często prezydent stara się
osiągnąć powodzenie osobiste, wprowadzając ostentacyjnie
radykalne zmiany w tem, co zrobili jego poprzednicy; nawet
ministrowie starają się pozostawiać ślady po sobie w ten sam
sposób, uważając za potrzebne zdyskredytowanie wszystkie-
go, co było zrobione przed ich wstąpieniem.

Jeżeli zostaną położone fundamenty w postaci zapewnie-
nia i jednomyślnego poparcia ze strony prezydenta i ministrów,



to zachodzi pytanie, jakie trzeba zastosować środki, aby osią-
gnąć dobrą wydajność? Odpowiedź jest prosta: trzeba postę-
pować w taki sam sposób, jak w organizacji przedsiębiorstw
przemysłowych. Według systemu, używanego dawniej, który
i dzisiaj jest najbardziej rozpowszechniony, starano się pod-
nieść wydajność w ten sposób, że zapewniano sobie współpra-
cę jednego lub kilku ludzi wyjątkowo wprawnych, którzy po-
kazywali cuda dzięki swym wyjątkowym zdolnościom. Wpływ
tych ludzi jest jednak tylko osobisty, a zalety ich nie mogą być
należycie przeniesione na ich następców. Jedyną ich ideą kie-
rowniczą jest ciągłe oddziaływanie na pracowników, aby pra-
ca była wydajniejsza, niż dawniej. Ale obecnie, dzięki ustalo-
nym prawidłom naukowej organizacji, osobistość kierownika
odgrywa mniejszą rolę niż dawniej, dlatego też nie trzeba tra-
cić nadziei co do możliwości reform w administracji.

Osobistości jednocześnie bardzo zdolne i bardzo energicz-
ne, niezbędne dla zapewnienia powodzenia przedsiębiorstwa
podług starego systemu, rzadko kiedy zgadzały się wstępować
na wyższe stanowiska w administracji rządowej, wiedząc jaką
tam rolę odgrywa zakulisowa polityka. Kiedy takie osobistości
przekonały się, że wiadomości ich techniczne nie będą wystar-
czające, gdyż prócz tego trzeba przystosować się jeszcze do
intryg partyjnych, prawie zawsze dochodziły do wniosku, że
zadanie ich wywoływałoby zatargi i wolały zająć się przedsię-
biorstwami prywatnemi. Wskutek nieubiegania się ze strony
wybitnych kierowników przemysłu o stanowiska w administracji
rządowej pozostawała ona w zastoju.

Jak już powiedziałem wyżej, metody naukowego zarządza-
nia różnią się zasadniczo od starego systemu. Wpływ osobisty
ma tu daleko mniejsze znaczenie niż wpływ innych czynników.
Punktem wyjścia jest naukowe zbadanie i ustalenie normalnej
wydajności urzędnika, co może być przeprowadzone przez czło-
wieka o zwykłych zdolnościach. Wcale nie potrzeba, aby nale-
żał do dawnego typu dzielnego kierownika przemysłowego –
wystarczy, aby był uczciwy i zdolny do wykazania dużej sumy
pracy. Potrzebna tu jest znajomość sposobów wykonywania danej
pracy i opieranie się na pewnych zasadach, niezależnych od czło-
wieka, który się niemi posiłkuje. Kierując się temi zasadami, łatwo
można przekroczyć wyniki, osiągane przez niektórych wybitnych
kierowników dawnego typu.

Zbadanie zadań, wypełnianych przez każdego urzędnika
państwowego i dokładne określenie czasu, potrzebnego do ich
wykonania, wymaga, naturalnie, wiele bardzo starannej pracy
badawczej. Ale gdy taka analiza zostanie dokonana, to póź-
niej można osiągnąć dosyć szybko wyniki normalne w postaci
znacznej oszczędności. Jeżeli naprzykład znajdziemy, że jakaś
robota piśmienna, która zajmuje urzędnikowi cały dzień, może
być wykonana w 1 1/2 godziny, to droga oszczędności jest już
zupełnie wytknięta. Wyrażając się jaśniej powiemy, że każdy
urzędnik powinien otrzymywać dokładnie określone zadanie
dzienne; takie zadanie ustalone naukowo jest właśnie tą wzor-
cową ilością pracy, która może i powinna być wykonana i któ-
ra stanowi podstawę do osiągnięcia lepszej wydajności.

Jedną z wielkich zalet tego systemu jest to, że setki osób
mogą podług takich wzorców pracować jednocześnie w róż-
nych miejscowościach i osiągać pożądane wyniki; stara meto-
da, polegająca na wpływie osobistym, ma pod tym względem
pole działania bardzo ograniczane. Najlepszy więc plan re-
form polegałby na utworzeniu centralnego departamentu do
badań podziału pracy; departament ten komunikowałby swo-
je wyniki ogólne wszystkim oddziałom lokalnym.

Przy systemie zarządzania, stosowanym dotychczas
w przedsiębiorstwach, wychodzono naogół z zupełnie innego
punktu widzenia: zestawiano koszt własny każdego rodzaju
wykonywanej roboty. Wychodząc z tego to właśnie założenia,
prezydent Taft utworzył „komisję do badania ekonomji i wy-
dajności”, na której czele postawił pana Cleveland’a.

Daleki jestem od myśli niedoceniania korzyści, jaką może
dać tego rodzaju statystyka. Zestawienie budżetu rządowego
Stanów Zjednoczonych według wzoru angielskiego jest wielką
pomocą dla władz wykonawczych i Kongresu przy wykony-
waniu ich zadań. Ale muszę powiedzieć, że do podniesienia
wydajności jest to droga bardzo pośrednia, gdyż najlepiej na-
wet zestawione cyfry mogą wskazać tylko niektóre słabe punk-
ty danego przedsiębiorstwa. Co się tyczy pracy w urzędach
państwowych w Stanach Zjednoczonych, to wiemy już do-
kładnie o co chodzi, a mianowicie, że jakość roboty nie jest
zła, ale ilość jest zupełnie niedostateczna, i wcale nie potrzeba
prowadzić złożonej statystyki, aby się o tem przekonać.

W miarę tego, jak robota wykonywa się coraz lepiej
i z coraz większą wydajnością, należałoby prowadzić bardzo
dokładne obliczenia budżetowe, aby usunąć różnice, które ist-
nieją jeszcze między różnemi departamentami i różnemi miej-
scowościami.

Według mego zdania należałoby zacząć od ustalenia
w głównych zarysach dla każdego rodzaju urzędników współ-
czynnika wydajności, do którego każdy z nich powinien dą-
żyć. W ten sposób łatwo możnaby dojść do automatycznego
usuwania niezdolnych i przenoszenia niektórych urzędników
na miejsca, lepiej odpowiadające ich naturalnym uzdolnieniom.
Wszystkie dymisje, awanse i przenoszenia pracowników będą
wtedy oparte na faktach ustalonych naukowo i wcale nie będą
zależeć od osobistych poglądów kierowników drabiny hierar-
chicznej. Jeżeli w ten sposób zostanie ustalone, że dany czło-
wiek nie jest zdolny do wykonywania swego dziennego zada-
nia, to niezwłocznie powinien zastąpić go inny, który to zada-
nie może wykonać.

Taki sposób postępowania daje pożądane wyniki bardzo
szybko. Ale, rozumie się, wszelkie faworyzowanie musi być
całkowicie usunięte – żadnego postępu nie da się osiągnąć,
póki administracja nie pozbędzie się całkowicie wpływów po-
litycznych. Z chwilą gdy kierownicy ministerstw przestaną
zwracać uwagę na wpływy polityczne przy ocenie swych pod-
władnych urzędników, ci ostatni zmienią odrazu dotychczaso-
we pojęcia i będą zdawać sobie sprawę, że awansowanie ich
zależy wyłącznie od ich własnych wysiłków, a nie od tego, co
ktoś może dla nich zrobić.

Egzaminy wprowadzone dla kandydatów na posady rzą-
dowe przyniosły już wiele dobrego, stawiając barjerę dla nie-
udolnych. Wcale nie mam zamiaru udowadniać, że trzeba
osłabić dzisiejsze warunki przyjęcia, ale muszę powiedzieć, iż
jest godne pożałowania, że nie bierze się wcale pod uwagę
zalet moralnych kandydata: jego uczciwości, energji, wytrwa-
łości, pilności, a wymaga się tylko zalet czysto umysłowych;
ten bardzo poważny brak trzeba koniecznie usunąć, uwzględ-
niając wszystkie powyższe zalety tak przy wyborze jak i awan-
sowaniu urzędników. W każdym razie niezbędne jest, aby rząd
w każdej chwili mógł uwolnić wszystkich urzędników, którym
brakuje energji i innych kwalifikacyj, potrzebnych do wykony-
wania ich zadań.

Z chwilą gdy wpływy polityczne przestaną oddziaływać,
lub gdy najwyżsi kierownicy administracji przestaną na nie
zwracać uwagę, będzie już stosunkowo łatwo posuwać naprzód
ludzi, którzy posiadają potrzebne zalety, zamiast tych, co ich
nie mają. Jeden punkt chciałbym jednak podkreślić ze szcze-
gólnym naciskiem, a mianowicie, że nie można spodziewać się
polepszenia, jeżeli ludzie stojący na czele administracji nie
wezmą się do zadania z całą szczerością i nie będą uważać go
za pewnego rodzaju cel swego życia. Jeżeli ludzie ci z chwilą
objęcia swych stanowisk są już zgóry zdecydowani oddać je
po czterech latach ludziom o innem zabarwieniu politycznem,
to jasne jest, że nie można spodziewać się poważnego i trwałe-
go postępu. (...)
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Jaki powinien być współczesny urzędnik?

W Polsce na początku XXI w. urzędnik to powi-
nien być KTOŚ. W tradycyjnym rozumieniu urzędnik
był kimś, komu należało się kłaniać w pas, od kogo
zależało bardzo wiele, kto z wyżyn swojej władzy fe-
rował wyroki, których tłum petentów nie był w stanie
pojąć. Dziś to powinien być ktoś, kto wyróżnia się oso-
bistymi walorami, wiedzą, kompetencjami – i znowu:
chodzi tu o kompetentną osobę, a nie o kompetencje
przypisane do określonego stanowiska. Powinien to
być ktoś, kto nie boi się podejmować decyzji i nie uni-
ka odpowiedzialności. Powinien wręcz czerpać satys-
fakcję z wyzwań, jakim sprostał. Dodajmy do tego
sprawność w operowaniu nowoczesnymi urządzenia-
mi technicznymi, znajomość języków obcych, umie-
jętność organizowania sobie i innym warsztatu pracy,
odpowiednie podejście do klienta, podwładnych i prze-
łożonych – a otrzymamy obraz idealnego współczesne-
go urzędnika.

Taki idealny urzędnik niezbyt się różni od ide-
alnego menedżera (powiedzmy: menedżera
średniego szczebla) – a przecież administracja
czymś się od przedsiębiorstwa różnić musi.

Podstawowa różnica jest taka, że administracja nie
jest nastawiona na zysk, a na realizację zadań. Stąd
głównym celem administracji nie jest minimalizacja
kosztów. Dla przykładu: wydawanie dowodów osobi-
stych w postaci wypełnianych ręcznie książeczek by-
łoby jednostkowo tańsze od wprowadzonego systemu
kart identyfikacyjnych. Ale w rachunku ciągnionym,
w skali całego kraju, a w szczególności, gdy uwzględ-
nić fakt, że nasze dowody mają być dokumentem uzna-
wanym w Unii Europejskiej – wówczas okazuje się, że
to rozwiązanie jest na pewno lepsze i sumarycznie
tańsze. Generalnie, koszty administracji trzeba liczyć
uwzględniając scenariusz, w którym tej administracji
nie ma: nie ma nadzoru budowlanego, weterynaryj-
nego, urzędów meldunkowych, rejestracji pojazdów
itp.  Niestety większość krytyków administracji nie
widzi łańcucha działań i ich długofalowych skutków,
a jedynie liczbę urzędników oraz ich koszt w budże-
cie. Krytycy mają też zwyczaj odnosić te  sumaryczne
wydatki do jakichś wycinkowych – choć skądinąd bar-
dzo potrzebnych – działań społecznych, np. obiadów
dla dzieci w szkołach. Niedawno spotkałem się z po-
mysłem, żeby zlikwidować stanowiska dyrektorów
generalnych w urzędach centralnych. Oszczędność
z tego tytułu wyniosłaby 0,4 grosza rocznie na obywa-
tela, a skutek byłby taki, że urzędy przestałyby dzia-
łać prawidłowo. Oczywiście można rozmawiać o likwi-
dacji każdego konkretnego urzędu, trzeba tylko po-
wiedzieć to wprost, a nie mówić, że samochód ma pra-
wo jeździć, ale powinien nie mieć zbiornika na pali-
wo, bo z blachy zużywanej na te zbiorniki można by
wyprodukować mnóstwo sanek dla dzieci.

Esprit du corps civil

Rozmowa z JANEM PASTWĄ, szefem  Służby Cywilnej

Zawsze jednak pozostaje pytanie, czy tych sa-
mych usług ze strony administracji nie dałoby
się uzyskać tańszym sposobem...

Kwota 9,4 mld zł w projekcie budżetu to są pie-
niądze przeznaczone na funkcjonowanie administra-
cji. W tej kwocie znaczącą większość stanowią koszty
realnych działań administracji. Płace i inne koszty
stałe (budynki, szkolenia, meble, kawa itp.) to jest od
10 do 60%. Wydawanie tablic rejestracyjnych wiąże
się z ich produkcją i systemem komputerowym, który
ma obsługiwać bazę danych o kierowcach i samocho-
dach. Prof. Kieżun lubi przywoływać przykład Kana-
dy, która w okresie trudności budżetowych zreduko-
wała o 1/3 stan zatrudnienia w administracji, ale trzeba
pamiętać, że później „odbudowała” poziom wydatków,
utrzymując ten sam, niski, poziom zatrudnienia. Ta-
kie podejście oznacza jednak znaczne inwestycje
w oprzyrządowanie administracji.

Czy w dającej się przewidzieć perspektywie nie
widać możliwości ograniczenia administracji,
z uwagi  np. na rosnący stopień technicznego
oprzyrządowania obywatela w kontaktach
z państwem?

Obawiam się, że nie. Prawo ma tendencję do roz-
rastania się i komplikowania. Dotyczy to nie tylko
Polski, która jest tu może przykładem i nie najlep-
szym, i niezbyt typowym, bo my wciąż jeszcze znajdu-
jemy się w okresie transformacji. Ale kraje o syste-
mach prawnych znacznie bardziej ustabilizowanych
wykazują stałą tendencję do obejmowania legislacją

Fot. Łukasz Rydzewski



coraz to nowych obszarów. Obywatele oczekują, że
pewne – coraz liczniejsze – kwestie będą uregulowa-
ne, co da im poczucie bezpieczeństwa. Można się rzecz
jasna spierać, na ile są to rzeczywiste oczekiwania
obywateli, a na ile – naturalna tendencja administra-
cji do regulowania „wszystkiego, co się rusza”. Nieza-
leżnie jednak skąd się bierze ta tendencja – jest ona
wyraźna i obejmuje cały cywilizowany świat. Nowe
zjawiska wymagają opisu i uporządkowania. Przykła-
dem może być żywność modyfikowana genetycznie.
Żeby orzekać, co jest dopuszczalne, a co nie – trzeba
opisać granice dopuszczalności ingerencji genetycznej,
a potem to badać. Sprawa BSE pokazała, jak wielkie
znaczenie ma kontrola weterynaryjna. Wymiar tego
problemu jest nie tylko zdrowotny, ale i ekonomicz-
ny: żeby eksportować mięso, trzeba przekonać poten-
cjalnych nabywców, że panujemy nad własnym ryn-
kiem. Druga strona tego zagadnienia to koszty nisz-
czenia sztuk podejrzanych, co do których nie mamy
pewności, czy nie są zakażone. Gdyby kontrola pre-
wencyjna była lepsza, Anglicy nie musieliby tak znacz-
nie przetrzebić swoich stad. Lepsza kontrola to zna-
czy dobrze skonstruowany system prawny oraz dobrze
wyposażeni (koszty!) i dobrze wyszkoleni urzędnicy.
Skoro przybywa sfer regulowanych przez państwo, to
znaczy, że przybywać będzie też zadań dla administra-
cji, a w efekcie jej samej będzie więcej, a nie mniej.
Nawet gdyby założyć, że część kontaktów obywatela
z państwem da się zautomatyzować, to i tak bardzo
wiele – moim zdaniem coraz więcej – decyzji będą
musieli podejmować ludzie (i brać za te decyzje odpo-
wiedzialność).

Pewne nadzieje na zmniejszenie administracji nio-
słoby uproszczenie systemu podatkowego. Ponad po-
łowa z liczącego prawie 100 tys. osób korpusu służby
cywilnej to są służby skarbowe. Prostszy system po-
datkowy mógłby być obsługiwany przez mniejszą licz-
bę urzędników. Ale jest wiele dziedzin, gdzie nieza-
leżnie od możliwych uproszczeń systemu prawnego –
zatrudnienie powinno rosnąć. W niektórych dziedzi-
nach mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Na przy-
kład – bezpieczeństwo informatyczne. Tak jak nad bez-
pieczeństwem na drogach czuwa państwowa policja,
tak i inne elementy infrastruktury wymagają nadzo-
ru. Inny przykład, to ochrona danych osobowych. Ko-
lejny: zapobieganie praniu brudnych pieniędzy. Tego
typu dziedzin życia będzie coraz więcej w miarę wzro-
stu zamożności społeczeństwa oraz komplikowania się
świata.

Co ma większy wpływ na rozrost administracji:
zasada Parkinsona, czy obiektywne zjawiska,
jak wzrost zapotrzebowania na regulacje ze
strony społeczeństwa?

Od czasu, kiedy Parkinson opisał tendencje biuro-
kracji do automatycznego i niepohamowanego wzro-
stu – wciąż słyszy się nawoływanie do ograniczania
administracji. Na Zachodzie w latach 90. pojawiło się
zjawisko znane jako New Public Management. U nas
natomiast doszło do zwichnięcia proporcji krytyki
i analizy stanu rzeczywistego. Polski korpus urzędni-
czy (liczony razem z samorządami) jest dwa razy mniej
liczny, niż w „najuboższym” pod tym względem kraju
Unii Europejskiej. Ten wskaźnik dotyczy, oczywiście,
liczby urzędników przypadających na 1000 mieszkań-
ców. Wprawdzie jesteśmy biedniejsi od krajów Unii,

ale stopień skomplikowania naszego prawa jest po-
dobnego rzędu.

Komitet Integracji Europejskiej obliczył, że po
wejściu do Unii będziemy potrzebować ponad 6000
nowych urzędników. Rząd powiedział: zero nowych
etatów. W roku 2001 wydatki stałe w administracji
publicznej zostały mechaniczne zredukowane o 23%
– każdy urząd dostał z budżetu o tyle mniej środków.
Wzrost kosztów polskiej administracji wynika więc nie
z jej rozrostu, jak by sugerował Parkinson, tylko ze
wzrostu liczby, stopnia skomplikowania oraz kosztow-
ności wykonywanych przez nią zadań.

Czy usług administracji państwowej nie dałoby
się sprywatyzować?

W większości niestety nie.

A dlaczego? Skoro może istnieć prywatny ko-
mornik, który ściąga należności zasądzone
przez państwowy sąd?

W przypadku wyroku sądowego sprawa jest prost-
sza, bo znamy kwotę, którą trzeba ściągnąć. Z podat-
kami – dopóki nie wprowadzi się pogłównego – jest
ten problem, że trzeba je wyliczać (robią to sami po-
datnicy) oraz sprawdzać wyliczenia i ewentualnie zle-
cać egzekucję. I to jest oraz będzie w przyszłości zada-
nie aparatu skarbowego.

Nie jest tajemnicą, że w Polsce nie ma dziś klima-
tu dla rozwiązań, które dążyłyby w kierunku przeka-
zania znacznych obszarów obecnie zarezerwowanych
dla administracji w ręce prywatnych podmiotów za-
ufania publicznego. Przykłady notariuszy, komorni-
ków, w przyszłości – być może – ksiąg wieczystych
wskazują, że w wielu przypadkach jest to możliwe
i działa znakomicie. Historia prywatnych poborców
podatkowych, którzy łupili podatników, a do kasy kró-
lewskiej przekazywali niewiele, jest z kolei ostrzeże-
niem, że nie zawsze i nie wszędzie prywatyzacja jest
lepszym rozwiązaniem niż aparat państwowy. Na pew-
no prywatyzacja części obszarów dzisiejszej aktywno-
ści administracyjnej jest możliwa. Jak duża jest to
część – na to pytanie powinni odpowiedzieć teoretycy
organizacji. Jak dużą część (i kiedy) rzeczywiście się
sprywatyzuje – to pytanie do polityków.

Bardzo istotnym wyznacznikiem liczebności admi-
nistracji są transfery o charakterze socjalnym. Wyso-
ki stopień redystrybucji dochodów, z jakim mamy do
czynienia, wymaga licznych urzędników, którzy będą
tego wszystkiego pilnowali. Postulaty redukcji wydat-
ków administracyjnych przy nie zmienionym pozio-
mie transferów socjalnych okazują się zupełnie kosme-
tyczne, jeśli porównać bezwzględne wartości. Politycz-
nie taki postulat jest zapewne bardzo nośny, ale real-
nych oszczędności w budżecie trudno oczekiwać.

Czy wysokie wymagania, jakie stawia się urzęd-
nikom państwowym, w połączeniu z niskimi
płacami i niskim prestiżem społecznym klasy
urzędniczej nie stwarzają zagrożenia negatyw-
nej selekcji kadr?

Z negatywną selekcją mieliśmy do czynienia w la-
tach 90., kiedy nowo powstające biznesy prywatne
wysysały wszystkich absolwentów i jeszcze dodatko-
wo co bardziej rozgarniętych urzędników. Dziś już są ,



inne warunki. Najmniej atrakcyjnym aspektem pracy
w administracji są płace. Ale już stabilność zatrud-
nienia jest wartością nie do pogardzenia. Ta stabil-
ność ma zresztą podwójne znaczenie: po pierwsze,
pracę w prywatnej firmie można stracić w konkuren-
cji z innymi, bardziej wydajnymi, czy lepiej wykształ-
conymi, a po drugie, firma może upaść i wówczas pra-
cę straci nawet najzdolniejszy i najbardziej utalento-
wany. W administracji można nie być orłem i to nie
jest karane, a poza tym administracja była, jest i bę-
dzie. I na dodatek ten pracodawca na pewno zapłaci.
Dokładnie tyle, ile jest zapisane w umowie i na pewno
w terminie. Nie ma też wątpliwości, że będzie prze-
strzegał kodeksu pracy.

Zasady awansu są jasne i czytelne – to też jest nie
bez znaczenia. Po służbie przygotowawczej, kończą-
cej się egzaminem i oceną, urzędnik podpisuje umo-
wę na czas nieokreślony. Po dwóch latach może przy-
stąpić do egzaminu na mianowanego urzędnika służ-
by cywilnej. To się wiąże z dodatkiem rzędu 700 zł
miesięcznie. Mianowany urzędnik nie może zostać
zwolniony (poza przypadkami dyscyplinarnymi), mo-
że natomiast wziąć rodzaj urlopu, żeby popracować
przez pewien czas w sektorze prywatnym. Ma zagwa-
rantowane szkolenia i klarowną perspektywę karie-
ry. W zamian za to nie wolno mu należeć do partii
politycznych, ani prowadzić dodatkowej działalności
zarobkowej bez wiedzy i zgody przełożonego.

W tym roku było 700 kandydatów na 450 miejsc
urzędników mianowanych. Tegoroczny nabór był
o tyle ciekawy, że pierwszy raz większość kandyda-
tów stanowili młodzi ludzie, którzy, właśnie po dwóch
latach „okresu próbnego”, postanowili spróbować swo-
ich sił w tym systemie. Poprzednio większość kandy-
datów stanowili pracownicy starszego pokolenia (któ-
rzy znali język obcy – na poziomie potwierdzonym
certyfikatem).

W administracji zaczyna się dostrzegać tę podsta-
wową prawdę, że o jakości pracy decyduje pracownik.
Stąd szkolenia (osobna pozycja w budżecie) i cały sys-
tem preferencji dla osób, które podnoszą swoje kwali-
fikacje. W Unii (w samych strukturach Komisji Euro-
pejskiej) na szkolenia wydaje się 6% środków prze-
znaczonych na wynagrodzenia. W bogatych krajach
Zachodu to jest 4 do 5%. My ciągle jeszcze jesteśmy
poniżej 1%. Ale w wartościach realnych to są całkiem
pokaźne środki. Korzystamy z rozmaitych narzędzi
szkoleniowych, np. e-learningu. Przygotowaliśmy film
o zachowaniu się w sytuacjach etycznie trudnych.
Przyjęcie wyrazów wdzięczności po załatwieniu spra-
wy (bez żadnych wstępnych zobowiązań) oraz nepo-
tyzm (zatrudnienie krewnej przełożonego) zostały
odpowiednio zilustrowane i wyposażone w alternatyw-
ne zakończenia. Odbiór był bardzo żywy. I ogromne
było zaskoczenie, że o takich sprawach oficjalnie się
mówi. Ponieważ pracuję w administracji od 1990 r.,
mam przegląd tego, jak zmieniało się podejście do ko-
rupcji. Kiedyś o tym się nie mówiło, a kto poruszał
ten temat, uważany był za oszołoma, krytykanta
i generalnie osobę nie nadającą się do współpracy. Dziś
dochodzi do tak niezwykłych sytuacji, że urzędy gmin-
ne zaczęły zwalczać geodetów, którzy pracują „z dwóch
stron okienka” – w urzędzie i jako prywatni przedsię-
biorcy. Kiedyś taka działalność była oczywista i spo-
tykała się z pełnym zrozumieniem, a dziś zaczyna się
dostrzegać w tym konflikt interesów. To jest sygnał
pozytywnych zmian.

Czy są istotne różnice pomiędzy administracją
rządową i samorządową?

Samorządy lepiej płacą. Różnice dochodzą do 20%.
Wynika to stąd, że z poziomu samorządu znacznie le-
piej widać – mówiąc językiem marketingowym – wpływ
jakości obsługi na zadowolenie klienta. Pętla sprzęże-
nia zwrotnego jest tam znacznie krótsza. Obywatel
źle obsłużony w urzędzie gminy łatwo kojarzy to
z osobą wójta, czy burmistrza, na którego głosował
i którego być może zna osobiście. Jednocześnie bar-
dziej skłonny jest zrozumieć tę prostą zależność, że
chcąc wymagać jakości – trzeba za nią zapłacić. Po-
nadto praca w administracji samorządowej jest w wielu
miejscach jedyną stabilną pracą, więc i prestiż urzęd-
nika jest tam większy. W odniesieniu do administra-
cji rządowej obywatele są skłonni domagać się obniż-
ki kosztów, a jednocześnie godzą się z nie najwyższym
poziomem obsługi, a przynajmniej nie widzą bezpo-
średniego związku między tymi kategoriami i nie
wierzą w możliwość zmiany tego stanu rzeczy.

Zresztą samorządy też nie od razu były takie
wyczulone na kwestie administracyjno-urzędnicze.
Pierwszą kadencję poświęcono raczej na inwestycje
w infrastrukturę. Dopiero po załataniu podstawowych
„dziur” zaczęto zwracać większą uwagę na obsługę
obywatela. Było to działanie racjonalne i spotkało się
z aprobatą. Oczekiwanie, że ten model da się zastoso-
wać w skali całego państwa, jest jednak nieco na wy-
rost: zarówno poziom zaniedbań w dziedzinie infra-
struktury, jak i wyjątkowo niski priorytet nadawany
na wszystkich szczeblach (od obywatela do najwyż-
szych władz) kwestiom administracji, każe spodzie-
wać się raczej dalszych obniżek nakładów i niezbyt
natarczywego oczekiwania poprawy obsługi.

Administracja samorządowa była przez pewien czas
przedmiotem krytyki. Krytykowano ją za wzrost za-
trudnienia i nepotyzm. Oczywiście w warunkach bar-
dzo wysokiego bezrobocia trudno uniknąć działań nie-
etycznych, ale sumarycznie – poziom obsługi miesz-
kańca znacznie się poprawił. Zlikwidowano sławne
okienka, pojawiły się profesjonalnie zaprojektowane
sale obsługi, odpowiednio przeszkolony personel itd.
Ten model powoli przenosi się teraz do administracji
rządowej, mianowicie do urzędów wojewódzkich. Po
prostu wojewodowie zaczynają się wstydzić, że w gmi-
nach i w powiatach jakość obsługi jest wyższa. A i oby-
watele się „rozbestwili” i mają wyższe oczekiwania.

Czy urzędnika państwowego można w jakikol-
wiek sposób rozliczać z wydajności pracy?

Tego typu próby były czynione, ale w mojej opinii
to nie jest przyszłościowy kierunek. Można wpraw-
dzie mierzyć liczbę wydanych decyzji, potem korygo-
wać to współczynnikiem trafności (ile decyzji zostało
skutecznie uchylonych) i takie badania były nawet
robione w urzędach wojewódzkich. Jednak proste po-
dejmowanie decyzji administracyjnych z czasem sta-
nie się mniej ważne wobec usług świadczonych przez
administrację i doradztwa. Cały obszar zarządzania
przepływami funduszy strukturalnych – od przygoto-
wania planów rozwoju regionalnego, przez prace stu-
dialne, przetargi, organizowanie współfinansowania,
nadzorowanie realizacji aż do ostatecznych rozliczeń
– wymagać będzie specjalistów wysokiej klasy, którzy
będą „mało typowymi” urzędnikami. Raczej będą



przypominać pracowników sektora finansowego. Ich
nie da się motywować i rozliczać prostym wskaźni-
kiem wydajności rozumianej jako liczba pieczątek
przybitych w jednostce czasu.

Ocena działań takiego urzędnika musi być proce-
sem o wiele bardziej skomplikowanym, podobnie jak
kwestia jego motywacji. Kluczową postacią w tym pro-
cesie jest bezpośredni przełożony, który musi być wy-
posażony w gruntowną wiedzę z dziedziny zarządza-
nia. Procedura, opisana w odpowiednim rozporządze-
niu, daje przełożonemu instrumentarium, składające
się z listy kryteriów, które – po uprzednim uzgodnie-
niu z zainteresowanym – mogą być wykorzystane do
oceny. Ustala się więc za co, w jakim terminie i na
jakiej skali dana osoba będzie oceniana. Nie ma tu
dowolności, ale jest daleko posunięty indywidualizm.
Dotychczas ocena sprowadzała się do tego, co wynika-
ło z ustawy o pracownikach urzędów państwowych
z 1982 r.: żeby zwolnić urzędnika, należało mu wysta-
wić dwie negatywne oceny. Stąd negatywne postrze-
ganie „oceny” w środowisku, ale to nastawienie sta-
ramy się zmieniać i powoli nam się udaje. Obecnie
bowiem ocena wiąże się z możliwością awansu –
zwłaszcza finansowego.

Korpus służby cywilnej słusznie kojarzy się z poję-
ciem esprit du corps. Tak właśnie powinno być: urzęd-
nicy powinni być grupą przenikniętą ideałami służby
dla dobra społeczeństwa. Inaczej wszelkie próby pa-
rametryzacji i oceny ich pracy okażą się nieskutecz-
ne. Budowa poczucia dumy z tego, że jest się urzędni-
kiem Rzeczypospolitej będzie trudna i długotrwała.
Urzędników królewskich nikt już nie pamięta. Biuro-
kracja państw zaborczych zapisała się jak najgorzej
w świadomości Polaków, choć np. austriacki urzęd-
nik z dzisiejszej perspektywy wydaje się bliski ideału.
Potem był krótki okres niepodległości, podczas które-
go wprawdzie bardzo wiele się udało osiągnąć, ale po-
zostały też opisy mało dla urzędników pochlebne.
Okres powojenny był mocno schizofreniczny: z jednej
strony urzędnicy w pocie czoła realizowali wolę par-
tii, a z drugiej chłostani byli biczem krytyki, kiedy coś
się nie udało. Wówczas nagle okazywało się, że dzia-
łacze partyjni chcieli dobrze, tylko biurokraci wszyst-
ko popsuli. Pojęcie „mitręgi biurokratycznej” jako
przykład zjawiska, które należy wszelkimi środkami
ograniczać, pojawiło się jeszcze w exposé premiera
Oleksego.

To wszystko chcemy zmieniać, docierając do we-
wnętrznej motywacji. Kontrola zewnętrzna może wy-
kazać nieprawidłowości (które oczywiście należy zwal-
czać), ale nie zmusi nieusuwalnego urzędnika do ak-
tywności i podejmowania wyzwań. Standardem w ad-
ministracji jest nadal podejście typu: to nie ja, to kole-
ga i mam na to papier. Trzeba więc pokazywać pozy-
tywne przykłady i wzorce postępowania. Przez długi
czas zastanawialiśmy się, czy możliwe i celowe byłoby
stworzenie Kodeksu Etyki Służby Cywilnej. Okazało
się to możliwe i pożyteczne. Ludzie mają prawo czuć
się zagubieni w szybko zmieniającej się rzeczywisto-
ści. Dotyczy to także urzędników. Kiedyś korupcja
kojarzyła się z pętem kiełbasy czy lepszym stopniem
na maturze, a teraz to jest procent od wartości TIR-a
przepuszczonego przez granicę, lub – jak się ostatnio
dowiadujemy – od „wartości” ustawy. Każdemu poje-
dynczo łatwo jest postawić zarzut, że powinien umieć
odróżniać dobro od zła, ale kiedy mamy przed sobą
armię liczącą 100 tys. ludzi – wówczas warto sięgnąć
po instrumenty sprawdzone już w działaniu. Nie wy-

myślamy tu więc prochu, tylko robimy to, co od lat
robią korporacje na całym świecie. Jeśli chcemy wy-
magać, to musimy oficjalnie powiedzieć, czego wyma-
gamy. To jest rodzaj zwierciadła, w którym każdy może
się przejrzeć i zastanowić się, czy mu to odpowiada.
Bo jeśli nie, to prędzej czy później będziemy musieli
się rozstać.

Jako program pilotażowy w 12 urzędach wdrożyli-
śmy prace nad sformułowaniem strategii działania
urzędu. Na początku było mnóstwo wątpliwości, czy
możliwa jest trwała (inna nie ma sensu) strategia dzia-
łania w sytuacji, kiedy każda zmiana ministra powo-
duje kompletną zmianę funkcjonowania urzędu. Ale
okazało się, że warto i można to zrobić. Taka strate-
gia pozwala ludziom zorientować się, co jest celem ich
pracy i jakie powinno być ich działanie. Nie: co po-
winni robić, ale – jak.

Jak Pan ocenia proces „ucywilniania” służby
cywilnej? Czy daleko jesteśmy od stanu zgod-
nego z ustawą?

Przez długi czas pojęcie służby cywilnej było ra-
czej bytem teoretycznym. Cztery kolejne rządy miały
swoje projekty ustawy, i żaden nie osiągnął sukcesu.
Potem wreszcie ukazała się ustawa, po niej odbyły się
wybory, wybuchł skandal wokół wdrażania, uchwalo-
no nową ustawę i ta obowiązuje już drugi gabinet.
A więc mamy znaczący postęp.

Staram się patrzeć na ten proces używając w mia-
rę obiektywnych narzędzi. Na 15 ministerstw mamy
dziś 5 dyrektorów generalnych, którzy są z nominacji
premiera Cimoszewicza lub premiera Buzka. W urzę-
dach wojewódzkich – mamy dwie takie osoby (na 16).
Ale już w 31 urzędach centralnych mamy 21 takich
osób (albo po konkursach, albo jeszcze z epoki „przed-
konkursowej”).

Wyższe stanowiska administracyjne, których jest
ponad 1500, w większości zajmują już osoby, które albo
wygrały konkursy, albo były mianowane przed 1999 r.
Jeszcze w zeszłym roku była wyraźna dominacja osób
„pełniących obowiązki”. W tym roku obsadziliśmy już
w wyniku konkursów 155 stanowisk, a w najlepszym
dotąd roku 2001 było tych konkursów 121. W ubie-
głym roku był „dołek”, bo obowiązywał wówczas, za-
kwestionowany następnie przez Trybunał Konstytu-
cyjny, niesławny artykuł 144a, pozwalający mianować
na stanowiska dyrektorskie osoby bez konkursu. Ale
teraz już wygląda na to, że jesteśmy na dobrej drodze
do stabilizacji – jeśli nie personalnej – to przynajmniej
reguł gry. Sprzyjającym czynnikiem jest wzrost świa-
domości opinii publicznej, samych urzędników oraz
wreszcie klasy politycznej. Okres lat 90. był w pew-
nym sensie czasem „multinomenklatury”. Każda par-
tia chciała powtórzyć „sukces” PZPR, obsadzając
wszystkie stanowiska. Taki model wytwarzał urzęd-
nika, dla którego ważne było, kto go mianował i z kim
– jak się dość powszechnie uważało – trzeba żyć w zgo-
dzie. To się obecnie wyraźnie zmienia. Coraz więcej
jest w administracji osób, które znają swoją wartość,
swoje prawa i swoje obowiązki. I uważają, że są to
obowiązki wobec Rzeczypospolitej i jej obywateli, a nie
wobec tego, czy innego przedstawiciela aktualnej wła-
dzy.

Dziękuję Panu za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Teresiński



Początki organizatorskich poszukiwań Aleksandra
Rotherta są trudne do zidentyfikowania i poniekąd
jego sytuacja jest analogiczna do Karola Adamieckie-
go. Sam Rothert o własnych początkach wielokrotnie
wspomina w późniejszych tekstach i dokumentach, z
tym, że nie ma tak wyraźnych świadectw osób trze-
cich, jak w przypadku Adamieckiego, przesądzających
o najwcześniejszych osiągnięciach czy praktykach
wdrożeniowych. Pozostaje zaufać wyznaniom same-
go Rotherta dotyczących pierwszych usprawnień fa-
brycznej wytwórczości. O pionierstwie pośrednio za-
świadcza także niezwykła droga jego kariery mene-
dżerskiej. Tym bardziej, że już wkrótce zaobserwo-
wać można erupcję tekstów organizatorskich Rother-
ta publikowanych w fachowej prasie niemieckiej i pol-
skiej lat 1908–1912. Poprzedzać je musiało pasmo do-
świadczeń – nie trzeba dodawać, że w owym czasie
– prekursorskich. Przeprowadzanie dziejących się
w przemysłowej empirii usprawnień wymagało upły-
wu czasu, zanim w wyniku pewnej liczby prób testu-
jących twórca odważył się na ogłoszenie wyników.
A były to sprawozdania intensywnie narastające za-
równo pod względem publikacyjnej ilości, jak przede
wszystkim w przechodzeniu od fragmentarycznego do
całościowego ujmowania zakresu dokonywanych mo-
dernizacji.

W poszukiwaniu początków

potkać można co najmniej dwie wzmianki lo-
kujące związek A. Rotherta z organizowa-
niem nowoczesnej fabrykacji w 1903 roku.

W teczce osobowej znajdującej się w archiwum SGH
znajduje się anonimowy maszynopis opinii zatytuło-
wany „Kwalifikacje Aleksandra Rotherta” datowanej
na grudzień 1928. Czytamy tam m.in.: „Jako jeden
z pierwszych na kontynencie europejskim zajął się od
końca 1903 «naukową organizacją», czyli raczej racjo-
nalnym kierownictwem przedsiębiorstw i zaraz od r.
1904 jako dyrektor fabryki w Moskwie miał okazję do
gruntownej reorganizacji całej produkcji”1). Niewyklu-
czone, że opinia była autorstwem samego Rotherta
ubiegającego się o stanowisko profesora ówczesnej
WSH.

Drugi ślad zawarty jest w biogramie Rotherta jako
członka Wydziału Mechanicznego Akademii Nauk

Adamiecki nie był sam –
Aleksander Rothert

Alojzy Czech

Technicznych: „Od r. 1903 zajmował się naukową or-
ganizacją, ogłaszając swe prace w czasopismach tech-
nicznych polskich, francuskich, niemieckich i angiel-
skich”2). Co do publikacji pojawiających się kilka lat
później – nie ma żadnych wątpliwości, a co do podanej
daty – to należy przypuszczać, że notka biograficzna
okazjonalnego i prestiżowego wydawnictwa była au-
toryzowana. Sugeruje to np. precyzyjnie wyszczegól-
niona i podzielona na działy przedmiotowe bibliogra-
fia. Odnosi się wrażenie, że Rothertowi zależało na
umieszczeniu początku swojej drogi organizatorskiej
w 1903 roku. Było to w okresie szczytowej popularno-
ści Adamieckiego3), do którego przylgnął rok 1903 jako
prekursorski. A przecież przełom wieków to dla Ro-
therta czas najbardziej znaczących odkryć i wdrożeń,
tyle że w dziedzinie elektrotechniki. Z tej to przyczy-
ny trafił na łamy Encyklopedii Orgelbranda4). Ale
zwolna okazywało się, że powodzenie firmy zależy za-
równo od pionierstwa technicznego, jak i racjonalnej
organizacji samej wytwórczości.

Zrozumienie tej współzależności w biografii Ro-
therta przypada na lata 1904–1908, jakkolwiek nie-
wykluczone, że i wcześniej oznaki jej konieczności
w jego postawie badawczej się pojawiały. A we wspo-
mnianym haśle encyklopedycznym z 1912 roku za po-
czątek zainteresowań Rotherta zagadnieniami nauko-
wej organizacji pracy uważa się rok 1907, w którym
zaczęły powstawać pierwsze zamysły publikowanych
od 1908 roku artykułów z tej dziedziny. Praktyka jed-
nak mogła być jeszcze wcześniejsza.

Międzynarodowa kariera menedżerska

iezwykła była bowiem droga życiowa A. Ro-
therta, prowadząca przez kierownicze stano-
wiska znaczących firm w różnych krajach Eu-

ropy. Urodzony w 1870 w Pilicy, gub. kielecka (obec-
nie woj. śląskie), od 2 roku życia wychowywał się
w Rydze. Tam ukończył edukację gimnazjalną, ujaw-
niając predyspozycje w kierunku eksperymentowania
na bazie nauk przyrodniczych. W latach 1889–1893
studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Ryskiej, kończąc je dyplomem inżyniera-mechanika.
Jeszcze przez 3 semestry kontynuował studia na Po-
litechnice w Darmstadt pod kierunkiem prof. Erasmu-
sa Kittlera, ówczesnej sławy w dziedzinie elektrotech-
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niki. Zdawszy wymagane fachexamen, uzyskał w 1894
roku drugi dyplom inżynierski, stwarzając sobie do-
skonałą podstawę startu zawodowego.

Rozpoczął pracę w biurze obliczeń maszyn elek-
trycznych Komandytowego Towarzystwa W. Lahmey-
era we Frankfurcie nad Menem, gdzie później objął
zarząd stacji doświadczalnej. To wtedy badał wpływ
twornika w maszynach  prądu zmiennego. Dotąd, przy
obliczeniach dla maszyn elektrycznych, preferowano
bazowanie na strumieniu magnetycznym, a Rothert
zaproponował sposób oparty na pojęciu amperozwo-
ju, który stał się powszechnym rozwiązaniem. Zagad-
nienie to przedstawił w wystąpieniu na zjeździe elek-
tryków niemieckich w Berlinie w 1896 roku, zyskując
światowy rozgłos. Opublikował zarazem w „Elektro-
technische Zeitung” artykuł temu poświęcony5). Po
3-letnim pobycie we Frankfurcie, Rothert przyjął
atrakcyjne finansowo stanowisko ingenieur en chef
fabryki „Fabius Henrion” w Nancy (pół roku), potem
w Compagnie Internationale d’Electricité w Liege (nie-
całe dwa lata). W przedsiębiorstwach tych prowadził
obliczenia dla trójfazowych maszyn prądów zmien-
nych, które tam były wytwarzane6). Wyniki publiko-
wał głównie na łamach „ETZ”, ale także „Elektro-
technische Rundschau” i „Przeglądu Technicznego”.
W latach 1900–1901 przez półtora roku prowadził mo-
skiewski Oddział Tow. W. Lahmeyera, ale ze względu
na kryzys w Rosji podjął ofertę „The British Electric
Plant Co.” w Alloa (Szkocja), gdzie do 1903 roku był
naczelnym inżynierem. Dalej publikował w „ETZ”,
a do wymienionych już tytułów czasopism doszły „Éc-
lairage Électrique” i „Electrician”. Wzrastała także
waga  artykułów zamieszczanych w „Przeglądzie Tech-
nicznym”.

W 1904 roku powrócił do Rosji jako dyrektor fa-
bryki motorów, dźwigów i pomp Compagnie Centrale
d’Electricité w Moskwie. Było to przedsiębiorstwo cie-
szące się m.in. dużymi zamówieniami rosyjskiej ma-
rynarki. Rothert przeprowadził gruntowną reorgani-
zację tego zakładu. Odtąd w jego postawie wobec fa-
brycznej rzeczywistości rodzi się nowe nastawienie,
bardziej niż dotąd menedżerskie i organizatorskie.
Przekonanie to zostało ugruntowane po 3-miesięcz-
nym pobycie w Stanach Zjednoczonych, gdzie wizyto-
wał wiele zakładów Westinghouse’a, zapoznając się
z nowymi sposobami produkcji i nowatorską organi-
zacją pracy. Stało się tak po przejęciu z początkiem
1908 roku moskiewskiego przedsiębiorstwa przez So-
ciete Electr. Westinghouse de Russia.

Z elektrotechniki do naukowej organizacji

ednocześnie A. Rothert zamilkł na trzy lata
jako autor. Dopiero w 1908 roku, po doświad-
czeniach w kierowaniu przedsiębiorstwami,

powrócił do publikowania, tyle że w jego pracach pro-
porcje ulegały stopniowemu odwróceniu. Z pioniera
elektrotechniki, stawał się prekursorem naukowej
organizacji. W latach 1908–1909 w zasadzie wszyst-

kie 5 ogłoszonych  artykułów dotyczy problematyki
organizatorskiej. Tak było do roku 1913. Niewątpli-
wie generatorem zmian w postawie badawczej były
praktyki organizatorskie w fabryce w Moskwie oraz
zetknięcie się z nowymi formami organizacji pracy w
Stanach Zjednoczonych. Ale osiągnięcia na polu elek-
trotechniki nie poszły w zapomnienie. O inżynierze
Rothercie było głośno. Po powrocie z USA otrzymał
propozycję profesury Wydziału Elektrycznego i obję-
cia nowo utworzonej Katedry Elektrotechniki Kon-
strukcyjnej na Politechnice we Lwowie. Pracę na-
ukową rozpoczął 1 grudnia 1908 i w lwowskim środo-
wisku przebywał do 1915 roku7). Dał się poznać jako
aktywny działacz tamtejszego Towarzystwa Politech-
nicznego8); Politechnika Warszawska w uznaniu jego
zasług w dziedzinie elektrotechniki 11 stycznia 1925
roku wyróżniła Aleksandra Rotherta godnością dok-
tora honoris causa9).

Warto bliżej przyjrzeć się publikacjom, które
ogłaszał w niemieckiej i polskiej prasie fachowej, czę-
sto równolegle, bowiem lata 1908–1910 to niezwykły
wzlot organizatorskiej twórczości profesora elektro-
techniki lwowskiej uczelni. Były to:
� Beispiele der Behandlung von Bestellungen in einem
Fabrikbetriebe, [w:] „Werkstattstechnik”, styczeń
i luty/1908. Artykuł traktuje o organizacji zamówień
w ruchu fabrycznym. Była to prawdopodobnie chro-
nologicznie pierwsza publikacja Rotherta z zakresu
naukowej organizacji.
� Aus der modernen Motorenfabrikation [w:] „Elek-
trotechnische Zeitung”, nr 7 i 8/1908. Treścią artyku-
łu jest zagadnienie normalizacji rysunków przy budo-
wie maszyn/silników elektrycznych. Z. Nurkowski su-
geruje, że jest to w znacznej części praca organizator-
ska.
� Beitrag zum Studium der Löhnungsmethoden, [w:]
„Werkstattstechnik”, luty/1909 (artykuł otwierający
numer). Powstał w nawiązaniu do pracy Fred. Sie-
benfreuda Studie über Löhnungsmethoden („Werk-
stattstechnik”, październik/1908) i zawiera porówna-
nie przedstawionej propozycji z płacą od sztuki, sys-
temem Halseya i Rowana.
� Der Moderne Geist in der Maschinenfabrik, [w:]
„Technik und Wirtschaft”, sierpień, wrzesień i paź-
dziernik/190910). Artykuł jest pisemną wersją odczytu
wygłoszonego na posiedzeniu Verein Deutscher Inge-
nieure w Berlinie 5 maja 1909.
� Aus der Praxis der Lagerverwaltung, [w:] „Tech-
nik und Wirtschaft”, grudzień/1909. Po raz pierwszy
w literaturze europejskiej podjęto zagadnienie orga-
nizacji pracy w magazynach.
� O wykonywaniu rysunków warsztatowych w fabry-
kach maszyn, [w:] „Czasopismo Techniczne”, nr 1, 7
i 8/1910. Artykuł jest pisemną wersją odczytu wygło-
szonego na forum Towarzystwa Politechnicznego we
Lwowie 3 listopada 1909 roku.
� Poglądy nowoczesne na urządzenia i organizację
fabryki maszyn, [w:] „Przegląd Techniczny” nr 14, 15,
17, 19, 21 i 23/1910. Jest to polska wersja artykułu
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z „Technik und Wirtschaft”, edycyjnie lepiej wydana.
Była wcześniej treścią odczytu w warszawskim Sto-
warzyszeniu Techników pt.: „O nowych metodach
pracy robotniczej” 4 marca 1910.
� O nowszych systemach płacy roboczej, [w:] „Cza-
sopismo Techniczne”, nr 15/1910. Publikacja jest re-
lacją Autora z własnego 2-częściowego odczytu wygło-
szonego w Towarzystwie Politechnicznym we Lwowie
20 i 27 kwietnia 1910 roku i oprócz krytyki prób lan-
sowania udziału pracowników w zyskach, omawia
głównie nowsze sposoby bonusowego wynagradzania
(Taylora, Gantta, Emersona).
� O systemach płacy mających na celu podniesienie
produkcyjności robotnika, [w:] „Przegląd Techniczny”
nr 27, 28, 30, 37, 39, 42, 44 i 46/1910;  także zostały
wydane nakładem „Przeglądu Technicznego” odbitki
(Warszawa 1910, s. 70), które – jak to określał Ro-
thert – „były w handlu”11). Warto może przypomnieć,
że rozprawa ta dwukrotnie wznowiona została przez
Wydawnictwo „Ligi Pracy” pod zmienionym tytułem:
Jaki system płacy stosować w dzisiejszych warunkach?
(1922 i 1923, s. 51).

Biorąc pod uwagę wiek Rotherta, był to dorobek
z pewnością pionierski. Zresztą wielokrotnie fakt ten
podkreślano. W szczególności zwracano uwagę na
wkład Rotherta w tworzenie podstaw pod budowę
i analizę problematyki wynagrodzeń. Może zaważyła
tu znana opinia Karola Adamieckiego12). W latach na-
stępnych utarło się przekonanie, że osiągnięcia Ro-
therta obejmują zagadnienie systemów płac, kalkula-
cji w przemyśle oraz gospodarki materiałowej13). Tym-
czasem ważną i bezwzględnie prekursorską była kon-
cepcja A. Rotherta zarządzania produkcją według no-
wych zasad organizacji i nie ulega wątpliwości, że to
ujęcie „nowatorskiego ducha” w fabryce maszyn, jak
głosił niemiecki tytuł rozprawy, należy również do
głównych dokonań A. Rotherta. Mimo że ukazało się
najwcześniej, było najczęściej pomijane, tym bardziej
zasadne wydaje się jego rekonstrukcyjne naświetle-
nie14).

Zarys prawidłowej organizacji fabryki maszyn

rzede wszystkim nie było wzorów. Wpraw-
dzie od 5 lat za oceanem krążyło opubliko-
wane w „Transactions” Taylorowskie Shop

Management, nie wiadomo jednak, czy u progu 1904
roku dotarło ono na biurko dyrektora fabryki w Alloa
bądź w Moskwie15). A tam rozpoczęło się wdrażanie
głębokiego procesu reorganizacji, o czym traktuje ar-
tykuł z „Technik und Wirtschaft” oraz „Przeglądu
Technicznego”. Treść stanowi sprzeciw wobec prak-
tyk „grubej empirii”16) dotąd powszechnie stosowa-
nych. Należy przypuszczać, że była to wszechwładza
majstrów, nie dopuszczających do zmian zagrażających
ich wypracowanej latami przyzwyczajeń pozycji zawo-
dowej oraz sposób podejmowania decyzji przez kierow-
nictwo na podstawie indywidualnych doświadczeń.
Tymczasem u progu XX wieku to nie wystarczało,

o czym przesądza zawartość rozprawy „Poglądy no-
woczesne na urządzenia i organizację fabryki maszyn”.

Zasady nowoczesnej produkcji

astępujące zasady przesądzają o nowocze-
snym profilu fabrycznej organizacji: spe-
cjalizacja, normalizacja, wymienność

i kontrola. Reszta stanowi ich konsekwencję.
Zalecenie otwierające artykuł „specjalizować się,

mniej robić, ale – dobrze...”17) brzmi jak program dzia-
łania. W dążeniu do zyskowności specjalizacja się naj-
bardziej opłaca. Z ograniczania się w asortymencie
wytwórczym wynika przewaga nad innymi producen-
tami, która może długo trwać i przynosić stałe korzy-
ści. Rothert podaje przykłady takich podmiotów, np.
„Jones & Lamson”, który skoncentrował się na wy-
twarzaniu tokarek rewolwerowych o niedościgłych
parametrach lub „Fitchburg Machine Works” produ-
kujący tylko tokarkę jednego typu, tzw. low-swing
machine, także tokarki Bullarda czy firmy „Gisholt”.
U znakomitej większości wytwórców obrabiarek zna-
nych marek była to praktyka powszechna. Zdobywa-
jąc renomę, robiły duży obrót przy ustabilizowanym
zatrudnieniu. Koszty spadały, wyniki zaświadczały
same za siebie. Nisza postępu zachęcała do podobnych
zachowań.

Ale specjalizacja produkcyjna wymagała precyzji,
czego dostarczyć mogła normalizacja. Dla Rotherta
stanowiła wymóg wszechobecny. Jej podstawą był ry-
sunek. Wymagała go każda część, każde urządzenie,
każda operacja. Gwarantowała techniczną poprawność
w różnych rodzajach wytwórczości, podważając domi-
nującą rolę majstrów w wydziałach fabrycznych. Tam,
gdzie produkt masowy w branży przetwórczej nie mógł
się przebić, ona torowała mu drogę. Jej wprowadze-
nie i stosowanie było zadaniem biura konstrukcyjne-
go, a korzyści sprowadzały się do zmniejszenia liczby
prac rysunkowych, jak również zwiększonych możli-
wości wytwarzania na zapas znormalizowanych czę-
ści, gdy zachodziła taka potrzeba. Bieg produkcji był
upraszczany, koszty wyrobów zmniejszały się, termi-
ny dostaw ulegały skróceniu. „Przez umiejętną nor-
malizację można w pewnych warunkach fabrykację
bardzo zbliżyć do czysto masowej”18) – konkludował.

Z normalizacją sprzężona jest zasada wymienno-
ści. Nie będzie produktu masowego bez ujednostaj-
nienia wytwarzania jego części. Dlatego warunkiem
i zaletą nowoczesnej – w rozumieniu Rotherta – pro-
dukcji jest wyrób powstający  przy respektowaniu za-
sady wymienności. Wiele w tym względzie zależy od
biura konstrukcyjnego i wymuszania bezwzględnego
trzymania się w obróbce materiału rysunków. Znając
realia przemysłowe, Rothert twierdził, że jest to na
drodze doskonalenia organizacji zadanie najważniej-
sze i najtrudniejsze19). Wszystko zależy od organizacji
samych warsztatów. Jeżeli zakorzeniła się w nich tzw.
gospodarka majstrów, zaprowadzenie fabrykacji po-
stępowej może napotkać trudności nie do przezwycię-
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żenia. Jedynym środkiem zaradczym będzie  tworze-
nie sprężystej organizacji warsztatów wytwórczych,
bazującej na przekonanych do niej inżynierach, któ-
rzy sprawią, że rysunki techniczne będą w pełni prze-
strzegane, a najmniejsze nawet odstępstwa piętnowa-
ne. Nie wolno uchybień pomijać milczeniem, co dotąd
często się zdarzało.

Stąd prosta droga do jakościowo nowej postaci kon-
troli. Przy zasadzie wymienności ma objąć każdy ob-
rabiany przedmiot oraz ma być niezależna od wyko-
nawcy. Inaczej pokusa podmian zepsutego kawałka na
dobry wciąż będzie występować. Kontroler musi być
służbowo niezależny od majstra, gdyż inaczej cała jego
praca mija się z celem. Stempel niezależnego kontro-
lera, stosownie do warunków, powinien być tak odbi-
ty, aby nie można go było spiłować lub zatrzeć. Nie-
zbędne dla poprawnej kontroli są rysunki i możliwość
stosowania miar.

W dalszym ciągu Rothert zajął się rozwiązaniami
stwarzającymi warunki dla efektywniejszej organiza-
cji. Przyjął drogę analizy przypadków dla warsztatów
wytwórczych wyposażonych w nowoczesne urządze-
nia. Przeanalizował następujące sytuacje, z których
wypływały proefektywnościowo zorientowane zalece-
nia: � stosowanie rysunków technicznych jako warun-
ku nowoczesności, co wiązało się z wzrastającą rolą
biura konstrukcyjnego, � szukanie oszczędności cza-
sowych na operacjach, � tworzenie biur wytwórczych
przejmujących dotychczasowe role mistrzów, � nowa
organizacja transportu i magazynów oraz � wynagra-
dzanie na podstawie właściwie ustalanych akordów.
Podkreślić trzeba, że wymienione warunki omawia w
szerokim ujęciu, zarazem widać, iż dokonania, z któ-
rych później zasłynął, obecne były w jego ustaleniach
od samych początków.

Alojzy Czech
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twornice jedno- i dwutwornikowe. W następnych miesią-
cach występował z tematami systemów wynagradzania
oraz rysunków technicznych. Był aktywnym członkiem
władz Towarzystwa.

9) Politechnika Warszawska 1915–1925. Księga Pamiątko-
wa pod red. Leona Staniewicza, Warszawa MCMXXV,
s. 86–87.

10) Z.  Nurkowski  w  swoim  zestawieniu  wymienia  tylko
pierwszą część artykułu (Z. NURKOWSKI, Bibliografia
prac..., op.cit., s. 198).

11) Archiwum SGH, akta sygn. 39/345
12) K. Adamiecki wysoko oceniał znaczenie daty ukazania się

rozprawy: „Praca ta, jako ujęcie całości zagadnienia płac
w związku z naukową organizacją jest pierwsza, jaka
w ogóle zjawiła się na ten temat” (K. ADAMIECKI, Krót-
ki zarys historii rozwoju naukowej organizacji w Polsce
na tle jej rozwoju w innych krajach, [w:] „Przegląd Orga-
nizacji” 1929, nr 5, s. 157).

13) W ten sposób sam przedstawiałem dorobek A. Rotherta
(zob. A. CZECH, Aleksander Rothert – prekursor i konty-
nuator naukowej organizacji, TNOiK, Katowice 1984).

14) Zagadnienie włączył do listy osiągnięć A. Rotherta Z. Nur-
kowski pod nazwą „zasady organizacji produkcji” (zob.
Z. NURKOWSKI, Wkład Aleksandra Rotherta w rozwój
polskiej myśli organizatorskiej, [w:] Prace z zakresu or-
ganizacji i zarządzania, „Zeszyty Naukowe Akademii
Ekonomicznej w Krakowie” 1988, nr 260, s. 183–185).
Wymaga ono jednakże głębszego osadzenia na pionier-
skim artykule Rotherta z lat 1909/1910.

15) Adamiecki stwierdzał, że zainteresowanie Rotherta pra-
cami Taylora pojawiło się w 1903 roku (por.: K. ADA-
MIECKI, Krótki zarys historii rozwoju..., op.cit., s. 157).
Mogło chodzić o dziełko A Piece-Rate System z 1895 roku.

16) Zwrot użyty przez A. Rotherta na określenie racjonalnej
metody F.W. Taylora przełamującej zastane praktyki
przemysłowe (A. ROTHERT, Przykład współczesnej or-
ganizacji fabryki maszyn z uwzględnieniem zasad Taylo-
ra, odbitka z „Przeglądu Technicznego”, Warszawa 1921,
s. 3).

17) A. ROTHERT, Poglądy nowoczesne na urządzenia i or-
ganizację fabryki maszyn, [w:] „Przegląd Techniczny”
1910, nr 14, s. 173.

18) Ibid., s. 174. W artykule Aus der modernen Motorenfabri-
kation, „ETZ” 1908, Rothert przedstawił znaczenie nor-
malizacji dla produkcji silników elektrycznych.

19) Por. ibid., s. 175.
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Zmiana kultury organizacyjnej
przez zmianę postaw ludzi

literaturze przedmiotu można zetknąć się
z przeciwstawnymi stanowiskami dotyczą-
cymi zmiany kultury organizacyjnej. Jedno

zajmują tzw. kulturaliści, którzy traktują kulturę or-
ganizacyjną jako „…organicznie wyrosły świat, świat
wyprzedzający pojęcia, wymykający się spod każdego
procesu wytwarzania” [H. Steinmann, G. Schreyögg,
2001, s. 488].

Przeciwne stanowisko można określić mianem
planowej modyfikacji kultury. Akcentuje ono ideę
planowych zmian w sensie ich inicjowania i przepro-
wadzania – zauważone mankamenty aktualnej kultu-
ry są bodźcem do korekty kursu [H. Steinmann,
G. Schreyögg, 2001].

Nietrudno zauważyć, że w świetle pierwszego sta-
nowiska celowa i ukierunkowana zmiana kultury nie
jest możliwa, natomiast w świetle drugiego jest czymś
oczywistym. Wyraża się w przejściu kultury organi-
zacyjnej z jednego jej stanu do innego, który jest ocze-
kiwany i odmienny [M. Czerska, 2003].

Zmiana kultury organizacyjnej jest niekiedy utoż-
samiana ze zmianą postaw uczestników organizacji.
Innymi słowy, przejście od jednego stanu kultury do
innego jest równoznaczne z koniecznością asymilacji
przez ten sam personel nowych norm i wartości.

W taki właśnie sposób zmianę kultury organiza-
cyjnej zdaje się rozumieć L. Clarke. Jej zdaniem zmia-
na kultury oznacza zasadniczą zmianę postaw ludzi,
zabierającą bardzo dużo czasu – przynajmniej 5 lat.
Wymaga ona, podkreśla L. Clarke, ogromnych „[…]
działań wzmacniających, jeżeli chcemy utrwalić zmia-
ny na przekór nieuniknionej tendencji powracania do
starych wzorców zachowań zawsze wtedy, gdy sytu-
acja staje się trudna lub kiedy inicjator zmian kultu-
rowych odchodzi własną drogą” [L. Clarke, 1999,
s. 54].

Podobne rozumienie zmiany kultury dopuszczają
również H. Steinmann i G. Schreyögg. Omawiając ty-
powy przebieg zmiany kultury podkreślają, że nowe
normy i wartości kulturowe nie powstają na rozkaz.
„Dopóki w umysłach członków organizacji nie nastą-
pi przeorientowanie oraz asymilacja nowych założeń
i punktów widzenia, dopóty wszelki wysiłek jest bez-
celowy. Członkowie organizacji muszą być, jeszcze
bardziej niż w przypadku wszelkich innych przemian
organizacyjnych, przekonani o tym, że zmiana jest ko-
nieczna i muszą mieć motywację do wypróbowania

Dwa typy zmiany
kultury organizacyjnej

Marian Hopej, Robert Kamiński

czegoś nowego” [H. Steinmann, G. Schreyögg, 2001,
s. 489].

Na możliwość zmiany kultury organizacyjnej przez
modyfikację postaw zatrudnionych wskazuje także
E.H. Schein. Wyróżnia on trzy drogi kształtowania
przez przedsiębiorców nowej kultury, z których dwie
polegają na tym, że „� przedsiębiorcy nakłaniają swo-
ich podwładnych podczas nieformalnych kontaktów
do przyjęcia ich sposobu myślenia i czucia; � zacho-
wanie się przedsiębiorcy stanowi model do naślado-
wania i zachęcający podwładnych do identyfikowania
się z nimi i przejęcia w ten sposób poglądów, wartości
i założeń przedsiębiorców” [E.H. Schein, 1997, s. 83].

Wspomniano już, że zmiana kultury organizacyj-
nej rozumiana jako zmiana postaw ludzi zabiera bar-
dzo dużo czasu. Tę hipotezę uwiarygodnia przykład
przedsięwzięcia podjętego w jednym z wrocławskich
przedsiębiorstw.

Zmiana kultury organizacyjnej
w przedsiębiorstwie x

arząd przedsiębiorstwa dąży do wprowadze-
nia w nim nowej kultury organizacyjnej. Po-
żądanymi normami i wartościami są:

� orientacja na klienta (dokładamy wszelkich sta-
rań, by zaspokajać wymagania klientów oraz zyskać
ich szacunek i zaufanie),
� rezultaty i zaangażowanie (skupiamy się na osią-
ganiu znakomitych rezultatów i na pełnym zaangażo-
waniu pracowników),
� praca zespołowa (nasze wspólne cele osiągamy
przez pracę zespołową),
� szacunek i zaufanie (mamy szacunek i zaufanie
do każdego pracownika),
� elastyczność i innowacyjność (zachowujemy się
elastycznie i innowacyjnie),
� bezwarunkowa uczciwość (działamy z bezwarun-
kową uczciwością).

W 2001 r. amerykańska firma doradcza przepro-
wadziła badania zmierzające do ustalenia tego, w ja-
kim stopniu (w %) te normy i wartości regulują za-
chowania pracowników. Wyniki tych badań ilustruje
tab. 1.

W celu zmiany kultury organizacyjnej, tj. daleko
idącego upowszechnienia i zakorzenienia kluczowych
norm i wartości w okresie 2001–2003 podjęto wiele
działań. Polegały one głównie na:
� rozprowadzeniu wśród załogi broszury zawierają-
cej opis sześciu kluczowych norm i wartości oraz sło-



wa prezesa, zgodnie z którymi muszą one kierować
działaniami wszystkich pracowników (później poja-
wiły się również plakaty i ulotki informujące o pożą-
danych, kluczowych normach i wartościach),
� zaprezentowaniu załodze wyników badań przepro-
wadzonych przez firmę doradczą oraz planu przedsię-
wzięć zmierzających do zmiany kultury,
� organizowaniu cyklu szkoleń, podczas których pra-
cownicy zapoznawani są ze wzorcami działań zgod-
nych z kluczowymi normami i wartościami,
� wdrożeniu nowego systemu oceny pracowników,
uwzględniającego m.in. ocenę zgodności zachowań
organizacyjnych z kluczowymi normami i wartościa-
mi,
� zorganizowaniu konkursu na pracownika zacho-
wującego się w sposób najbardziej zgodny z kluczowy-
mi normami i wartościami.

Okazało się, że skutki podjętych działań były roz-
czarowujące. Przeprowadzona ponownie identyfika-
cja kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa (za po-
mocą tej samej metody) ujawniła bowiem wysoce sta-
bilny jej obraz. Świadczą o tym liczby tab. 2.

Zmiana kultury przez zmiany kadrowe

ożna przyjąć, że realizowane w przedsiębior-
stwie X działania nie były odpowiednie i dla-
tego ich skutki nie były takie, jakich oczeki-

wano. I rzeczywiście, niektórzy pracownicy oceniali
poczynania zmierzające do zmiany kultury jako indok-
trynację przypominającą praktyki stosowane w PRL.
Jednakże wielu zatrudnionych ze zrozumieniem i sym-
patią traktowało podejmowane działania. Satysfakcjo-

nowały ich zwłaszcza warsztaty szkoleniowe, czemu
dawali wyraz w prowadzonych po nich badaniach an-
kietowych. Uprawniony wydaje się więc wniosek, że
dwa lata to zbyt mało czasu na zmianę postaw ludzi.
Co więcej, to być może nawet zbyt krótki okres na
neutralizację oporów i obaw związanych z przepro-
wadzaną zmianą organizacyjną.

Truizmem jest jednak stwierdzenie, że kilka lat
w życiu współczesnych przedsiębiorstw jest bardzo
długim okresem. Retoryczne jest też pytanie, czy może
sobie ono pozwolić na tak długo trwającą zmianę or-
ganizacyjną. Zmiana kultury musi być dokonywana
w krótszym okresie, co wiąże się z koniecznością zmian
w składzie osobowym przedsiębiorstwa.

Ten typ zmiany opiera się na złożeniu, że szybciej
można zatrudnić nowego pracownika, który powinien
zachowywać się zgodnie z wymogami nowej kultury
organizacyjnej niż zmienić zwyczaje i przyzwyczaje-
nia aktualnie zatrudnionego, będące, jak wiadomo,
jego drugą naturą. Oznacza to m.in. konieczność:
� określenia cech osobowościowych zgodnych z pożą-
danymi normami i wartościami kulturowymi,
� określenia na podstawie preferowanych cech oso-
bowościowych kryteriów oceny zachowań organizacyj-
nych,
� określenia kryteriów rekrutacji i selekcji pracow-
ników.

Można wskazać przynajmniej dwie ścieżki postę-
powania przez zmianę w obsadzie kadrowej. Pierw-
sza (A) charakteryzuje się głównie tym, że zmiany
kadrowe są poprzedzone działaniami zmierzającymi
do zmiany postaw ludzi (rys. 1), natomiast druga (B)
– zmianami kadrowymi przeprowadzonymi po ocenie
personelu (rys. 2).

Obydwie ścieżki sprawdzają się w różnych warun-
kach. Ścieżka A wydaje się odpowiednia dla zmian
ewolucyjnych. Istnieje wówczas realna szansa dość
wysokiej skuteczności działań zmierzających do zmian
postaw pracowników i zmiany kadrowe o dużym za-
sięgu raczej nie są konieczne.

Inaczej ma się rzecz ze ścieżką B. Sprawdza się
ona, jak się wydaje, w dokonywaniu zmian rewolucyj-
nych, które prowadzą do gwałtownego zwrotu zarów-
no w sposobach myślenia, jak i w działaniu. Takie
zmiany mają na tyle twórczy i nowatorski charakter,
że konieczne stają się zmiany kadrowe o dużym zasię-
gu.

Należy podkreślić, że zmiany kadrowe nie ozna-
czają końca działań związanych ze zmianą kultury
organizacyjnej. Niezbędne jest ułatwienie adaptacji
nowo zatrudnionych pracowników do nowych warun-
ków pracy, a więc m.in. ułatwienie im poznania no-
wej organizacji (nauczenia się jej), opracowania ról
organizacyjnych, zbudowania klimatu akceptacji
i wsparcia dla zmiany. Poza tym, konieczne są działa-
nia mające na celu zwiększenie stopnia zakorzenie-
nia nowych norm i wartości. Silna kultura – jak za-
uważają H. Steinmann i G. Schreyögg – sprzyja wy-
zwalaniu entuzjazmu i zaangażowania. Emituje …
entuzjastyczne impulsy stymulujące [H. Steinmann,
G. Schreyögg, 2001, s. 479].

Sprawność dokonywania zmiany kultury organi-
zacyjnej przez zmiany kadrowe zależy oczywiście od
sprawności poszczególnych etapów działania. Im
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Rezultaty i zaangażowanie

Praca zespołowa

Szacunek i zaufanie

Elastyczność i innowacyjność

Bezwarunkowa uczciwość

Tab. 1. Kultura organizacyjna przedsiębior-
stwa X w 2001 r.

Normy i wartości %

65

47

50

55

52

58

Źródło: [B. KREHEL, 2003].
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Źródło: [B. KREHEL, 2003].
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sprawniejsze są etapy, tym wyższa sprawność i od-
wrotnie.

W sytuacji kryzysowej bardziej odpowiednia wy-
daje się zmiana dokonywana ścieżką B. Presja czasu
jest bowiem bardzo duża i w zasadzie neguje zasto-
sowanie ścieżki A lub innych ścieżek do niej zbliżo-
nych.

Marian Hopej, Robert Kamiński

Niniejszy artykuł został opublikowany w materia-
łach konferencyjnych Zmiana warunkiem sukcesu
2003. Organizacja a kryzys.
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Proces umiędzynaradawiania działalności przed-
siębiorstw we współczesnej gospodarce światowej po-
woduje powstawanie coraz to nowych filii (oddziałów)
przedsiębiorstw działających w skali międzynarodo-
wej, w różnych krajach, zwanych w literaturze naj-
częściej krajami goszczącymi1).

Wraz ze wzrostem liczby przedsiębiorstw funkcjo-
nujących w wielu krajach goszczących, a mających jed-
noznacznie charakter spółek-córek, zmieniają się ich
funkcje, zakres działania i charakter powiązań ze spół-
ką-matką.

Analiza czynników, mających istotny wpływ na spo-
sób i zakres prowadzonej działalności przez filię przed-
siębiorstwa międzynarodowego i zmian występujących
w tych czynnikach, pozwoli uchwycić przyczyny i kie-
runki ewolucji filii przedsiębiorstw międzynarodo-
wych.

Filia (oddział) przyjmuje najczęściej formę zakła-
du produkcyjnego lub montażowego, w pewnych przy-
padkach również zakładu usługowego. Utworzenie
zakładu montażowego jest łatwiejsze i prostsze, z cza-
sem może się on przekształcić w zakład produkcyjny
realizujący pełny cykl produkcyjny określonego wy-
robu lub część tego cyklu)2).

Filie mogą realizować zakres zadań charaktery-
stycznych dla spółki-matki lub innych spółek-córek
danego przedsiębiorstwa, lub też stanowić ściśle okre-
ślone ogniwo w wielofazowym procesie wytwórczym
(wówczas gdy występuje daleko idąca specjalizacja
poszczególnych spółek-córek, funkcjonujących w ra-
mach jednego przedsiębiorstwa międzynarodowego).
O motywach tworzenia filii przez przedsiębiorstwa
międzynarodowe napisano już w Polsce dość sporo3).
Natomiast o wiele mniej uwagi poświęca się źródłom
przewagi konkurencyjnej filii w kraju goszczącym,
a więc czynnikom ułatwiającym i stymulującym ich
rozwój. Do czynników takich mogą należeć:
� udostępniona przez spółkę-matkę nowoczesna
technika i technologia,
� elastyczność w działaniu,
� zastosowanie nowoczesnych rozwiązań organiza-
cyjnych,
� duże możliwości finansowania przedsięwzięć roz-
wojowych spółki,

� korzystna sytuacja na lokalnym rynku (brak kon-
kurencji lub jej słabość, duży potencjalny popyt),
� tworzenie przez kraj goszczący wyjątkowo ko-
rzystnych warunków funkcjonowania podmiotów za-
granicznych,
� posiadanie sprawnych menedżerów, delegowanych
z centrali firmy.

Pamiętać należy, że od momentu powstania filii
zaczyna się jej rozwój i podlega ona takim samym prze-
kształceniom, jakim podlega każde w pełni samodziel-
ne przedsiębiorstwo. Różnica może polegać jedynie na
tym, że filia może być uzależniona od przedsiębior-
stwa macierzystego (w większym lub mniejszym stop-
niu) oraz, że rozwój filii może być popierany lub wręcz
przeciwnie – hamowany przez spółkę-matkę. Tak więc
dalszy rozwój filii jest w pewnej części uzależniony od
przedsiębiorstwa macierzystego. W dużym stopniu
będą zmieniać się, w miarę upływu czasu, umiejętno-
ści i doświadczenie kierujących filią menedżerów,
a także potencjał produkcyjny, posiadane zasoby, stan-
ding finansowy. Rozwój filii może w coraz większym
stopniu zależeć od autonomicznych decyzji podejmo-
wanych w samej filii.

Nie bez znaczenia jest również wpływ, jaki wywie-
ra lokalne środowisko na decyzje podejmowane zarów-
no w centrali, jak i w przedsiębiorstwie filialnym.
Różnorodność zarówno specyficznych cech środowi-
ska, w jakim działa filia przedsiębiorstwa zagranicz-
nego, jak i specyfika wzajemnych oddziaływań mię-
dzy tym środowiskiem a filią przedsiębiorstwa zagra-
nicznego sprawiają, że bardzo trudno jest przedsta-
wić najbardziej typowy sposób oddziaływania otocze-
nia filii na jej działalność i proces jej ewolucji.

J. Birkinshaw i N. Hood przedstawili ewolucję filii
przedsiębiorstw międzynarodowych, uwzględniając
różne punkty widzenia i różne perspektywy tego pro-
cesu (tabela).

Prezentowane zestawienie pozwala na sformuło-
wanie kilku podstawowych stwierdzeń:
� W relacjach między centralą przedsiębiorstwa i je-
go filią zlokalizowaną w kraju goszczącym zachodzą
charakterystyczne zmiany. W pierwsze fazie centrala
występuje jako dostawca technologii, ewentualnie in-
nych rozwiązań (np. organizacyjnych) i zależność filii

Ewolucja działalności
filii przedsiębiorstw
międzynarodowych
we współczesnej gospodarce

Jerzy Różański
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od centrali jest dość duża. W drugiej fazie, w związku
z rozwojem filii, następuje proces prowadzący do więk-
szego jej usamodzielnienia się i wzrastające doświad-
czenie rynkowe, technologiczne i organizacyjne powo-
duje wzmocnienie filii i jej lepsze osadzenie w środo-
wisku, w którym działa. I na koniec, trzecia faza może
polegać na dzieleniu się przez filię doświadczeniem
z centralą, filia z jednostki podporządkowanej może
się przekształcić w równego, w stosunku do centrali,
partnera.
� Zmieniają się relacje między filią i środowiskiem,
w którym ona funkcjonuje w kraju goszczącym. Roz-
poczynając jako jednostka, której zadaniem są produk-
cja i sprzedaż na lokalnym rynku kraju goszczącego,
filia może stawać się stopniowo coraz bardziej liczą-
cym się inwestorem na tym rynku, ale również i eks-
porterem na rynki krajów trzecich. Bardzo często rola
filii określonych przedsiębiorstw zagranicznych w roz-
woju konkretnego regionu kraju goszczącego jest duża,
filia staje się ważnym elementem aktywizacji lokal-
nych rynków i lokalnego rozwoju gospodarczego.
� Trudną do przecenienia wartością, która wiąże się
z funkcjonowaniem i rozwojem filii w kraju goszczą-
cym, jest specyficzny rodzaj doświadczenia, jakie na-
bywa filia w kolejnych latach swojej działalności. Spo-
sób rozwoju filii uzależniony od warunków, jakie za-
pewnia jej lokalizacja, staje się wzorem (lub prze-
strogą) dla innych potencjalnych lub już działających
w danym kraju inwestorów zagranicznych.

Birkinshaw i Hood zwracają uwagę na strategiczną
ważność trzech czynników, kierunkujących rozwój fi-
lii:
� decyzji podejmowanych w centrali, a dotyczących
rodzaju działalności powoływanej filii,

� decyzji podejmowanej przez menedżerów filii – do-
tyczących działalności podejmowanej przez filię,
� wpływu lokalnych czynników na decyzje podejmo-
wane i w centrali, i w filii, dotyczących rodzaju pro-
wadzonej działalności.

Takie ujęcie problemu powoduje istotne jego za-
wężenie. Nie chodzi bowiem wyłącznie o decyzje do-
tyczące rodzaju prowadzonej działalności, ale również
o wiele decyzji dotyczących zakresu i sposobu prowa-
dzenia działalności, rodzaju relacji z centralą i lokal-
nym otoczeniem przedsiębiorstwa, decyzji dotyczących
sposobu rozwoju firmy oraz decyzji związanych z wie-
loma innymi problemami o bardziej szczegółowym,
często drugoplanowym charakterze. Natomiast nie-
wątpliwie wymienione trzy czynniki mają decydujący
wpływ na cały kontekst innych decyzji podejmowa-
nych w filiach.

Polityka centrali przedsiębiorstwa międzynarodo-
wego ma duży wpływ na rozwój filii, ponieważ:
� decyzje o utworzeniu filii określają miejsce jej
działania, rodzaj i zakres działalności, warunkują wy-
posażenie jej w określone składniki majątkowe i na-
rzucają określone rozwiązania organizacyjne;
� filia ma najczęściej ustalony z centralą sposób
współdziałania, określony zakres uprawnień, jeśli
chodzi o podejmowanie samodzielnych decyzji, system
przekazywania informacji itp.;
� inaczej kształtuje się rachunek opłacalności inwe-
stycji (jaką jest dla centrali filia) z punktu widzenia
spółki-matki, a inaczej z punktu widzenia spółki-cór-
ki. Obszernie pisze o tym S. Schoppe4). Jeśli więc prze-
waży punkt widzenia spółki-matki, będzie to oznacza-
ło zwiększenie transferu zysków, osiąganych przez
spółkę-córkę do centrali (w różnej postaci, na przy-

Źródło: J. BIRKINSHAW, N. HOOD, Multinational Subsidiary Evolution: Capability and Charter Change in Foreign-
-owned Subsidiary Companies, „Academy of Management Review”, 4/1998 (autor zrezygnował z kolumny drugiej zestawie-
nia, uznając, że niewiele wnosi do rozważań).

Tab. Zestawienie różnych perspektyw ewolucji filii

Perspektywy Nośniki ewolucji filii
Rola filii w przedsiębior-
stwie międzynarodowym

Rola filii w kraju
goszczącym

� cykl życia
produktu

� umiędzynarodo-
wienie procesu

� perspektywa sieci

� proces decyzyjny

� regionalny rozwój

� ekonomiczny rozwój krajów
goszczących
� transfer technologii od
centrali do filii

� ograniczenie zarządzania
przez zarząd centrali
� zwiększenie zaangażowania
na zagranicznych rynkach

� wzrost zasobów poprzez
proces organiczny, alokacje
odpowiedzialności relatywnie
do siły filii

� rozwój strukturalny, który
umożliwia filiom organiczny
rozwój

� lokalne środowisko wzrasta
i stymuluje rozwój filii

� jednostka podporządkowana
� odbiorca transferu technolo-
gii

� jednostka podporządkowana
� odbiorca inwestycji na bazie
własnego rynkowego doświad-
czenia

� znaczenie w sieci jako
potencjalne źródło specyfiki
własnościowej i własnościowe-
go partnerstwa z centralą

� rola jest funkcją przyjętego
rozwiązania, filia może być
podporządkowanym lub
równym partnerem centrali

� filia zapewnia udział w lo-
kalnym uczeniu się, które roz-
przestrzenia się na korporację

� produkcja i sprzedaż wyro-
bów na lokalnym rynku
� rola wykorzystującego
(możliwości)

� uczenie się lokalnych rynków,
zdobywanie doświadczenia i jego
transfer do centrali

� „osadzenie” w lokalnej sieci,
która może być źródłem wpływu
na centralę

� poza dyskusją

� udział w lokalnym środowi-
sku inwestującym
� może być aktywnym uczest-
nikiem lokalnego rozwoju
ekonomicznego



kład w związku z zastosowanymi licencjami, zaanga-
żowanym majątkiem, w postaci dywidend od posiada-
nych akcji). Jeśli ważniejsze okażą się argumenty filii
(spółki-córki), wówczas osiągane przez nią zyski będą
reinwestowane przez filię w kraju goszczącym lub
w wybranym kraju trzecim. Taka sytuacja występuje
najczęściej wtedy, gdy przewidywana stopa zwrotu
z inwestycji dokonywanych w kraju goszczącym prze-
wyższa efektywność zastosowania kapitału w kraju
macierzystym (lokalizacji spółki-matki). W miarę upły-
wu czasu samodzielność decyzyjna filii wzrasta. Zwięk-
sza się więc znaczenie decyzji podejmowanych przez
kadrę kierowniczą (menedżerów). Jeśli przedsiębior-
stwo międzynarodowe przewiduje występowanie od-
miennych zadań dla swoich filii zlokalizowanych
w różnych krajach (bywa też tak, że w jednym kraju
funkcjonuje kilka filii), to może nastąpić uzależnienie
działalności poszczególnych filii od siebie (zwłaszcza
przy realizacji wielofazowego procesu wytwórczego).
Technologia przekazywana w momencie tworzenia filii
przez centralę przedsiębiorstwa może być adaptowa-
na i rozwijana, doskonalona przez filię. Wzrasta zna-
czenie filii i jej pozycja wobec centrali. Zaczynają wy-
stępować tendencje autonomizacyjne.

Podstawowym źródłem siły filii są jednak nie
zwiększające się zasoby, ale zwiększające się umiejęt-
ności. To bowiem „umiejętności wiążą zasoby w nowe
kombinacje i wykorzystują je w kreatywny sposób”5).
Umiejętności te najczęściej mają charakter unikalny,
tak więc nie mogą być przekazywane z filii do filii
lub wykorzystywane w jednostkach stanowiących in-
stytucjonalne otoczenie filii, nawet, jeśli gotowość do
ich przekazania przez filię rzeczywiście występuje.

I tu dochodzimy do kwestii bardzo istotnych
z punktu widzenia kształtowania możliwości rozwo-
jowych filii. Chodzi mianowicie o to, w jaki sposób lo-
kalne otoczenie wpływa na rozwój filii, na decyzje po-
dejmowane przez menedżerów kierujących filią. Ale
zagadnienie ma tu nieco szerszy zasięg. Można bowiem
zauważyć, że lokalne środowisko, w którym działa fi-
lia (lokalny rynek, przedsiębiorcy, lokalne źródła fi-
nansowania, lokalni dostawcy, odbiorcy i konkuren-
ci) mogą mieć pewien, oczywiście dość ograniczony,
wpływ na decyzje i sposób działania również i centrali
przedsiębiorstwa międzynarodowego. Dzieje się tak
dlatego, że zauważany przez centralę dynamizm ryn-
ku lokalnego, na którym działa filia, zachęca centralę
do silniejszego wspomagania filii, bądź zostawienia jej
większej samodzielności, zwłaszcza jeśli chodzi o wy-
korzystywanie bieżących okazji rynkowych, możliwo-
ści finansowania działalności przy niskich kosztach
kapitałowych, możliwości wykorzystania szczególnie
tanich źródeł surowcowych, energii, lub nisko opłaca-
nych pracowników.

Wymiana wiedzy i umiejętności może być znacz-
nie bardziej efektywna między filią i przedsiębiorstwa-
mi lokalnymi, niż między filią a innymi filiami przed-
siębiorstwa międzynarodowego, bądź między filią i jej
centralą. Sposób rozwoju i dynamika rozwoju lokal-
nego otoczenia filii mogą mieć pewien wpływ na to,
czy filia jest w stanie efektywnie wykorzystywać za-
soby i umiejętności udostępniane jej przez centralę
przedsiębiorstwa międzynarodowego.

Zmiana warunków ekonomicznych w kraju gosz-
czącym najczęściej silniej wpływa na możliwości roz-
wojowe i ewolucję działalności filii, niż charakter jej
powiązań z centralą. Duże znaczenie ma, czy filia uza-
leżniła się całkowicie od lokalnego rynku (produkuje
lub świadczy usługi wyłącznie na ten rynek, korzysta
z lokalnych źródeł surowcowych i w dużej części z lo-
kalnych źródeł finansowania).

Podstawowe znaczenie mają tu jednak wzajemne
interakcje zachodzące między filią a instytucjami
i przedsiębiorstwami reprezentującymi kraj goszczą-
cy. Z jednej strony kraje goszczące wprowadzają czę-
sto regulacje, które mają na celu niedopuszczenie do
nadmiernego transferu zysków za granicę i zmusze-
nie inwestora zagranicznego, aby działał w interesie
kraju goszczącego. S. Schoppe6) zalicza tu:
� nakłady na ochronę środowiska (niekiedy wyliczo-
ne w sposób przesadny),
� angażowanie aparatu administracyjnego przedsię-
biorstwa w proces biurokratyczny, związany z koniecz-
nością uzyskiwania specjalnych zezwoleń przez in-
westora zagranicznego, przygotowywania sprawozdań
ze swojej działalności itp.,
� zwiększone wysokości podatków lokalnych, prze-
znaczonych na rozwój regionu, w którym filia działa,
konieczność posiadania przez filię określonych cer-
tyfikatów, co warunkuje podjęcie przez nią działalno-
ści w określonej sferze,
� określenie minimalnego lub maksymalnego udzia-
łu kapitałowego inwestora zagranicznego w spółkach
joint-ventures.

Działania takie powodują konieczność ponoszenia
przez inwestora zagranicznego dodatkowych kosztów,
może też wystąpić konieczność ograniczenia rozmia-
rów prowadzonej działalności, co prowadzi do ogra-
niczenia zysków przedsiębiorstwa i zmniejszenia jego
konkurencyjności.

Obok ryzyka politycznego i walutowego, ryzyko
związane z występowaniem takich działań ze strony
kraju goszczącego należy uznać za bardzo istotny ele-
ment ryzyka inwestycyjnego.

Jednakże nie należy sądzić, że działania filii zmie-
rzające do osiągnięcia jak najlepszych warunków funk-
cjonowania w kraju goszczącym, stanowią odpowiedź
na niekorzystne dla inwestorów zagranicznych regu-
lacje przyjęte w takim kraju. Bardzo często jest od-
wrotnie. Działania określonych krajów są reakcją na
takie postępowanie zagranicznych inwestorów, które
kraje goszczące uznają za szkodliwe dla swych intere-
sów. Repertuar zachowań inwestora zagranicznego
jest bowiem dość bogaty. Aby zwiększyć wysokość środ-
ków finansowych przekazywanych za granicę, przed-
siębiorstwa międzynarodowe wykorzystują m.in.:
� ceny transferowe,
� opłaty za usługi menedżerskie i opłaty licencyjne,
� manipulowanie terminami płatności,
� płatności dywidend,
� spłaty pożyczek,
� wystawianie faktur w różnych walutach,
� tworzenie centrów refakturujących7).

Wymienione wyżej, i być może jeszcze inne działa-
nia sprawiają, że skuteczność firm międzynarodo-
wych w prowadzeniu własnej polityki, uwzględniają- ,



cej w maksymalnym stopniu interesy tych firm, jest
bardzo wysoka.

Wzrost stopnia umiędzynarodowienia działalności
przedsiębiorstw powoduje, że dotychczas działające
filie przedsiębiorstw międzynarodowych będą zmuszo-
ne do konkurowania z nowymi filiami przedsiębiorstw,
które być może do tej pory działały jako przedsiębior-
stwa narodowe, lub przedsiębiorstwami, które dopie-
ro teraz rozpoczynają proces umiędzynaradawiania
swojej działalności. Dzieje się to w warunkach, w któ-
rych:
� powstają  wielkie,  jednolite  bloki  gospodarcze,
takie jak: rynek wewnętrzny Unii Europejskiej,
strefa północnoamerykańska (NAFTA), państwa
ASEAN-u...,
� coraz szybsze stają się rozwój i dyfuzje nowych
technologii, szczególnie w dziedzinach przetwarzania
informacji i w dziedzinie komunikacji8).

Zjawiska te będą prowadziły do dalszej ewolucji filii
przedsiębiorstw międzynarodowych.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na to, że
ewolucja filii przedsiębiorstw międzynarodowych prze-
biega w sposób następujący:
� Od jednostek ściśle podporządkowanych centrali
przedsiębiorstwa międzynarodowego, poprzez umiar-
kowaną subordynację do partnerstwa.
� Od jednostki będącej biorcą technologii, rozwią-
zań organizacyjnych, wzorców zachowań kierowni-
czych do roli jednostki wzbogacającej dotychczaso-
we doświadczenie przedsiębiorstwa, poprzez wypra-
cowanie własnych rozwiązań w sferze technologicz-
nej, organizacyjnej, personalnej, rynkowej.
� Od jednostki ściśle współpracującej z centralą
i instytucjami z nią powiązanymi (banki, giełda, kon-

trahenci itp.) do jednostki silnie powiązanej z lokal-
nym otoczeniem i jego instytucjami – w kraju gosz-
czącym.
� Od jednostki bazującej na zasobach do jednostki
bazującej na wiedzy i umiejętnościach.
� Od jednostki silnie uzależnionej od lokalnego śro-
dowiska do jednostki mającej wpływ (często duży) na
ożywienie gospodarcze określonego regionu w kraju
goszczącym.

Jerzy Różański
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25 października 2003 roku w sali konferencyj-
nej hotelu „Ibis” w Krakowie odbyło się doroczne
Zgromadzenie Ogólne Europejskiego Stowa-
rzyszenia Zarządzania (EMA) – CECIOS, któ-
rego organizatorem – już po raz trzeci – był
TNOiK. Obrady Zgromadzenia już tradycyjnie
połączone były z odbywającą się równolegle mię-
dzynarodową konferencją naukową nt. „Globali-
zacja i integracja gospodarcza a procesy restruk-
turyzacji i rozwoju przedsiębiorstw”, w której
w dniach 23 i 24 października aktywnie uczestni-
czyli również przedstawiciele EMA-CECIOS.

Obradom Zgromadzenia przewodniczył prezy-
dent EMA-CECIOS dr Peter Rudhart. W Zgroma-
dzeniu wzięli udział reprezentanci narodowych
organizacji zrzeszonych w EMA-CECIOS z: Czech,
Grecji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Malty, Nie-
miec, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Polski. TNO-
iK reprezentowali: wiceprezes ZG – prof. dr hab.
Jan Pyka, członek GKR – dr Andrzej Jaki oraz
przedstawiciel oddziału krakowskiego TNOiK –
dr Marek Dziura. Prezydent dr P. Rudhart z uzna-
niem odniósł się do zorganizowanej przez TNOiK

wspólnie z Katedrą Ekonomiki i Organizacji Przed-
siębiorstw AE w Krakowie konferencji naukowej
oraz wydanych w związku z nią i Zgromadzeniem
EMA-CECIOS publikacji książkowych. W szczegól-
ności zwrócono uwagę na publikację poświęconą
100-leciu nauk organizacji i zarządzania w Polsce.
Przedstawiciele EMA-CECIOS wyrazili podzięko-
wanie dla TNOiK za zorganizowanie konferencji
oraz obrad Zgromadzenia – w tym osobiście dla pre-
zesa ZG – prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego.

Zgromadzenie już tradycyjnie przedyskutowa-
ło i przyjęło sprawozdanie finansowe władz EMA-
CECIOS za 2002 rok, które przedstawił Sekretarz
Generalny – Wim Aalders. Przedstawiciele naro-
dowych organizacji obecni na Zgromadzeniu poin-
formowali o przedsięwzięciach realizowanych obec-
nie i planowanych w 2004 roku przez ich organi-
zacje. Zwrócono uwagę na potrzebę szerszego upo-
wszechniania – wzorem TNOiK – wyników konfe-
rencji organizowanych corocznie przy okazji obrad
Zgromadzenia Ogólnego EMA-CECIOS.

dr Andrzej Jaki

Kronika TNOiK



Orientacja na procesy
koncepcją zarządzania
organizacjami XXI wieku

Katarzyna Olszewska

Wprowadzenie

spółczesne uwarunkowania funkcjonowania
na rynku stawiają przedsiębiorstwa wobec
nowych wyzwań. Narastająca burzliwość oto-

czenia, uwidaczniająca się praktycznie we wszystkich
jego segmentach, zmusza przedsiębiorstwa do wery-
fikacji dotychczasowego sposobu działania. Paradyg-
mat zarządzania organizacjami XXI wieku przyjmuje
za punkt wyjścia brak równowagi związany ze stały-
mi zmianami wywołującymi destabilizację. To, co wy-
daje się być kluczowe dla przedsiębiorstwa w tych
warunkach, to wypracowanie umiejętności elastycz-
nego reagowania na zmiany oraz budowa i ciągłe pod-
noszenie potencjału konkurencyjności. Celem artyku-
łu jest charakterystyka organizacji zorientowanej na
procesy oraz próba odpowiedzi na pytanie: czy i w ja-
kim stopniu taka organizacja odpowiada paradygma-
towi zarządzania w XXI wieku.

Zmiany w otoczeniu jako czynnik
wymuszający zmiany w sposobie
zarządzania

unktem wyjścia poniższych rozważań będzie
analiza otoczenia, jako miejsca powstawania
istotnych decyzji, które narzucają przedsię-

biorstwom ograniczenia i kształtują ich przyszłość.
Analiza ta powinna odpowiedzieć na pytania: czym
charakteryzują się obecne warunki funkcjonowania
przedsiębiorstw oraz jakie istotne zmiany zaszły bądź
będą miały miejsce w przyszłości. Chodzi bowiem
o to, aby zidentyfikować te wszystkie czynniki, które
mogą implikować zmiany w sposobie zarządzania.

Środowisko działań przedsiębiorstw końca XX
i początku XXI wieku, niezależnie od regionu, kraju,
czy kontynentu, jest środowiskiem całkowicie odmien-
nym od tego z przełomu lat 70. i 80. Obecnie do głów-
nych cech charakterystycznych środowiska należą:
� Zmiany w gospodarce światowej związane
z procesami umiędzynarodowienia i globalizacji, któ-
re spowodowały zacieranie jasno dotychczas określo-
nych granic pomiędzy poszczególnymi rynkami lokal-
nymi i międzynarodowymi. Pociągnęło to za sobą ko-
nieczność uwzględniania w analizach coraz szersze-
go, bardziej złożonego i zmiennego otoczenia.
� Znaczne zaostrzenie konkurencji, które wyni-
ka z procesów umiędzynarodowienia. Otwarcie gra-

nic umożliwiło wejście silnych zagranicznych podmio-
tów, zwłaszcza transnarodowych korporacji, na nowe
rynki. Stanowią one olbrzymie zagrożenie dla rodzi-
mych małych i średnich przedsiębiorstw.
� Dynamiczny rozwój technologii wpłynął
i w dalszym ciągu wpływa nie tylko na wzrost możli-
wości produkcyjnych przedsiębiorstw, ale też na zmia-
nę postrzegania czynników produkcji. Za najważniej-
sze czynniki rozwoju uznaje się informacje i wiedzę,
co pociąga za sobą zmiany w postrzeganiu i zarządza-
niu zasobami ludzkimi. Ludzie (pracownicy) są tymi,
którzy pozyskują, analizują i przetwarzają zebrane in-
formacje oraz kreują nową wiedzę w przedsiębiorstwie.
Ponadto posiadanie określonych rozwiązań technolo-
gicznych stało się nieodzownym elementem budowa-
nia przewagi konkurencyjnej.
� Wzrost ogólnego poziomu życia implikujący
wzrost możliwości konsumpcyjnych oraz ogromna
przewaga podaży nad popytem spowodowały cią-
gle rosnące i zmieniające się oczekiwania konsumen-
tów. Są oni świadomi swoich praw i przywilejów, do-
magają się produktów bądź usług ściśle dostosowa-
nych do ich indywidualnych wymagań. Tysiące prze-
kazów reklamowych, którymi są nieustannie bombar-
dowani i ogromna różnorodność dostępnych produk-
tów, powodują częste zmiany w wyborze producen-
tów. Stąd utrzymanie lojalności konsumenta staje się
prawdziwym wyzwaniem.
� Rozproszenie własności przedsiębiorstwa
pomiędzy wielu akcjonariuszy bądź udziałowców
zwiększyło presję na szybkie uzyskiwanie konkretnych
korzyści finansowych przy jednoczesnych naciskach
na ciągły wzrost i rozwój firmy.

Scharakteryzowane ogólnie trendy całkowicie
zmieniły charakter współczesnego otoczenia przedsię-
biorstw. Powstaje więc pytanie o cechy i umiejętno-
ści, jakie powinno posiadać współczesne przedsiębior-
stwo, aby móc konkurować w opisanych warunkach.
Zmienność i niepewność rynkowej rzeczywistości stwa-
rzają konieczność przyjęcia nowego paradygmatu za-
rządzania przedsiębiorstwem. Przedstawia go tabela 1.

Jak można zauważyć, poszczególne elementy pa-
radygmatu XXI wieku są przeciwieństwem swoich od-
powiedników w paradygmacie końca XX wieku. Para-
dygmat XXI wieku narzuca konieczność zmiany filo-
zofii zarządzania, ukierunkowując ją na elastyczność
i  adaptację.  Te  dwie  cechy,  obok  zorientowania
na  klienta,  efektywności,  odpowiednio  wyszkolone- ,



stabilność, efektywność
mechaniczna
fizyczne
pionowa
najwyższe kierownictwo
bezpieczeństwo
autokratyczne
jednorodna
indywidualne
lokalny, krajowy
na zyskach
kapitał
na co nas stać

Tab. 1. Zmiana paradygmatu zarządzania
ELEMENTY PARADYGMATU PARADYGMAT KOŃCA XX w. PARADYGMAT XXI w.

� Kultura
� Technologia
� Zadania
� Hierarchia
� Władza/kontrola
� Cele kariery
� Przywództwo
� Siła robocza
� Wykonywanie pracy
� Rynki
� Koncentracja
� Zasoby
� Jakość

zmiany, rozwiązywanie problemów
elektroniczna
umysłowe, oparte na idei
pozioma
szeroko rozproszona
rozwój indywidualny/mistrzostwo
transformujące
zróżnicowanie kulturowe
zespołowe
globalny
na stakeholders
informacje
najwyższa możliwa

Źródło: R.L. DAFT, Management, Fort Worth: Dryden Press 1997, s. 748.

go i zaangażowanego kapitału ludzkiego, są uznane
przez większość menedżerów za podstawowe czynni-
ki decydujące o powodzeniu i konkurencyjności przed-
siębiorstwa.

Zmiany w otoczeniu i wynikające z nich nowe za-
łożenia dotyczące sposobu zarządzania przedsiębior-
stwem zaowocowały tworzeniem nowych koncepcji
zarządzania, adekwatnych do obecnych warunków
funkcjonowania.

Procesy w koncepcjach zarządzania

rocesy w różnych koncepcjach zarządzania
występują od wielu lat. Tak więc nie można
stwierdzić, że podejście procesowe stanowi

propozycję całkowicie nową. „Nowością” jest nato-
miast wzrost ich znaczenia. Uwidacznia się to w przej-
ściu na poziom strategiczny i nadaniu procesom ran-
gi „ośrodka” na podstawie, którego „buduje się” po-
zostałe działania w organizacji.

Korzenie podejścia procesowego sięgają wielu me-
tod i technik matematycznych, wykorzystywanych do
optymalizacji działań na poziomie operacyjnym, głów-
nie do strukturalizacji i formalizacji zarządzania pro-
dukcją. Podejście to jest podstawą kompleksowego
zarządzania jakością (TQM), stało się również pod-
stawą budowania systemu jakości wg międzynarodo-
wej normy ISO 9001:2000, w której „zachęca się do
przyjęcia podejścia procesowego podczas opracowywa-
nia, wdrażania i doskonalenia skuteczności systemu
zarządzania jakością w celu zwiększenia zadowolenia
klienta przez spełnienie jego wymagań”1). Na począt-
ku lat dziewięćdziesiątych większy „rozgłos” proce-
som przyniósł dopiero reengineering, czyli – nazwa-
na tak i postulowana przez M. Hammera i J. Cham-
py’ego jako odpowiedź na zmiany w otoczeniu – rady-
kalna zmiana sposobu działania firmy, odzwierciedlo-
na w całkowitej reorientacji na procesy2). Równolegle
bądź z biegiem czasu wykształciły się jeszcze inne po-
dejścia, takie jak np. podnoszenie efektywności
organizacji (G. Rummler i A. Brache)3), koncepcja
koncentrująca się na celach, projektowaniu i zarzą-
dzaniu trzema poziomami efektywności, tj.: organi-
zacją, procesem i stanowiskiem pracy, Business Pro-
cess Innovation (Davenport), kładące nacisk na cią-
głe i systematyczne udoskonalanie procesów poprzez

dokonywanie innowacji w kluczowych procesach, Ba-
lance Scorecard – Strategiczna Karta Wyników
(R. Kaplan, D. Norton)4), której ogólnym celem jest
przełożenie wizji strategicznej na działania operacyj-
ne, a w budowie której, jako jedną z perspektyw, przyj-
muje się perspektywę procesów wewnętrznych.

Wszystkie wymienione koncepcje, chociaż różnie
postrzegają sposób „uprocesawiania” organizacji, od-
wołują się w swojej istocie do procesu jako podstawo-
wego aspektu działalności biznesowej oraz postulują
odejście od podejścia funkcjonalnego w zarządzaniu
na rzecz zorientowanego na procesy biznesowe. Pro-
cesy są rozumiane jako ciągi działań kreujących
wartość w oczach klienta, których wynikiem
jest produkt lub usługa.

Orientacja na procesy biznesowe
(Business Process Orientation)

oncepcja  Business  Process  Orientation  –
orientacji na procesy biznesowe – jest próbą
zebrania, uściślenia, usystematyzowania

i opisania podstawowych elementów charakteryzują-
cych organizację procesową. Wypracowana została
przez dr. Kevina McCormacka w trakcie wieloletnich
badań, których celem było rozwinięcie mierzalnej de-
finicji orientacji na procesy biznesowe (BPO) oraz do-
starczenie instrumentów pomiaru używanych do mie-
rzenia stopnia BPO w organizacji.

Podstawą do określenia komponentów BPO było
studium literatury dotyczące teoretycznych definicji
orientacji na procesy. Wybrane przykłady przedsta-
wia tabela 2.

Z przytoczonych definicji wynika, że istnieje kon-
sensus w odniesieniu do komponentów opisujących
orientację na procesy biznesowe. Należą do nich5:
� ujęcie procesowe (process view) – obejmujące ca-
łościową dokumentację (mapę relacji, procesów) oraz
słownictwo procesowe,
� struktura procesowa (process structures) – cha-
rakteryzująca się płaską hierarchią, międzyfunkcjo-
nalnymi zespołami procesowymi z właścicielami pro-
cesów,
� zadania procesu (process jobs) – deskryptorem są
tu wielowymiarowe zespoły procesowe upoważnione
do wykonywania poszczególnych zadań w procesie,



Organizacja podkreślająca horyzontalne postrzeganie biznesu, które przecina w poprzek organizację z wej-
ściem produktu na początku i wynikiem i klientem na końcu.

Organizacja, która postrzega firmę jako zespół procesów, które muszą być zrozumiane, ustabilizowane
i doskonalone.

Organizacja postrzegana jako seria funkcjonalnych procesów przecinających w poziomie organizację, zarzą-
dzanych upoważnionymi międzyfunkcjonalnymi zespołami pracowników.

Organizacja bazująca na zespołach zadaniowych pracujących nad „synchronizacją” działań i procesów, któ-
re przekraczają stare organizacyjne granice i kończą  się na konsumencie.

Organizacja zorientowana na procesy, klienta i wyniki w opozycji do hierarchii.

Organizacja, która koncentruje się na zespole międzyfunkcjonalnych procesów, które posiadają jedno lub
więcej wejść i tworzą wynik będący wartością dla klienta.

Struktura organizacyjna, której projekt odpowiada „łańcuchowi wartości” strategicznych procesów

Organizacja bazująca na zorientowanych na procesy: strukturze, miarach, wynagrodzeniach i alokacji zaso-
bów.

Tab. 2. Przykłady definicji koncepcji orientacji na procesy

AUTOR DEFINICJA KONCEPCJI ORIENTACJI NA PROCESY

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. McCORMACK, The Development of a Measure of Business Process Orientation
and the Relationship to Firm Perfomance, Claremont Technology Group and Nova Southeastern University, 1999.
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� system zarządzania i pomiaru procesów (pro-
cess management and measurement systems) – skła-
dający się z miar procesów (jakość, czas cyklu, koszty
procesu itp.), pomiaru wyników, miar „napędzanych”
przez klienta (customer driven measures), wynagro-
dzeń za udoskonalanie procesów,
� kultura procesowa (process values and beliefs)
– którą odzwierciedlają wartości i przekonania skon-
centrowane na kliencie, odpowiedzialności i ciągłym
doskonaleniu.

Jak można zauważyć, już w samych założeniach
tworzących szkielet orientacji na procesy biznesowe
(BPO) zawartych jest wiele elementów charaktery-
stycznych dla paradygmatu zarządzania XXI wieku.
Poniżej przedstawiono bardziej szczegółową charak-
terystykę poszczególnych komponentów.

Ujęcie procesowe (process view)

Sednem ujęcia procesowego jest zmiana postrze-
gania, a co za tym idzie, również  zarządzania przed-
siębiorstwem. Większość współczesnych organizacji
bazuje na podziale pracy i wynikającej z niej specjali-
zacji – rozwiązaniu, które zgodnie z teorią A. Smitha
miało przynieść i przynosiło wzrost efektywności dzia-
łań. Wiązało się ono z wyodrębnieniem odpowiednich
funkcji w organizacji i budowaniu wokół nich jedno-
stek organizacyjnych. Takie podejście narzuciło spo-
sób zarządzania skoncentrowany w większym stop-
niu na poszczególnych funkcjach, niż na organizacji
jako całości. O ile w stosunkowo stabilnym środowi-
sku rozwiązanie to było jak najbardziej słuszne/wła-
ściwe, o tyle w turbulentnym wywołuje wiele proble-
mów. Największym z nich jest ponowna integracja
cząstkowych zadań realizowanych przez różne osoby,
w różnym czasie i miejscach. Przyjęcie podejścia pro-
cesowego wiąże się z odejściem od pionowego rozu-
mienia organizacji i zadań w niej wykonywanych.
Przyjmuje się natomiast podejście horyzontalne. Po-
lega ono na spojrzeniu na przedsiębiorstwo jako na

zbiór procesów przekraczających granice nie tylko
działów funkcjonalnych, ale i samej organizacji. Stąd
konieczne jest stworzenie ogólnej mapy relacji oraz
mapy procesów. Pierwsza obrazuje główne podmioty,
tj. działy, dostawców, klientów oraz powiązania mię-
dzy nimi. Mapy procesów, np. procesu realizacji za-
mówienia, są szczegółowym przedstawieniem kolej-
nych działań w danym procesie oraz uczestniczących
w nim podmiotów.

Przyjęcie procesowej perspektywy zmienia również
„język organizacji”. Nazwy takie, jak np.: dział ob-
sługi klienta, produkcji, handlowy, kierownik marke-
tingu itd., które wyrażają rozczłonkowanie pracy na
poszczególne czynności związane z pełnieniem danej
funkcji, zastąpione są słownictwem procesowym. Za-
miast działów mamy procesy, np. proces przygotowa-
nia i wprowadzania nowego produktu, proces obsługi
klienta. Kierowników zastępują tzw. właściciele pro-
cesów (process owners), a poszczególne działania
w procesie wykonują pracownicy tworzący zespoły
procesowe (process teams).

Struktura procesowa (process structure)

Kluczowym słowem w BPO jest oczywiście proces,
którego wynikiem ma być dostarczenie klientowi okre-
ślonej wartości w postaci produktu lub usługi. Jeżeli
przyjmuje się podejście procesowe, to kolejnym kro-
kiem jest rozwój struktury organizacyjnej skoncen-
trowanej na procesach. Struktura taka jest strukturą
horyzontalną, płaską z ograniczoną w przybliżeniu do
około czterech szczebli hierarchią, charakteryzuje się
znaczną decentralizacją uprawnień decyzyjnych, któ-
re delegowane są na zespoły procesowe. Chociaż struk-
tury organizacyjna i zarządzania muszą ulec zmianie,
to jednak w praktyce reorientacja na procesy nie ozna-
cza całkowitego odejścia od tradycyjnej pionowej struk-
tury, ale partnerską koegzystencję tych dwóch wymia-
rów. Zorganizowanie pracy wokół procesów wiąże się
z powstaniem nowych ról organizacyjnych, co oddaje ,



kolejny komponent BPO, natomiast dawne działy
funkcjonalne przyjmują charakter tzw. centrów do-
skonalenia (centers of exellence). Istotne jest, aby za-
rządzający, spoglądając na organizację, widzieli ją jako
zbiór przeplatających się w pionie i poziomie proce-
sów pracy i informacji, przepływających przez organi-
zację i kończących w punkcie kontaktu z klientem.

Zadania procesu (process jobs)

Przyjęcie orientacji na procesy implikuje zmiany
w sposobie wykonywania pracy. Zamiast zespołów
funkcjonalnych, zajmujących się danym wycinkiem
pracy stosownie do kwalifikacji, powstają zespoły pro-
cesowe (process teams). Wykonują one całą pracę
w ramach danego procesu pod przewodnictwem wła-
ściciela procesu, odpowiadają za sposób i skutki dzia-
łania. Osobą odpowiedzialną za przebieg całego pro-
cesu jest właściciel procesu. Wraz z zespołem tworzy
on projekt procesu, równoważąc potrzeby klienta z
potrzebami firmy, przydziela niezbędne do wykona-
nia procesu zasoby, ustala cele i miary procesu. Po-
nadto nieustannie monitoruje proces tak, aby dosto-
sowywać go do nowych wyzwań i możliwości oraz tre-
nuje w tym zakresie pracowników – realizatorów pro-
cesu. Zadaniem właściciela danego procesu jest rów-
nież komunikacja z innymi właścicielami, aby zapew-
nić integrację w ramach odrębnych procesów.

Systemy zarządzania i pomiaru procesów
(process management & measurement systems)

Systemy zarządzania i pomiaru procesów są kolej-
nym, podstawowym elementem orientacji na proce-
sy. Każdy proces musi posiadać odpowiednie mierni-
ki pozwalające ocenić koszty, czas procesu, jakość
i satysfakcję klientów. Pomiar procesów staje się pod-
stawą zarządzania nimi, ciągłego doskonalenia. Pro-
cesy ocenia się z punktu widzenia kreowania przez
nie wartości dodanej dla klienta (wewnętrznego i ze-
wnętrznego) oraz wkładu, czy też stopnia powiązania
z osiąganiem ogólnych celów organizacji. Koncentra-
cja na procesach implikuje również zmiany w syste-
mie ocen pracowniczych, zasadach wynagradzania
wykonawców procesu, ścieżek awansu. Powinny one
bazować, przynajmniej w części, na tym, jakie są „osią-
gnięcia” procesu. Wynika to z przyjęcia założenia, że
efekt procesu jest tą wartością, którą klient akceptuje
na wyjściu, i za którą skłonny jest zapłacić.

Kultura procesowa (process values and beliefs)

Kultura organizacji procesowej różni się od tej
w tradycyjnej organizacji. Wartości, którym hołduje,
„wcielone” są we wszystkie wyżej omówione kompo-
nenty. Punktem wyjścia jest oczywiście koncentracja
na potrzebach klienta i poszukiwaniu najlepszych spo-
sobów ich zaspokojenia. Wyraża się to w organizacji
pracy wokół procesów mających dostarczyć klientowi
konkretną wartość – produkt lub usługę. Odejście od
zasady racji uzależnionej od miejsca w hierarchii zmie-
nia postać relacji interpersonalnych w organizacji.
Praca, ponieważ jest zorientowana na wyniki i ma

charakter zespołowy, wymaga pielęgnowania postaw
takich, jak: otwarta komunikacja, wzajemna pomoc
i współodpowiedzialność, kreatywność i  innowacyj-
ność.

Podsumowanie

odsumowując powyższe rozważania można
stwierdzić, że koncepcja orientacji na pro-
cesy odpowiada wymaganiom stawianym

w paradygmacie zarządzania XXI wieku. Znajomość
całości przepływu pracy w poszczególnych procesach
znacznie zwiększa elastyczność organizacji i jej moż-
liwości adaptacyjne. Ogarniając wszystkie czynniki
wpływające na wyniki pracy poszczególnych jednostek
oraz całej organizacji zdecydowanie łatwiej i szybciej
można zlokalizować miejsca wymagające zmiany
w zaistniałych warunkach. Przy tym działania dosto-
sowawcze lub optymalizujące są podejmowane ze świa-
domością, iż zmiany w jednym podsystemie wpływają
na inne jego części. System miar umożliwia prowa-
dzenie stałych działań doskonalących. Spłaszczona
struktura zorganizowana wokół procesów z jednej stro-
ny daje pracownikom większą samodzielność i odpo-
wiedzialność, z drugiej, narzuca konieczność ciągłego
podnoszenia kwalifikacji, poszerzenia wiedzy i samo-
rozwoju w celu sprostania coraz wyższym wymaga-
niom.

Przedsiębiorstwo wcielające przedstawione zasa-
dy z pewnością posiada zdecydowanie większą zdol-
ność zarówno do przezwyciężania stwarzanych przez
otoczenie przeszkód, jak i wykorzystywania nieocze-
kiwanych okazji. Posiada również większy potencjał
do formułowania i implementacji zupełnie nowych,
często oryginalnych rozwiązań kierując się zasa-
dą: „organizacja, która potrafi zakwestionować źró-
dła swych dotychczasowych sukcesów, by sięgnąć po
nowe, ma większe szanse w walce o przyszłość niż ta,
która stara się kurczowo odtwarzać już istniejącą sy-
tuację”6).

Katarzyna Olszewska

PRZYPISY
1) Systemy zarządzania jakością, Wymagania, PN-EN ISO

9001:2000, Polski Komitet Normalizacyjny,  wrzesień 2001.
2) M. HAMMER, J. CHAMPY, Reengineering w przedsiębior-

stwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
3) G. RUMMLER, A. BRACHE, Podnoszenie efektywności

przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2000.

4) R. KAPLAN, D. NORTON, Strategiczna karta wyników.
Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 2001.

5) K. McCORMACK, The Development of a Measure of Busi-
ness Process Orientation and the Relationship to Firm Per-
formance, Claremont Technology Group and Nova Southe-
astern University, 1999.

6) G. NIZARD, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie
w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Nauko-
we PWN,  Warszawa 1998, s. 10.

Autorka jest doktorantką Akademii Ekonomicznej we Wrocła-
wiu.



Instrumenty polityki strukturalnej
Unii Europejskiej

rzed polityką strukturalną stoi obecnie fun-
damentalne zadanie, nakreślone przez powo-
łujących Wspólnoty wizjonerów zjednoczonej

Europy: osiągnięcie spójności społeczno-ekonomicznej
krajów i regionów starego kontynentu. Europa państw
narodowych, kontrastów ekonomicznych i rażących
nierówności społecznych to Europa ksenofobii i woj-
ny. Tragiczne doświadczenia pierwszej połowy XX w.
zrodziły refleksje: czy musi tak być? Jakie instrumenty
należy zastosować, by powiązane wspólnymi celami
i interesami państwa europejskie współdziałały, a nie
walczyły ze sobą. Tym remedium miała i ma być
zasada spójności społeczno-ekonomicznej reali-
zowana dzięki polityce strukturalnej. Aby jed-
nak polityka ta mogła być skuteczna, nie może ogra-
niczać się tylko do intencji i wartości, ale musi posia-
dać instrumenty dla swych działań. Tymi instrumen-
tami realizacji polityki strukturalnej Unii Europejskiej
są:

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – powo-
łany na mocy Traktatu Rzymskiego służy finansowa-
niu rozwoju gospodarczego Wspólnoty. Podstawowym
zadaniem EBI jest równoważenie i stabilizacja wspól-
nego rynku poprzez udzielanie pożyczek i gwarancji
kredytów, przyznawanych przez inne banki. Działa on
jednocześnie jako bank i jako instytucja Wspólnoty
wspierająca rozwój słabiej rozwiniętych regionów. Pod-
stawowymi kierunkami jego działania są obszary za-
cofane i przeżywające regres. Najważniejszym priory-
tetem EBI (60% wydatkowanych środków) jest finan-
sowanie rozwoju regionalnego.

Fundusz Spójności (Cohesion Fund) – zwany
także Funduszem Kohezji, w przeciwieństwie do fun-
duszy strukturalnych, wdrażany jest w państwach,
a nie w regionach. Jego celem jest ułatwienie integra-
cji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę wiel-
kich sieci transportowych oraz obiektów infrastruk-
tury ochrony środowiska o dużym obszarze oddziały-
wania. Działanie Funduszu Spójności pierwotnie za-
planowano na lata 1993–1999, jednakże na szczycie
Unii w Berlinie postanowiono przedłużyć czas jego
funkcjonowania do roku 20061).

Fundusze strukturalne:
� Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(EFRR – European Regional Development Fund). Jego
celem jest zmniejszenie dysproporcji w poziomie roz-
woju pomiędzy poszczególnymi obszarami i regiona-
mi Unii.  Z EFRR finansowane są projekty promujące
rozwój lokalnej przedsiębiorczości oparte na wiedzy
i innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych.
W projektach realizowanych z tego funduszu zwraca
się uwagę na specyfikę danego regionu, wykorzysty-
wanie miejscowych uwarunkowań oraz promowanie
działań zmierzających do trwałego wzrostu poziomu
rozwoju.
� Europejski Fundusz Społeczny (EFS – Euro-
pean Social Fund). Jego głównym zadaniem jest po-
prawa poziomu zatrudnienia w krajach Unii. EFS fi-
nansuje działania państw członkowskich w zakresie
przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludz-
kich. Fundusz jest narzędziem realizacji wspólnoto-
wej polityki zatrudnienia w ramach Europejskiej Stra-
tegii Zatrudnienia2), która ma m.in. przeciwdziałać nie-
uczciwej konkurencji poprzez wprowadzenie porów-
nywalnych zabezpieczeń socjalnych i warunków za-
trudnienia we wszystkich krajach Wspólnoty. Fundusz
w szczególności wspiera działania zalecane w ogłasza-
nych corocznie „Wytycznych w Sprawie Zatrudnie-
nia”.
� Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji
Rolnej (EFOiGR – European Agriculture Guidance
and Guarantee Fund) współfinansuje narodowe pro-
gramy pomocy strukturalnej dla rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich. Na rzecz funduszu przekazywa-
ne są środki finansowe zarówno z budżetu Unii Euro-
pejskiej, jak i z opłat nakładanych na produkty rolne
importowane do państw członkowskich spoza Unii.
Z EFOiGR finansowane są m.in. zakupy interwen-
cyjne produktów rolnych i dotacje bezpośrednie dla
rolników oraz programy przekształceń strukturalnych
w rolnictwie. Ze środków funduszu dokonywana jest
także modernizacja terenów wiejskich. Podejmowane
są działania na rzecz konkurencyjności produktów
rolnych, rozwoju rzemiosła, agroturystyki, zalesiania
nieużytków  i eksploatacji terenów leśnych.
� Instrument Finansowy Orientacji Rybołów-
stwa (IFOR – Financial Instrument for Fishieries

Udział w polityce strukturalnej
Unii Europejskiej sposobem
na utrwalenie tendencji
prorozwojowych w Polsce

Zofia Sujkowska, Artur Życki
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Guidance) wspiera restrukturyzację rybołówstwa
w krajach Unii Europejskiej. Celem funduszu jest osią-
gnięcie trwałej równowagi pomiędzy istniejącymi za-
sobami morskimi, a poziomem ich eksploatacji. Zwraca
się też uwagę na zwiększenie konkurencyjności firm
zaangażowanych w rybołówstwie i przetwórstwie ryb-
nym, poprawę zaopatrzenia rynku w produkty rybne
oraz tworzenie małych jednostek rybołówstwa przy-
brzeżnego.

Ponadto ze środków funduszy strukturalnych fi-
nansowane są Inicjatywy Wspólnotowe (Commu-
nity Initiatives), które adresowane są do wszystkich
państw członkowskich i mają na celu rozwiązywanie
problemów występujących na obszarze całej Wspól-
noty. W latach 2000–2006 realizowane są cztery takie
Inicjatywy: INTERREG, EQUAL, URBAN i LE-
ADER3).

INTERREG – wspiera współpracę obszarów
przygranicznych państw członkowskich, mając na
celu wyrównanie dysproporcji  rozwojowych sąsiadu-
jących ze sobą regionów w różnych krajach Unii. Ini-
cjatywa ta finansowana jest z  EFRR.

EQUAL – wspiera projekty mające na celu współ-
pracę transnarodową służącą promowaniu nowych
sposobów zwalczania wszelkich form dyskrymi-
nacji i nierówności na rynku pracy. Inicjatywa
finansowana jest z EFS.

URBAN – udziela wsparcia dla projektów mają-
cych na celu gospodarczą i społeczną rewitali-
zację miast i obszarów miejskich w związku ze
strukturalnymi przeobrażeniami ich modelu ekono-
micznego (np. zmiana funkcji dotychczasowych ośrod-
ków górniczych). Inicjatywa Urban finansowana jest
przez EFRR.

LEADER – wspiera projekty dotyczące rozwoju
obszarów wiejskich, zwłaszcza lokalnych przedsię-
wzięć pilotażowych. Inicjatywa ta jest finansowana
przez EFOiGR.

Polska, po wstąpieniu do Unii Europejskiej, ko-
rzystać będzie z Funduszu Spójności i wszystkich
funduszy strukturalnych oraz inicjatyw INTERREG
i EQUAL. Transfery finansowe z tego tytułu na lata
2004–2006 szacowane są na kwotę 11,37 mld euro4).

Cele polityki strukturalnej

rodki strukturalne rozdysponowywane są
w ramach trzech celów:
Cel 1. – nakierowany jest na promocję roz-

woju i zarządzania strukturalnego w regionach zapóź-
nionych ekonomicznie i zagrożonych wysokim bezro-
bociem. Jest on adresowany do regionów, w których
poziom PKB na jednego mieszkańca jest niższy od 75
% średniej unijnej. Obejmuje on jednostki terytorial-
ne poziomu NUTS II 5), obszary słabo zaludnione (po-
niżej 8 mieszkańców na km2), a także tereny ultrape-
ryferyjne, tj. bardzo oddalone od centrów gospodar-
czych, np. Gujana Francuska. W regionach objętych
celem 1. mieszka obecnie 20% ludności Unii Europej-
skiej, a jego budżet na w latach 2000–2006 planowany
jest w wysokości 135,9 mld euro.

Cel 2. – wspiera obszary uzależnione od upadają-
cych sektorów gospodarki i podejmujące działania re-
strukturyzacyjne. Dotyczy to zwłaszcza terenów spe-
cjalizujących się w tradycyjnych dziedzinach przemy-

słu. Cel ten zmierza przede wszystkim do zmniejsze-
nia stopy bezrobocia poprzez zdynamizowanie prze-
mian na rynku pracy, a także wspiera działania zapo-
biegające tzw. wykluczeniu społecznemu. Funkcjo-
nuje on na poziomie NUTS III, jego budżet na lata
2000–2006 wynosi 22,5 mld euro.

Cel 3. – ma za zadanie modyfikację systemów edu-
kacyjnych w kierunku dostosowania kształcenia za-
wodowego do potrzeb rynku pracy. W jego ramach
podejmowane są działania zmierzające do zwiększa-
nia poziomu zatrudnienia poprzez wspieranie kształ-
cenia ustawicznego, a także prowadzona jest polity-
ka wyrównywania szans w dostępie do rynku pracy.
Budżet celu 3. na lata 2000–2006 wynosi 24,05 mld
euro6).

Cele polityki strukturalnej finansowane i realizo-
wane są przez właściwe do ich zadań fundusze (tabe-
la) oraz Inicjatywy Wspólnotowe (rys.).

Regionom, które przestają spełniać kryteria celu
1. lub celu 2. i w związku z tym nie mogą  z tego tytu-
łu otrzymywać wsparcia, Wspólnoty udzielają przej-
ściowej pomocy przez okres  od 3 do 5 lat7). Na tę for-
mę finansowania regionów na lata 2000–2006 prze-
widziano środki w wysokości 11,1 mld euro.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ROZPORZĄDZE-
NIA RADY (1260/1999/WE) oraz Narodowego Planu Roz-
woju.

Tab. Cele polityki strukturalnej i realizujące
je fundusze

Numer celu Fundusze strukturalne realizujące
poszczególne cele

CEL 1.

CEL 2.

CEL 3.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnej (Sekcja Orientacji)

Instrument Finansowy Orientacji
Rybołówstwa

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny

Rys. Cele polityki strukturalnej a inicjatywy
wspólnotowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Przedsta-
wicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.



Cały obszar Polski, po wstąpieniu do Unii Euro-
pejskiej, zostanie objęty celem nr 1, na który w latach
2004–2006 dla wszystkich nowych państw członkow-
skich przeznaczona została kwota 13,23 mld euro, tj.
93,49% całości środków wyasygnowanych w tych la-
tach na wszystkie  cele polityki strukturalnej. Z kwo-
ty tej dla Polski przewidziane są środki w wysokości
7,32 mld euro8).

Zakończenie

otychczasowe doświadczenia państw Unii Eu-
ropejskiej wskazują, że polityka struktural-
na Wspólnot jest efektywna. W regionach celu

1. już w latach 1989–1996 odnotowano wzrost PKB
na mieszkańca z 63,5% do 69% średniej wspólnoto-
wej. Poprawa sytuacji tych regionów była przede
wszystkim efektem wzrostu produktywności przy sta-
bilizacji poziomu zatrudnienia. Natomiast na obsza-
rach celu 2., gdzie podstawowym priorytetem była
walka z bezrobociem w latach 1989–1997 odnotowa-
no zmniejszanie luki w jego poziomie pomiędzy regio-
nami objętymi celem 2., a pozostałymi obszarami Unii
Europejskiej.

Dobrym prognostykiem dla Polski, jako przyszłe-
go członka Unii Europejskiej, jest także odnotowany
wzrost od 0,5 do 1 punktu procentowego PKB rocznie
w latach 1989–1999 w państwach Wspólnoty objętych
Funduszem Spójności. Ponadto środki z funduszy
strukturalnych w nowo przyjętych krajach członkow-
skich w znacznym stopniu poprawiły infrastrukturę
transportową. Została tam rozbudowana sieć auto-
strad i dróg ekspresowych. W Hiszpanii czas przejaz-
du na drogach skrócił się o 20%, a w Portugalii czas
przewozów kolejowych zmniejszył się o 70%.

Podobnych rezultatów z funkcjonowania polityki
strukturalnej należy oczekiwać w Polsce po naszej
akcesji do Unii. Analizy wykazują, że środki z fundu-
szy strukturalnych realnie przyczynią się nie tylko do
rozwoju i modernizacji infrastruktury, ale też do stwo-
rzenia nowych miejsc pracy, poprawy jakości pracy,
poprawy funkcjonowania instytucji. Będzie to miało
wpływ na trwały, równomierny wzrost polskiej gospo-
darki9). Ponadto uzupełnienie środków strukturalnych
tzw. wkładem własnym, czyli dofinansowaniem pro-
jektów krajowymi środkami publicznymi pochodzący-
mi z budżetu państwa, budżetów jednostek samorzą-
du terytorialnego czy funduszy celowych gwarantuje
lepsze wykorzystanie unijnej pomocy10).

Wprawdzie uzyskiwanie środków z funduszy struk-
turalnych jest obecnie trudniejsze niż w latach po-
przednich, jednakże doświadczenia, jakie zdobył nasz
kraj podczas wdrażania funduszy pomocowych, w tym
zwłaszcza Phare, zwiększają szanse na wysoki poziom
absorpcji unijnych środków.

Zofia Sujkowska, Artur Życki
PRZYPISY
1) Środki z Funduszu Spójności kierowane są do państw, których

poziom PKB na jednego mieszkańca jest niższy niż 90 % śred-
niej UE. Kryterium to spełniają: Hiszpania, Grecja, Portugalia
i Irlandia. Przy podziale środków uwzględnia się: PKB państwa-
beneficjenta, liczbę ludności i powierzchnię kraju. Na lata
1994–1999 budżet Funduszu Spójności wynosił 15,5 mld euro
(w cenach z 1993 r.), a  na kolejny okres programowania – lata
2000–2006 – 18 mld euro (w cenach z 1999 r.). Zgodnie z rozpo-
rządzeniem Nr 1264/1999 na kraje-beneficjentów funduszu na-
łożono dodatkowy obowiązek: przestrzeganie postanowień Pak-

tu o Stabilizacji i Wzroście. Wstępny podział środków pomiędzy
zainteresowane państwa kształtuje się w sposób następujący:
Grecja (16–18%), Hiszpania (61–63,5%), Irlandia (2–6%), Por-
tugalia (16–18%). Stopa wsparcia (wysokość dotacji) może się-
gać 80% wartości projektu, a w wyjątkowych przypadkach na-
wet 90%.

2) Europejska Strategia Zatrudnienia jest rezultatem Konferencji
Międzyrządowej w Amsterdamie i szczytu w Luksemburgu (20–
21.11.1997 r.). Składa się z czterech filarów: � zatrudniania –
chodzi o działania, które nastawione będą na aktywne formy
zwalczania bezrobocia; � przedsiębiorczości – działania ułatwia-
jące tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw; � adaptacyj-
ności – procesy dostosowawcze w przedsiębiorstwie i wśród pra-
cowników; � równości szans – równy dostęp do edukacji i za-
trudnienia, zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.

3) Na finansowanie Inicjatyw Wspólnoty w latach 2000–2006 prze-
znaczono 5,35% środków z funduszy strukturalnych.

4) Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, opracowany przez Minister-
stwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, przyjęty przez Radę
Ministrów 14 stycznia 2003 roku, Ministerstwo Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, luty 2003, s. 136.

5) Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych
(NTS) The Nomenclature of Territorial Units for Statistics
(NUTS) – jednolity schemat podziału terytorialnego krajów Unii
Europejskiej. NUTS jest pięciostopniową klasyfikacją hierar-
chiczną, w której wyróżnia się trzy poziomy regionalne (NUTS
I–III) oraz dwa poziomy lokalne (NUTS IV–V). Ze względów
praktycznych klasyfikacja NUTS oparta jest przede wszystkim
na podziałach administracyjnych istniejących w krajach człon-
kowskich. W Polsce, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jed-
nostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (Dz.U. nr 58,
poz. 685 z późniejszymi zmianami), obowiązuje podział na NTS
odpowiadający NUTS. Do poziomu NTS I zalicza się cały kraj,
do poziomu NTS II 16 województw, do NTS III 44 podregiony,
do NTS IV 380 powiatów i miast na prawach powiatu, a do NTS
V zakwalifikowano 2 489 gmin.

6) Zgodnie z artykułem 7, punkt 2 Rozporządzenia Rady z 21 czerw-
ca 1999 r. (1260/1999/WE) rozdział środków budżetowych w ra-
mach funduszy strukturalnych na poszczególne cele powinien
umożliwić osiągnięcie znacznej  ich koncentracji w regionach
objętych celem 1. Podział środków na poszczególne cele przed-
stawia się w sposób następujący: cel 1. – 69,7%, w tym 4,3% na
wsparcie przejściowe (całkowita suma wynosi  135,9 mld EUR);
cel 2. – 11,5%, w tym 1,4% na wsparcie przejściowe (całkowita
suma wynosi  22,5 mld EUR); cel 3. – 12,3% (całkowita suma
wynosi 24,05 mld EUR). Pozostałe środki przeznaczone są na
realizację Inicjatyw Wspólnotowych i pomoc techniczną.

7) Art. 1, punkt 19 Rozporządzenia Rady z 21 czerwca 1999 r. (1260/
1999/WE).

8) Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Repu-
bliką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hisz-
panii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wiel-
kim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Re-
publiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii,
Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii Północnej (państwami członkowskimi Unii Eu-
ropejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką
Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką
Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką
Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republi-
ki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Repu-
bliki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej,
Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii,
Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany 16 kwiet-
nia w Atenach, Załącznik II (dot. Art. 20 Aktu Przystąpienia),
15. Polityka regionalna i koordynacja instrumentów struktu-
ralnych, s. 17.

9) Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europej-
skiej. Prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych,
Raport opracowany na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Eu-
ropejskiej, Warszawa, kwiecień 2003, s. 12–15.

10) Wielkość współfinansowania ze strony Unii jest ściśle określo-
na i najczęściej wynosi do 75% dla regionów celu 1. oraz do 50%
w regionach celu 2. i 3. W przypadku inwestycji generujących
przychody w zakresie infrastruktury współfinansowanie wyno-
si do 40% w regionach objętych celem 1. i do 25% w regionach
objętych celem 2.

Autorzy: dr Zofia Sujkowska – Akademia Świętokrzyska w Kiel-
cach, dr Artur Życki – Krajowy System Przygotowań do Fundu-
szy Strukturalnych.



Wprowadzenie

oszt kapitału należy do tych kategorii eko-
nomicznych, które mają fundamentalne zna-
czenie dla większości analiz ekonomiczno-fi-

nansowych i wyznaczania wartości pieniądza w cza-
sie. Jest to kluczowe zagadnienie zarówno w teorii,
jak i w praktyce finansów. W praktyce z zagadnieniem
szacowania kosztu kapitału spotykamy się najczęściej
w procesie oceny efektywności inwestycji oraz przy
wycenie wartości przedsiębiorstw metodami dochodo-
wymi1). Ponieważ w praktyce problemy związane ze
strukturą kapitału poddają się bardzo trudno weryfi-
kacji empirycznej, zagadnienie wyznaczenia kosztu
kapitału nie jest zadaniem łatwym. Klasyką są w tym
zakresie prace Modiglianiego i Millera, którzy jako
pierwsi dokonali empirycznego oszacowania średnio
ważonego kosztu kapitału2).

Niniejszy artykuł poświęcony jest empirycznej we-
ryfikacji pewnego sposobu szacowania średnio ważo-
nego kosztu kapitału zaproponowanego przez Jurka
i Penkert dla wybranych spółek notowanych na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)3).
Przeprowadzona została również próba oceny rezul-
tatów oszacowanych wartości WACC.

Średni ważony koszt kapitału

akładając, że działalność gospodarcza firmy
może być finansowana za pomocą kapitału
obcego i kapitału własnego (w praktyce na

GPW w Warszawie wszystkie notowane spółki są
w takiej sytuacji) średni ważony koszt kapitału firmy
WACC (Weighted Average Cost of Capital) wyraża na-
stępująca formuła4):

(1)

gdzie:
t – stopa podatku, jakim jest obciążony dochód formy
(0†τ<1),
kB – koszt długu (kB>0),
B – rynkowa wartość długu firmy, zobowiązania ogó-
łem (B‡0),
S – rynkowa wartość kapitału akcyjnego (S>0),
kS – koszt kapitału akcyjnego firmy korzystającej
z zasilania zewnętrznego (kS>0).

Przyjmując prawdziwość założeń Modiglianiego
i Millera prowadzących do przyjęcia niezależności war-
tości firmy od sposobu finansowania w gospodarce bez
podatków krańcowy koszt kapitału akcyjnego kS dla
firmy korzystającej z kapitału obcego wyraża wzór:

(2)

gdzie r0 jest stopą stosowaną przy dyskontowaniu
przepływów pieniężnych firm finansowanych tylko za
pomocą kapitału własnego. Podstawiając (2) do (1)
otrzymuje się5):

(3)

Do dalszych rozważań prowadzących do formuły wy-
znaczania średnio ważonego kosztu kapitału wykorzy-
stano model CAPM. Formalnie można zapisać go za
pomocą następującego wzoru6):

E(ki) – k0 = bi × (E(kM) – k0) ,            (4)

gdzie:
E(ki) – k0 – nadwyżkowa oczekiwana stopa zwrotu
z kapitału i-tej firmy,
E(kM) – k0 – nadwyżkowa oczekiwana stopa zwrotu na
rynku kapitałowym,
k0 – stopa zwrotu wolna od ryzyka (na przykład opro-
centowanie bonów skarbowych),
bi – miara ryzyka i-tej firmy, którą można wyznaczyć
korzystając z modelu Sharpe’a.

Na podstawie wzoru (4) formułuje się następujące
wzory szczegółowe:

kB = k0 + bB × (E(kM) – k0) ,               (5)

r0 = k0 + b0 × (E(kM) – k0) ,               (6)

kS = k0 + bS × (E(kM) – k0) .               (7)

Podstawiając wzory (5)–(7) do (2) i przy założeniu,
że miara ryzyka związana z długiem jest równa zeru
(bB=0) otrzymuje się następującą relację:

(8)

Prowadzi to do następujących równań pozwalają-
cych na wyznaczenie średniego ważonego kosztu ka-
pitału7):

Próba oceny kosztu kapitału
dla wybranych spółek
notowanych na GPW
w Warszawie

Waldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska

WACC = (1 – t) × kB ×           + kS ×            ,B
B + S

S
B + S

kS = r0 + (1 – t) × (r0 – kB) ×     ,B
S

WACC = r0 × (1 – t ×           ) .B
B + S

bS = b0 × (1 +(1 – t) ×     ) .B
S



(9)

r0 = k0 + b0 × (E(kM) – k0) ,            (10)

(11)

Zatem do wyznaczenia wartości średniego wa-
żonego kapitału w firmie potrzebne są informacje
o współczynnikach beta tych firm (bS), stopie opo-
datkowania firm (t), stopie zwrotu wolnej od ryzyka
(k0), stopie zwrotu rynku (kM) – może to być stopa
zwrotu z indeksu giełdowego, oraz współczynnikach
zadłużenia firmy (wartość zobowiązań ogółem do war-
tości kapitału akcyjnego). Zaletą tego podejścia dla
spółek giełdowych jest fakt, że wszystkie wielkości
niezbędne do wyznaczenia WACC są powszechnie do-
stępne w specjalistycznych czasopismach dotyczących
rynku kapitałowego i giełdy.

Szacowanie średniego ważonego kosztu
kapitału dla wybranych spółek giełdowych

a podstawie wybranych wskaźników ekono-
miczno-finansowych (stopa zwrotu z kapi-
tału własnego, stopa zwrotu z aktywów,

wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik zadłużenia
ogółem oraz rotacje: należności, zapasów i zobowią-
zań w dniach) z wyłączeniem spółek finansowych i fun-
duszy inwestycyjnych dokonano klasyfikacji wszyst-
kich firm notowanych na koniec IV kwartału 2002
roku na rynku notowań ciągłych (spółek takich było
157)8). Wykorzystano do tego metodę GDM (Generali-
sed Distance Measure)9). Do wyznaczania średniego
kosztu kapitału wybrano 15 najlepszych i 15 najsłab-
szych spółek ze względu na siłę fundamentalną10).
Zatem przedmiotem badania jest 30 spółek notowa-
nych w IV kwartale 2002 roku na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie nie krócej niż od stycz-
nia 2001 roku na rynku notowań ciągłych. Badaniem
objęto kwartały: od I 2001 do I 2003 roku.

Wartości współczynników beta w poszczególnych
kwartałach na podstawie modelu Sharpe’a wyznaczo-
no dla danych miesięcznych oraz indeksu WIG jako
najbardziej ogólnego na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie (stopień dopasowania równania
regresji dla tych danych był najwyższy w porównaniu
z danymi dziennymi i tygodniowymi11). Pierwszych 15
to najlepsze spółki według GDM, następne 15 to spół-
ki najgorsze. Stopa podatkowa t została wyznaczona
jako iloraz podatku dochodowego i zysku brutto. Za
rynkową stopę zwrotu przyjęto stopę zwrotu z indek-
su giełdowego WIG w poszczególnych analizowanych
kwartałach. Za stopę zwrotu wolną od ryzyka przyję-
to oprocentowanie 13-tygodniowych bonów skarbo-
wych, które kształtowało się na poziomie: I 2001
17,04%, II 2001 15,96%, III 2001 13,91%, IV 2001
12,08%, I 2002 9,96%, II 2002 9,37%, III 2002 8,07%,
IV 2002 6,58%, I 2003 5,88%.

Ponieważ przyjęcie rynkowych wartości prowadzi
do ujemnych wartości w oszacowaniach średniego wa-
żonego kosztu kapitału, wyznaczono jeszcze dodatko-
wo dwa warianty WACC. W wariancie oznaczonym
jako WACC2 przyjęto, że nadwyżkowa stopa zwrotu

(premia rynkowa) – kM – k0 jest równa 3,5% w całym
analizowanym okresie. Przyjęto tu wnioski wypływa-
jące z badań i prognoz Damodarana oraz Clausa i Tho-
masa, którzy prognozują premię za ryzyko na pozio-
mie od 3% do 4%12). Damodaran przewiduje, że w naj-
bliższych latach premia ta przeciętnie będzie oscylo-
wać około 3,5%. Wyniki na poziomie około 3% otrzy-
mali Claus i Thomas zarówno dla rynku amerykań-
skiego, jak i Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Ja-
ponii (badania dla lat 1985–1998). W wariancie
WACC3 oprócz warunku z wariantu WACC2 przyję-
to, że stopa podatkowa jest stała i wynosi dla wszyst-
kich firm w całym badanym okresie 28% (jest to staw-
ka opodatkowania dochodów dla osób prawnych
w Polsce w latach 2001–2002). Wyniki oszacowania
WACC w poszczególnych analizowanych kwartałach
i wariantach dla wybranych 15 najlepszych spółek za-
mieszczono w tabeli.

Z otrzymanych rezultatów wynika, że różnica mię-
dzy wariantami WACC2 i WACC3 jest stosunkowo nie-
wielka. Największe różnice wystąpiły dla spółek Pia-
secki (II 2001), Optimus (IV 2001), Agora (I 2003),
Garbarnia (I 2001) i Paged (IV 2002). Były one spo-
wodowane nietypowymi wartościami wskaźników eko-
nomiczno-finansowych, jakie zostały osiągnięte przez
te spółki (na przykład rzeczywista stopa opodatkowa-
nia w I kwartale 2003 roku dla Agory 765%). Warto
zauważyć, że dla spółek lepszych różnice te są wyraź-
nie mniejsze w całym analizowanym okresie. Przecięt-
nie dla spółek lepszych we wszystkich analizowanych
kwartałach oszacowania WACC są wyższe niż dla spó-
łek z drugiej, słabszej z ekonomicznego punktu wi-
dzenia grupy, chociaż różnice nie są duże. Dysponu-
jąc takimi danymi można również wyznaczyć średni
ważony koszt kapitału dla każdej spółki uwzględnia-
jąc dane ze wszystkich badanych kwartałów oraz prze-
ciętną dla grupy dobrych i złych spółek. Jest to o tyle
istotne, że pozwala na określenie przedziału, w któ-
rym powinien się znaleźć koszt kapitału określany na
podstawie rynku. Analizy tego typu można prowadzić
według sektorów, co pozwoli na wyznaczenie faktycz-
nych norm dla kosztu kapitału zarówno w danej spół-
ce, jak i w sektorze. Przyjęcie miar średnich (średnia
arytmetyczna lub mediana) oraz zróżnicowania (mia-
ry rozproszenia i zmienności) pozwalają na określe-
nie przeciętnego poziomu WACC dla spółek dobrych
i złych (o dobrej i złej kondycji ekonomiczno-finanso-
wej). Z kolei wyznaczenie typowego obszaru zmien-
ności dla tych parametrów umożliwia określenie prze-
działu, w którym powinien znaleźć się WACC szaco-
wany na podstawie danych z rynku.

W prezentowanym przykładzie średnia i mediana
stanowią pewnego rodzaju normę dla uzyskanego po-
ziomu kosztu kapitału badanych spółek. Należy tu
podkreślić, że średnia arytmetyczna jest wyznaczana
na podstawie wszystkich elementów badanej zbioro-
wości i jest ona wrażliwa na występowanie wartości
skrajnych, które istotnie ją zawyżają lub zaniżają.
Z kolei mediana pozwala na uniknięcie tych nie-
dogodności i może być stosowana zamiast średniej.
W prezentowanym przykładzie na rysunkach 1 i 2 dla
WACC3 przedstawiono średni poziom WACC oraz
medianę dla dobrych i słabych spółek.

Miary przeciętne (średnia i mediana) wyznaczone
za badany okres pozwalają na ocenę nie tylko prze-

b0 = bS × (1 +(1 – t) ×     )–1
,B

S

WACC = r0 × (1 – t ×           ) .B
B + S

,



ciętnego poziomu WACC dla spółki czy sektora, ale
również umożliwiają ocenę stabilności WACC w cza-
sie. Informacje takie w przypadku wykorzystywania
WACC w procesie wyceny są bardzo istotne i pozwa-
lają uwiarygodnić obiektywność tej charakterystyki
w danym momencie. Współczynniki zmienności i od-
chylenie standardowe z kolei umożliwiają ocenę roz-

proszenia WACC, co jest podstawą przy ocenie stabil-
ności w czasie kosztu kapitału i pośrednio daje możli-
wość oceny stabilności sytuacji finansowej spółki lub
sektora.

Dla WACC2 i dobrych spółek odchylenie standar-
dowe zawierało się w przedziale od 3 do 6% (śred-
nio 4%) przy współczynniku zmienności z przedziału

IGROUP

ATLANTIS

AGROS

LDA

PAGED

MOSTOSTAL
EXPORT

ORBIS

EFEKT

PROKOM

AGORA

STAL-
EXPORT

UNIMIL

ZEG

ŚWIECIE

SUWARY

I 2002 II 2002 III 2002 IV 2002 I 2003
WACC WACC2 WACC3 WACC WACC2 WACC3 WACC WACC2 WACC3 WACC WACC2 WACC3 WACC WACC2 WACC3

0,0419

0,0747

0,1747

0,0592

0,0211

-0,0502

-0,1975

0,2319

0,0634

0,0220

0,0536

0,1271

0,0393

0,0396

0,0960

0,1162

0,1068

0,0773

0,1112

0,1263

0,1522

0,1851

0,0545

0,0983

0,1174

0,1344

0,0881

0,1162

0,1053

0,1006

0,1157

0,1025

0,0775

0,0976

0,1148

0,1355

0,1820

0,0555

0,0984

0,1179

0,1040

0,0882

0,1104

0,1050

0,0934

-0,2504

-0,0897

0,1321

0,0564

0,1743

-0,0754

0,1453

-0,2814

0,0399

0,1760

-0,1100

0,1822

0,0290

0,1191

-0,1157

0,2275

0,1641

0,0816

0,1082

0,0577

0,1562

0,0715

0,2320

0,1076

0,0616

0,1752

0,0550

0,1042

0,0737

0,1751

0,2271

0,1597

0,0791

0,0884

0,0515

0,1495

0,0697

0,2326

0,1048

0,0589

0,1591

0,0550

0,1085

0,0730

0,1687

-0,0831

-0,1372

0,1180

-0,0462

0,0283

-0,5577

-0,0793

0,0031

-0,0148

-0,0646

0,0220

0,0246

0,0761

0,0635

0,0874

0,1171

0,1283

0,0724

0,1089

0,0954

0,2226

0,1122

0,0903

0,0918

0,1093

0,0951

0,0872

0,0730

0,0775

0,0792

0,1170

0,1240

0,0721

0,0915

0,0843

0,2146

0,1127

0,0913

0,0930

0,1100

0,0815

0,0875

0,0748

0,0766

0,0737

-0,0532

0,0555

0,0650

0,0626

0,1223

0,0830

0,0541

0,0375

0,0312

0,0493

0,0408

0,0789

0,0406

0,0551

0,0789

0,2949

0,0805

0,0673

0,0719

0,1143

0,0325

0,0889

0,1013

0,1161

0,0728

0,1144

0,0343

0,1043

0,0790

0,0405

0,2949

0,0768

0,0664

0,0574

0,0536

0,0258

0,0863

0,1034

0,1155

0,0779

0,1030

0,0338

0,1038

0,0766

0,0360

0,0880

0,1045

0,0965

0,1138

0,1917

0,0665

0,0720

0,0662

0,0826

-0,0056

0,0521

0,0416

0,0841

0,0917

0,0478

0,0879

0,0998

0,0964

0,1008

0,1396

0,0605

0,0706

0,0669

0,0821

0,0704

0,0424

0,0425

0,0820

0,0909

0,0437

-0,0163

-0,0597

-0,0382

-0,0828

-0,1146

0,0390

0,0223

0,0239

-0,0185

-0,0572

0,0753

0,0919

-0,0124

-0,0393

0,0871

Źródło: obliczenia własne.

Okres

Spółki

Tab. Oszacowane warianty średniego ważonego kosztu kapitału dla wybranych spółek giełdo-
wych (spółki dobre)

Okres I 2001 II 2001 III 2001 IV 2001

Spółki WACC WACC WACC WACCWACC2 WACC2 WACC2 WACC2WACC3 WACC3 WACC3 WACC3
IGROUP

ATLANTIS

AGROS

LDA

PAGED

MOSTOSTAL
EXPORT

ORBIS

EFEKT

PROKOM

AGORA

STAL-
EXPORT

UNIMIL

ZEG

ŚWIECIE

SUWARY

0,0644

-0,1667

0,2649

0,5524

-0,0068

-0,2091

0,0183

0,1228

-0,2416

0,0427

-0,1684

-0,0242

0,0918

-0,5879

0,3215

0,1837

0,2126

0,1586

0,1226

0,1928

0,2005

0,1895

0,1638

0,1977

0,1798

0,1986

0,1890

0,1769

0,2475

0,1515

0,1833

0,1985

0,1569

0,1030

0,1772

0,2011

0,1834

0,1677

0,2050

0,1776

0,1884

0,1892

0,1698

0,2458

0,1378

0,0723

-0,0292

-0,1700

0,0576

0,0893

-0,0672

0,0243

-0,1388

-0,1927

-0,1598

0,0506

0,0535

0,0394

0,0023

0,1738

0,1783

0,2000

0,2293

0,1814

0,1762

0,1190

0,1824

0,2130

0,2181

0,2256

0,1844

0,1758

0,1717

0,1867

0,1565

0,1779

0,1868

0,2288

0,1616

0,1614

0,1780

0,1815

0,2139

0,2195

0,2224

0,1619

0,1763

0,1739

0,1779

0,1446

0,1463

0,1913

0,2586

0,1504

0,1029

0,2378

0,1993

0,1258

0,1631

0,2053

0,0953

0,1228

0,1458

0,1326

0,1050

0,0942

-0,1835

-0,5989

0,0691

0,3604

0,2056

-0,2742

0,1512

0,1312

-0,2969

0,0002

0,2123

0,0415

0,1156

0,3492

0,1461

0,1784

0,2579

0,1325

0,0881

0,1309

0,2001

0,1271

0,1316

0,2051

0,1337

0,1233

0,1461

0,1292

0,0945

0,0272

0,1056

0,0794

0,0851

0,0969

0,0001

0,0088

0,0964

0,0460

0,0413

0,0028

0,0732

0,0859

0,1105

0,1276

0,1778

0,1301

0,1460

0,1425

0,1255

0,1342

0,1837

0,1129

0,1660

0,1802

0,1844

0,1443

0,1158

0,1119

0,1166

0,1776

0,1252

0,1449

0,1264

0,1216

0,1603

0,1826

0,1167

0,1549

0,1695

0,1729

0,1450

0,1259

0,1113

0,1081



19–66% (przeciętnie 35%). Duża zmienność potwier-
dza zmiany, jakie miały miejsce w gospodarce polskiej
w badanym okresie, a dotyczyły przede wszystkim ma-
lejącej inflacji. W przypadku spółek słabych odchyle-
nie standardowe bez II 2001 (54%) i IV 2001 (28%)
zawierało się w przedziale od 2 do 4% (średnio 2%).
Zmienność dla tych spółek bez II 2001 (1610%) i IV
2001 (504%) była od 9 do 66% (przeciętnie 29%). Znacz-
nie bardziej stabilny jest współczynnik zmienności
wyznaczony na podstawie odchyleń ćwiartkowych.
Miara ta jest zdecydowanie mniej wrażliwa na wystę-
powanie wartości skrajnych, których jest w badanych
spółkach niemało. Dla spółek dobrych zmienność ta
zawiera się w przedziale od 9 do 48% (średnio 22%),
dla spółek słabych od 3 do 27% (średnio 11%).

Podobne rezultaty otrzymano dla WACC3, chociaż
poziom rozproszenia jest tu niższy, co jest przede
wszystkim spowodowane występowaniem mniejszej
liczby wartości skrajnych.

Otrzymane wyniki potwierdzają brak stabilności
polskiego rynku finansowego i niezbyt stabilną sytu-
ację gospodarki, która jest w wyraźnym okresie trans-
formacji.

Wnioski

asadniczą zaletą proponowanego przez Jur-
ka i Penkert sposobu szacowania średniego
ważonego kosztu kapitału WACC, jest jego

prostota i łatwość uzyskania danych koniecznych do
przeprowadzenia obliczeń, szczególnie w przypadku
spółek notowanych na giełdzie papierów wartościo-
wych. Niedogodnością jest konieczność spełnienia sil-
nych założeń sformułowanych dla średniego ważone-
go kosztu kapitału przez Modiglianiego i Millera. Trud-
no przykładowo mówić w warunkach polskiej gospo-
darki o pożyczaniu środków pieniężnych przy stopie
procentowej właściwej dla instrumentów finansowych
pozbawionych ryzyka, zerowych kosztach bankructwa,
przyjęciu, że podatek dochodowy jest jedynym podat-
kiem płaconym przez firmy, czy założeniu, że wszyst-
kie przepływy pieniężne pojawiają się z taką samą in-
tensywnością. W analizowanym podejściu zakłada się
również, że koszt kapitału jest malejącą funkcją wskaź-
nika zadłużenia.

Przeprowadzone badania potwierdzają, że przyję-
cie rynkowych wartości wskaźników (stopy zwrotu

Rys. 1. Średni poziom WACC3 dla spółek dobrych i słabych w latach 2001–I 2003

Rys. 2. Mediana WACC3 dla spółek dobrych i słabych w latach 2001–I 2003
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z rynku) bardzo często uniemożliwia sensowne osza-
cowanie WACC (otrzymuje się ujemne oszacowania
kosztu kapitału). Oznacza to silne uzależnienie meto-
dy od koniunktury na rynku (hossa, bessa na giełdzie
mogą przekreślić praktyczną użyteczność metody). Ko-
nieczne staje się korzystanie z pewnych informacji po-
chodzących z rozwiniętych rynków, dotyczy to na przy-
kład premii za ryzyko. Ta dodatkowa informacja musi
być jednak przyjmowana bardzo rozważnie, jeżeli cała
metoda ma zachować walor obiektywności. Badania
potwierdzają, że spółki o dobrej kondycji ekonomicz-
no-finansowej mają wyższą wartość WACC od spółek
o złej kondycji. Warto też zauważyć, że różnice mię-
dzy wartościami średnimi WACC zarówno w czasie,
jak i dla poszczególnych spółek nie różnią się istotnie
od mediany. Mediana, jako informacja przeciętna, jest
lepsza od średniej, ponieważ eliminuje wartości skraj-
ne. Zauważona prawidłowość to również wyraźny spa-
dek w badanym okresie kosztu kapitału, co potwier-
dza poprawę sytuacji na rynku w tym zakresie. Wy-
daje się, że w miarę stabilizacji gospodarki w Polsce
rola i znaczenie takiego podejścia do szacowania śred-
niego ważonego koszt kapitału WACC mogą być bar-
dzo duże – zarówno w procesie oceny projektów inwe-
stycyjnych, jak i przy wycenie wartości przedsię-
biorstw.

Waldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska
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Wstęp

becnie na świecie można dostrzec ekspansję
wielkich firm. Czy zatem nadchodzi kres
firm, które ustępują im rozmiarem. Okazuje

się, że nie. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie muszą
obawiać się przyszłości. Posiadają wiele atutów zapew-
niających im pewny byt. Wśród nich należy wymienić
niskie koszty działania i elastyczność pozwalającą
szybko reagować na zapotrzebowanie zgłaszane przez
klienta. Mają zatem możliwość produkcji krótkich se-
rii wyrobów, a także produkcji jednostkowej.

Informatyczne systemy zarządzania ERP (Enter-
prise Resources Planning), czyli planowanie zasobów
przedsiębiorstwa, mogą stać się dla firmy doskona-
łym narzędziem kreującym nowe możliwości rozwoju
[1]. Celem artykułu jest wskazanie, że podobnie jak
firmy duże, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny
być zarządzane z wykorzystaniem systemu informa-
tycznego. Rysunek 1 przedstawia proces wdrożenia
informatycznego systemu wspomagającego zarządza-
nie firmą.

Wybór systemu w zależności od wielkości
przedsiębiorstwa

ardzo trudno jest przyjąć kryterium, które
określałoby trafnie małe i średnie przedsię-
biorstwa. Klasyfikując przedsiębiorstwa naj-

lepiej skorzystać z definicji podanej w projekcie zało-
żeń polityki rządu wobec małych i średnich przedsię-
biorstw [2].

Za małe przedsiębiorstwo uważa się takie, w któ-
rym:
� średnioroczne zatrudnienie w poprzednim roku
nie przekroczyło 50 osób,
� przychód netto ze sprzedaży towarów i usług oraz
operacji finansowych w poprzednim roku nie przekro-
czył równowartości 7 mln euro lub suma aktywów bi-
lansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku ob-
rotowego nie przekroczyła równowartości 5 mln euro.

Za średnie przedsiębiorstwo uważa się:
� przedsiębiorstwo, w którym średnioroczne zatrud-
nienie w poprzednim roku obrotowym nie przekro-
czyło 250 pracowników,
� przychód netto ze sprzedaży towarów i usług oraz
operacji finansowych w poprzednim roku nie przekro-
czył równowartości 40 mln euro lub suma aktywów
bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku
obrotowego nie przekroczyła równowartości 27 mln
euro.

Analiza przedsiębiorstwa

Zanim zdecydujemy się na wybór konkretnego sys-
temu, należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań doty-
czących samej firmy. Obiektem naszych dociekań po-
winny być obszary, które zostaną objęte działaniem
systemu.

Musimy zatem zebrać informacje dotyczące:
� profilu działalności firmy,
� poziomu wdrożenia technologii informatycznych,
� rodzaju dokumentów, jakimi firma się posługuje
oraz ich obiegu,



� sposobów organizacji i zarządzania przedsiębior-
stwem.

� Profil działalności firmy. Na samym początku
menedżer powinien określić rodzaj branży, w jakiej
jego firma działa.

Większość systemów dostępnych obecnie na ryn-
ku ma budowę modułową. Oznacza to tyle, że każdy
moduł może być odpowiedzialny za inny obszar dzia-
łania firmy. Wiele firm w ramach systemu ERP pro-
ponuje rozwiązania dla konkretnych branż.

� Poziom wdrożenia technologii informatycz-
nych. Ocena poziomu informatyzacji przedsiębior-
stwa może w znaczący sposób wpłynąć na wybór sa-
mego systemu. Pozwoli także odpowiedzieć na pyta-
nie, czy firma może pozwolić sobie na wdrożenie dro-
giego systemu i czy w ogóle go potrzebuje. Jeżeli zde-
cydujemy się na zakup, konieczne wydaje się zorgani-
zowanie szkoleń dla pracowników i utworzenie komór-
ki informatycznej. Będzie ona odpowiedzialna za po-
prawne funkcjonowanie systemu.

Standardem jest dostęp do internetu.

� Rodzaj dokumentów, jakimi firma się po-
sługuje. Jednostki gospodarcze charakteryzują się
tym, że mają swój własny rodzaj i obieg dokumentów.
Wybrany system powinien dać się modyfikować w tym
kierunku. Pozwoli to na dopasowanie go do indywi-
dualnych potrzeb firmy.

Obecna sytuacja rynkowa wymusza zacieśnienie
współpracy klientami i dostawcami. Coraz częściej

Nowoczesne
systemy informatyczne
zarządzania małymi i średnimi
przedsiębiorstwami

Józef Koszkul, Włodzimierz Baranowski, Mariusz Pietrzak

Rys. 1. Proces wdrożenia systemu ERP
Źródło: opracowanie własne.

stosunki te obejmują ścisłe związki pomiędzy odpo-
wiednimi systemami komputerowymi obu stron. Do-
brym rozwiązaniem będzie adaptacja elektronicznej
wymiany danych EDI (Electronic Data Interchange),
która została zaprojektowana do automatycznej trans-
misji dokumentów biznesowych.

� Sposób organizacji i zarządzania przedsię-
biorstwem. Każde przedsiębiorstwo rządzi się we-
dług określonych zasad i stosuje pewne techniki oraz
wzorce pracy. Dlatego wybierając system klasy ERP,
należy mieć na uwadze techniki zarządzania, jakie on
oferuje oraz jakiego wymaga podejścia do pracy.

Wdrażając system klasy ERP, należy być świado-
mym, że w znaczący sposób wpłynie on na podstawową
strukturę i projekt organizacji, ale nigdy nie będzie
panaceum na wszystkie kłopoty firmy. Jeżeli kierow-
nictwo chce dokonać udanej implementacji, musi zor-
ganizować przedsiębiorstwo w określony sposób. Za-
sadne wydaje się opracowanie określonych strategii,
które ułatwią wprowadzenie nowoczesnych systemów
zarządzania poprzedzonych analizą otoczenia i samej
organizacji. Wydaje się celowe, aby przed wprowadze-
niem ERP wdrożyć w firmie system zarządzania ja-
kością wg norm serii ISO 9000 [6]. Zarządzanie przez
jakość bardzo dobrze porządkuje wszystkie obszary
działalności firmy. Uzyskanie certyfikatu jakości nie
jest sprawą nadrzędną. Ważne jest, aby w firmie sto-
sowano system określony normą ISO 9001 – 2000.
Zarządzanie firmą dotyczy takich obszarów jej dzia-
łalności, jak: � personel, � finanse, � marketing,
� produkcja.

,



Dobrze skoordynowane działania dotyczące kiero-
wania organizacją oraz jej nadzorowanie przygotuje
firmę do wdrożenia systemu ERP.

Analizując budowę systemów informatycznych
wspomagających zarządzanie dostrzec można analo-
gię w sposobie ich funkcjonowania i filozofii zarzą-
dzania strategicznego.

Informatyczny system wspomagający
zarządzanie w małym i średnim
przedsiębiorstwie

omputerowe systemy ERP wywodzą się bez-
pośrednio z metody zarządzania materiała-
mi MRP (Materials Requirements Planning).

Metoda ta została później rozszerzona do standar-
du MRP II (Manufacturing Resources Planning).
Uwzględniał on wszystkie zasoby przedsiębiorstwa.
Obecnie standardem są systemy klasy ERP nazywa-
ne często systemami MRP III (Money Resources Plan-
ning) [2].

ERP obejmuje wszystkie procesy produkcji i dys-
trybucji. Łączy różne obszary działania przedsiębior-
stwa. Usprawnia przepływ informacji, co pozwala szyb-
ko reagować na zmiany popytu. Informacja powinna
być uaktualniana w czasie rzeczywistym i dostępna
w momencie podejmowania decyzji. System ERP musi
umożliwiać symulację różnych posunięć i ułatwiać
przeprowadzanie analiz ich skutków, np. finansowych.

Standardowy system klasy ERP obejmuje opisane
poniżej obszary: � otoczenie firmy, � produkcję, � fi-
nanse.

Otoczenie firmy

System powinien mieć bazę danych o klientach,
dostawcach i odbiorcach. Koniecznością, w przypad-
ku małych i średnich przedsiębiorstw, jest przetwa-
rzanie zamówień katalogowych i obsługa zamówień
specyficznych (indywidualnych). Standardem powi-
nien być elektroniczny transfer danych EDI. Musi on
także umożliwiać współpracę z ZUS i Urzędem Skar-
bowym.

Produkcja

Pakiet programów ERP powinien pozwalać użyt-
kownikowi na zarządzanie produkcją, a w szczególno-
ści wyznaczanie terminarzu produkcji opartego na
kontroli stanów magazynowych materiałów, zwłasz-
cza krytycznego poziomu zapasów i zakupów mate-
riałów i surowców. Powinien także dać możliwość za-
rządzania zmianami profilu produkcji na podstawie
badań marketingowych, określenia zdolności produk-
cyjnych i procesu kontroli produkcji itd.

Finanse

System ERP musi umożliwiać kierownictwu fir-
my prowadzenie rachunkowości zarządczej i nadzór
obiegu dokumentów księgowych. Powinien dać także
możliwość tworzenia raportów finansowych [1]. Po-
nadto obsługą finansową muszą być objęci klienci fir-
my.

Budowa systemów klasy ERP

Biorąc pod uwagę powyższe, budując system ERP,
należy uwzględnić: � wielkość systemu, � czas wdro-
żenia, � wymagania funkcjonalne.

Wielkość oraz długi okres wdrażania, a także wy-
magania funkcjonalne zmuszają producentów do po-
działu systemów na moduły tematyczne. Każdy moduł
stanowi oddzielną aplikację. Aplikacja ta może praco-
wać samodzielnie lub w integracji z innymi moduła-
mi. Taka budowa systemu umożliwia rozłożenie wiel-
kiego przedsięwzięcia, jakim jest wdrożenie systemu
na kilka etapów, a z drugiej strony rozłożenie w cza-
sie kosztów inwestycji. Aby odnieść znaczące korzy-
ści, firma powinna wdrożyć przynajmniej podstawo-
we, najważniejsze moduły i dokonać ich pełnej inte-
gracji. Podstawową budowę systemu klasy ERP przed-
stawiono na rys. 2. Jak łatwo zauważyć wyróżniamy
sześć kluczowych obszarów poprawnego działania fir-
my: finanse i kontroling, dystrybucja i sprzedaż, go-
spodarka materiałowa, zasoby ludzkie, planowanie
i sterowanie produkcją, gospodarka remontowa [5].

Wybór systemu klasy ERP

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rozwią-
zań systemów zarządzania firmą. Zmusza to kupują-
cych do szczegółowej ich oceny.

Przed zakupem pakietu oprogramowania należy
określić cel wdrożenia systemu, a następnie dokonać
dokładnej analizy samej organizacji. Kolejnym etapem
jest określenie zakresu wdrożenia systemu. Ponieważ
implementacja systemu bywa procesem żmudnym
i długim, należy zastanowić się, które obszary działa-
nia firmy uznajemy za kluczowe. Tam obsługę dzia-
łań biznesowych uruchamiamy jak najszybciej. Takie
podejście umożliwi łagodniejszą adaptację organizacji
samego przedsiębiorstwa i pozwoli na rozłożenie kosz-
tów wdrożenia w czasie.

Kierując się kryterium kosztów, można dojść do
wniosku, że mała lub średnia firma powinna ograni-
czyć obszar wdrożenia do najważniejszych wymagań.
Należy zastosować standardowe rozwiązania, które
będą odpowiadały najistotniejszym potrzebom przed-
siębiorstwa.

Jak szukać owych standardów, czym kierować się
przy wyborze systemu?
� Proces selekcji. Wybór systemu ERP może skła-
dać się z kilku etapów:
� wybranie osoby odpowiedzialnej za wybór,
� opracowanie wymagań, jakie powinien spełniać
system,
� poszukiwanie i obserwacja różnych systemów,
� przygotowanie list kontrolnych (muszą zawierać
różnego rodzaju kryteria),
� obserwacja tych produktów, które najpełniej speł-
niają wymagania określone w listach kontrolnych,
� porównanie zebranych danych,
� przygotowanie raportu.
� Wymagania stawiane systemowi. Mając usta-
lony plan selekcji możemy określić wymagania sta-
wiane systemowi, który chcemy zakupić. Jak łatwo
zauważyć, charakterystyka wymagań jest złożona.



Obok wymagań technicznych występują wymagania
użytkowe specyficzne dla danego przedsiębiorstwa.

Poniżej przedstawiono przykładową listę wyma-
gań:
� obsługa funkcji i procesów specyficznych dla firmy
(szczególnie tych, które trzeba usprawnić),
� koszt systemu i koszt jego wdrożenia,
� koszt utrzymania,
� łatwość użycia,
� budowa modułowa – otwarta architektura,
� łatwość aktualizacji,
� możliwość wymiany danych pomiędzy różnymi sys-
temami informatycznymi,
� spolonizowana wersja,
� jakość systemu potwierdzona odpowiednimi refe-
rencjami.

Oprogramowanie powinno być dostosowane do
branży, w jakiej działa firma. Koszty zakupu, wdroże-
nia i utrzymania powinny być jak najniższe. System
powinien być prosty w obsłudze. Jeżeli okaże się on
zbyt skomplikowany, może wzbudzić niechęć osób
z niego korzystających. Może to być przyczyną niewy-
korzystania go w takim zakresie, jaki zamierzono na
początku. Pakiet oprogramowania musi być oparty na
strukturze modułowej pozwalającej na rozbudowę sys-
temu w miarę rozwoju firmy. Dostawca powinien dać
możliwość częstej aktualizacji oprogramowania. Każ-
dy nowy system klasy ERP powinien być wyposażony
w możliwość wymiany danych pomiędzy już wykorzy-
stywanymi systemami informatycznymi. Większość
systemów ERP produkowanych jest poza granicami
Polski. Spolonizowanie systemu wiąże się nie tylko
z przetłumaczeniem np. poleceń, ale również z dosto-
sowaniem oprogramowania do wymogów stawianych
przez polskie prawo, np. przez ustawę o rachunkowo-
ści.

Należy rozpatrzyć zgodność systemu ERP z nor-
mami  ISO 9000 (definicje jakości użytkowej oprogra-
mowania podaje norma ISO 9241-11). Podejmując roz-
ważania na temat jakości, można zaproponować na-
stępującą metodologię wyboru polegającą na wykona-
niu określonych kroków:

� sprawdzenie dokumentacji technicznej systemu,
� przeprowadzenie testów weryfikujących jakość
techniczną systemu,
� sprawdzenie dokumentacji dotyczącej zgodności
funkcjonalności systemu z wymogami prawa,
� sprawdzenie dokumentacji dotyczącej przepro-
wadzania testów weryfikujących jakość użytkową sys-
temu,
� prezentacja wybranych modułów systemu,
� rozmowa z wybrana grupą obecnych i przyszłych
użytkowników systemu,
� sprawdzenie referencji systemu.
� Wymagania dotyczące firmy dostarczającej
i wdrażającej system. Jeżeli ustaliliśmy wymaga-
nia stawiane systemowi, kolejnym krokiem będzie
określenie wymagań dotyczących firmy dostarczają-
cej i wdrażającej go w naszym przedsiębiorstwie.

Żadna firma nie jest w stanie sama wdrożyć złożo-
nego systemu. Musi poszukać odpowiedniego partne-
ra, który jej w tym pomoże. Przystępując do wyboru
firmy oferującej system, kierownictwo powinno lepiej
ją poznać. Może ono zadać sprzedawcy następujące
pytania:
� jak długo rozważany pakiet ERP jest sprzedawany
na rynku,
� jak długo dany sprzedawca jest obecny na rynku
pakietów ERP,
� z jakimi platformami sprzętowymi i systemami
operacyjnymi współpracuje dany pakiet ERP,
� jakie są zasady serwisowania,
� czy istnieje możliwość serwisu on-line,
� czy prowadzone są szkolenia i w jakim zakresie,
� czy dany sprzedawca może przeprowadzić imple-
mentacje pakietu?

To tylko część z długiej listy pytań, na jakie należy
odpowiedzieć przed ostatecznym wyborem systemu.

Wdrażanie systemu

drożenie zintegrowanego systemu wspoma-
gającego zarządzanie produkcją jest przedsię-
wzięciem bardzo złożonym. Może stanowić

Rys. 2. Zarządzanie za pomocą ERP
Źródło: opracowanie własne. ,



znaczne obciążenie finansowe. W rzeczywistości wdro-
żenie jest informatyzacją sfery zarządzania. Nie może
to być operacja ściśle techniczna (zakup komputerów,
okablowanie budynku, instalacja oprogramowania,
itp.). Musi to być decyzja o znaczeniu strategicznym
poprzedzona procesem samooceny, analizy firmy
i gruntownej zmiany procesów biznesowych.

Czas wdrożenia może, choć nie musi być długi.
System można uznać za w pełni wdrożony, kiedy za-
pewni on współpracę, skoordynuje oraz zintegruje
działania poszczególnych komórek tak, aby wspiera-
jąc się, działały efektywnie na rzecz realizacji jednego
celu firmy.

Ocena kosztów i korzyści powinna dać pełną odpo-
wiedź na pytanie, czy wdrożenie zintegrowanego sys-
temu zarządzania będzie przedsięwzięciem opłacal-
nym. W przypadku systemów informatycznych nie jest
możliwe poprzestanie na wdrożeniu tylko jednej jego
części. Nigdy nie da to oczekiwanego efektu w postaci
wsparcia procesów decyzyjnych i możliwości później-
szej oceny działań przedsiębiorstwa. Wydatki ponie-
sione na niepełne wdrożenie są wydatkami stracony-
mi. Powrót do wcześniejszego stanu jest praktycznie
niemożliwy. Na takie marnotrawstwo nie może sobie
pozwolić żadna mała, czy średnia firma, która stawia
na rozwój.

Decyzja o implementacji zintegrowanego informa-
tycznego systemu zarządzania musi wynikać ze świa-
domości kierownictwa firmy co do oczekiwań i korzy-
ści z niej wynikających, jak i gotowości firmy do prze-
prowadzenia gruntownych zmian w jej funkcjonowa-
niu.

Przestrogą może być fakt, że, jak donoszą staty-
styki światowe, tylko 40% podejmowanych prób wdro-
żeń kończy się pełnym sukcesem.

Korzyści z wdrożenia systemu klasy ERP

Rozpoczynając dyskusję nad koniecznością wpro-
wadzenia zintegrowanego systemu zarządzania pro-
dukcją, zadajemy sobie pytanie: dlaczego korzystać
z ERP?

Firmy, które z sukcesem wdrożyły taki system
wskazują na następujące korzyści:
� poprawę wydajności pracy,
� poprawę terminowości dostaw,
� skrócenie czasu powstawania wyrobu,
� usprawnienie funkcjonowania magazynów surow-
ców,
� zmniejszenie zapasów,
� zwiększenie zysku,
� lepsze wykorzystanie posiadanych mocy produkcyj-
nych.

Zwrot nakładów poniesionych na wdrożenie powi-
nien nastąpić w ciągu 1–2 lat.

Podsumowanie

rzedsiębiorstwa, które posiadają odpowiedni
kapitał, nie powinny ociągać się z wybraniem
i zakupem odpowiedniej wersji systemu.

Bywa jednak, że małe firmy nie mogą sobie na to po-
zwolić. Dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie
z wynajmu takiego oprogramowania za pośrednic-

twem internetu, czyli tzw. usług ASP. Za zdalne ko-
rzystanie z takich systemów firmy zapłacą tylko mie-
sięczny abonament, unikając w ten sposób wydatków
na kupno i aktualizowanie oprogramowania. Proble-
mem może być tu jedynie obawa przed powierzeniem
„tajemnic” przedsiębiorstwa, czyli informacji dotyczą-
cych jego działalności, innej zewnętrznej firmie.

W przypadku małych przedsiębiorstw przemysło-
wych wyboru systemu dokonuje się na ogół na pod-
stawie analizy rynku (selekcji ogłoszeń prasowych,
periodyków branżowych, wywiadów środowiskowych,
analizy sytuacji podobnych firm, wreszcie wystaw
i targów).

Pierwszego zawężenia oferty dokonuje się przeważ-
nie na podstawie kryteriów finansowych i funkcjonal-
nych. Ostatecznego wyboru należy dokonać na pod-
stawie prezentacji systemów.

Zaletą tego postępowania są: szybkość i łatwość
podjęcia decyzji, zredukowanie potencjalnych kosztów
wyboru do niezbędnego minimum. Wadą jest to, że
dokonać można wyboru nietrafnego.

Rynek małych i średnich przedsiębiorstw wyda-
je się nie zbadany przez dostawców rozwiniętych
pakietów ERP. Spośród czołowych dostawców syste-
mów klasy ERP wymienić należy Baan, IBS, IFS,
Intentia, IT Matrix.Pl S.A. (Symfonia), JBA Interna-
tional, JDEdwards, Navision Damgaard, Oracle, QAD,
Ross Systems, SAP, SSA.

Wdrożenie systemów klasy ERP należy traktować
w kategoriach złożonego przedsięwzięcia informatycz-
nego. Może ono trwać nawet kilka lat. Wiodący pro-
ducenci systemów ERP mają swoich partnerów wdro-
żeniowych. Ze względu na duże koszty systemy te czę-
sto wdraża się etapami. Nierzadko nowe systemy funk-
cjonują przez pewien czas równolegle ze starymi,
z których należy wybrać tzw. systemy przekonfiguro-
wane, tańsze, których wdrożenie jest mniej czaso-
chłonne. Część wdrożeń systemów ERP nie kończy
się sukcesem, a gwarancji spodziewanych efektów po
wdrożeniu nikt nie daje. Wdrożenie samo w sobie nie
gwarantuje podniesienia konkurencyjności firmy.
Powinno być jedynie jednym z kroków podjętych
w drodze do sukcesu rynkowego.

Józef Koszkul, Włodzimierz Baranowski,
Mariusz Pietrzak
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Międzynarodowa  Konferencją  Naukowa
„Nowoczesność przemysłu i usług 2003. Teoria
i praktyka” była centralną imprezą jubileuszo-
wych, XXV Śląskich Dni Organizacji, zorgani-
zowaną w dniach 9–11 października przez Ślą-
ski Oddział TNOiK pod patronatem wiceministra
Skarbu – Tadeusza Soroki. Współorganizatorami kon-
ferencji były: Akademia Ekonomiczna w Katowicach
i Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Ślą-
skiej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele
głównych ośrodków naukowych w Polsce oraz goście
zagraniczni z Czech, Słowacji, Rosji i Ukrainy.

Tegoroczna, jubileuszowa Konferencja Naukowa
„Nowoczesność przemysłu i usług – 2003. Teoria
i praktyka” była piątą w cyklu poświęconym unowo-
cześnianiu metod, narzędzi, procesów i struktur w ob-
szarze organizacji i zarządzania  gospodarką w prze-
myśle i usługach. Otwarcie polskiej gospodarki na
konkurencję międzynarodową, ciągle trwający proces
dostosowywania do warunków rynkowych, światowy
kryzys gospodarczy oraz procesy globalizacyjne zwie-
lokrotniają wyzwania i zagrożenia dla polskich pod-
miotów gospodarczych, szczególnie funkcjonujących
w tzw. sektorach tradycyjnych.

Konferencja odbyła się w czasie pełnym dramatycz-
nych napięć społeczno-ekonomicznych w regionie, po-
wstałych na tle trudności restrukturyzacyjnych w tra-
dycyjnych sektorach przemysłowych Śląska i Zagłę-
bia. Brak konsekwencji w realizacji programów re-
strukturyzacyjnych, niejasne powiązania interesów
politycznych z sektorami, atrofia uczciwości i rzetel-
ności, brak profesjonalnego podejścia do spraw spo-
łeczno-gospodarczych, prymat interesu prywatnego
nad publicznym to podstawowe, subiektywne przyczy-
ny niedostatecznej skuteczności przeprowadzanych
zmian wyeksponowane przez uczestników konferencji.

Problematyka konferencji dotycząca przemian go-
spodarczych w makro- i mezoskali ekonomicznej była
przedmiotem obrad w sesji I „Unowocześnienie prze-
mysłu i usług” prowadzonej przez prof. dr. hab. Mie-
czysława Moszkowicza . W ramach tej sesji referaty
przygotowali B. Haus, E. Bittnerowa, J. Pyka, J. Brzó-
ska, K. Pałucha, St. Tokarski, K. Piątek, J. Stacho-
wicz, J. Machnik, A. Wojtyszek-Hochuł, P. Bugla, P.
Szewczyk, M. Wypych, A. Sądek, A. Knapkowa, K.
Goswami, M. Kral.

Przemiany strukturalne w gospodarce Polskiej są
funkcją procesów restrukturyzacji prowadzonych
w makro-, mezo- i mikroskali ekonomicznej i w swych
tendencjach  odzwierciedlają  kierunkowe  zmiany
struktury gospodarczej wysoko rozwiniętych krajów
świata. Proces globalizacji zdaje się osłabiać wpływ
specyficznych czynników lokalnych na strukturę go-
spodarczą poszczególnych krajów. Należy postawić
pytanie o zakres  możliwego kształtowania struktury
przemysłu i usług i o charakter stosowanych narzędzi
oddziaływania. Eksponowano pogląd, „[...] że nie moż-
na biernie przyglądać się procesom upadku całych
działów przemysłu” [B. Haus]. Jednakże sektorowa
polityka przemysłowa nie może zmierzać do zastępo-
wania i wyręczania podmiotów gospodarczych z ich
obowiązku i prawa określania własnej strategii roz-
woju. Tylko samodzielne przedsiębiorstwa posiadają
infrastrukturalne warunki do preparacji quasiopty-

malnych decyzji rozwojowych. Formułujący i stano-
wiący politykę przemysłową nie ma efektywnych na-
rzędzi i wiedzy odnośnie do rynków zbytu, tendencji
w postępie technicznym i organizacyjnym itp. Inter-
wencja państwa jest więc uzasadniona w sytuacji, gdy
przedsiębiorstwa nie są w stanie sformułować i zre-
alizować strategii rozwoju zapewniającej przetrwanie
w warunkach konkurencyjnych. Można zgodzić się
z poglądem, że „[...] w obecnych warunkach społecz-
no-gospodarczych uzasadnione jest działanie pośred-
nie, polegające na użyciu instrumentów pośrednich
w kształtowaniu struktury przemysłowej”. A więc nie
określanie sektorów sukcesu, ale tworzenie warun-
ków i instrumentów wspierających wyrastanie grup
przedsiębiorstw zdolnych konkurować warunkami
dostaw, jakością produktu, obsługą klienta i ekono-
micznością wytwarzania z najlepszymi, przy poszano-
waniu środowiska naturalnego. Dyskusja nad zakre-
sem i celowością interwencjonizmu państwowego zo-
stała podjęta na nowo po wydarzeniach w Kalifornii,
południowo-wschodniej  części  USA,  południowo-
-wschodniej części Kanady oraz Europie (black-out).
Za załamanie się systemu elektroenergetycznego wini
się nadmierną liberalizację zasad organizacji rynku
energii i brak stosownego nadzoru i regulacji państwo-
wej. Uzasadnione jest pytanie, jaki model rozwoju
i funkcjonowania polskiego przemysłu paliwowo-ener-
getycznego można uznać za racjonalny w świetle tych
wydarzeń i bliskiej akcesji w struktury unijne. Euro-
pejski rynek energii elektrycznej podlega w ostatnich
latach zasadniczym przeobrażeniom. Dominuje pro-
ces liberalizacji i ujednolicenia rynku unijnego pro-
wadzony na podstawie Dyrektywy 96/92/EC. Ulegnie
on znacznej intensyfikacji po wprowadzeniu w przy-
szłym roku nowych uregulowań prawnych, tj. Dyrek-
tywy  2003/54/WE z 26 czerwca 2003.

 Dokument ten regulujący zasady funkcjonowania
rynku energii umożliwia każdemu uczestnikowi ryn-
ku dostęp do sieci elektroenergetycznej. Zasada TPA
zakłada prawo każdego odbiorcy energii do wyboru
dostawcy, który zaoferuje mu najkorzystniejsze wa-
runki dostawy i cenę. Postanowieniem szczytu w Bar-
celonie od 2004 r. wszyscy klienci instytucjonalni
w Unii Europejskiej będą dowolnie wybierać dostaw-
cę energii elektrycznej i gazu. Według szacunków około
60% sprzedaży energii zostanie zderegulowana.

Wprowadzenie zasad konkurencji spowodowało
znaczną obniżkę cen energii (w Niemczech nawet
o 40%). Konkurencja uniemożliwiła przenoszenie na
klienta niskiej efektywności działania. Harmonizacja
przepisów i liberalizacja rynku sprawiają, że wielkie
koncerny światowe typu EdF, EON czy RWE poszu-
kują nowych szans w rozwoju zewnętrznym poprzez
przejęcia i likwidację oraz dywersyfikację. Ekspansja
tych koncernów w Europie Środkowej i Wschodniej
jest tego wyraźnym  potwierdzeniem.

Generalnie wyróżnia się następujące, strategicz-
ne kierunki rozwoju w sektorze energetycznym, nie
tylko Europy:
� rozwój dotychczasowej działalności przejawiający
się w ekspansji na nowe rynki krajowe,
� inwestowanie poza sektorem energetycznym, co
oznacza rozszerzenie działalności na sektor paliw sta- ,



łych, gazownictwo, utylizację odpadów, dystrybucję
i sprzedaż wody,
� ekspansję międzynarodową,
� wejście w sektor telekomunikacji, która wymaga du-
żych nakładów inwestycyjnych oraz pozyskiwania no-
wej wiedzy i kompetencji.

Tendencje zmian występujące na zliberalizowa-
nym, unijnym rynku energii sprzyjają powstawaniu
dużych skonsolidowanych podmiotów gospodarczych.
Przetrwanie na rynku będzie wymagało znaczącego
potencjału kapitałowego, możliwości rozwojowych
i umiejętności zarządzania ryzykiem. Wysuwa się tezę,
że kończy się okres sektorowości, odrębnego funkcjo-
nowania energetyki, gazownictwa, ciepłownictwa itp.,
a także podziału na przedsiębiorstwa krajowe i zagra-
niczne. Działalność gigantów energetycznych typu
EON, RWE czy Vattenfall ma charakter transnaro-
dowy. Proces koncentracji w sektorze paliwowo-ener-
getycznym wyeliminuje ze wspólnego rynku wiele
mniejszych podmiotów lub ograniczy ich działalność
do rynków lokalnych. Skala przewagi konkurencyjnej
dużych grup stanie się w większym stopniu widocz-
na. Naturalną reakcją obronną mniejszych podmio-
tów jest integracja (pozioma, pionowa i skośna) po-
zwalająca rozszerzyć tradycyjny zakres działalności
i zwiększyć siłę finansowo-ekonomiczną grupy.

W Polsce przykładem konsolidacji poziomej jest
powstanie Południowego Koncernu Energetycznego.
Koncern poza elektrowniami i elektrociepłowniami
grupuje przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną,
kopalnię węgla oraz spółki usługowe. Przychody kon-
cernu nie związane z produkcją energii elektrycznej
i ciepła stanowią już 30% całości przychodów. Planuje
się dalsze wzmocnienie potencjału wytwórczego PKE
SA do wysokości 7000 MW. W ramach współpracy
z samorządem miasta Tychy PKE SA utworzy spółkę
PKE-JGT – przedsiębiorstwo o charakterze publicz-
no-prywatnym, które w sposób kompleksowy zajmie
się obsługą mieszkańców Tych w zakresie usług ko-
munalnych.

Zarówno w referatach, jak i dyskusji eksponowa-
no potrzebę opracowania docelowego modelu struk-
tur przemysłu paliwowo-energetycznego. Wprawdzie
opóźnienia w procesie prywatyzacji stwarzają więk-
szą możliwość wykorzystania funkcji właścicielskich
w procesie konsolidacji, to jednak brak wizji docelo-
wego kształtu sektora paliwowo-energetycznego może
spowodować, że o jego przyszłości będą decydowali
inwestorzy, dla których cele polityki energetycznej
Polski nie będą miały żadnego znaczenia.

Obrady sesji II zatytułowanej „Metody i narzędzia
w nowoczesnym zarządzaniu” prowadzili prof. dr hab.
Jan Lichtarski i prof. dr hab. Adam Peszko.

W ramach tej tematyki referaty przygotowali: J.
Lichtarski , M. Dworczyk, A. Karbownik, C. Osbert-
Pociecha, J. Famielec, A. Peszko, B. Nogalski, A. Kar-
pacz, J. Karpacz, R. Budzik, P. Okrzesik, A. Grabow-
ska, Z. Popławska, O. Kułyk, E. Krausowa, R. Lenort,
S. Herian, A. Limański, Z. Drabik, A. Kolcavowa, M.
Matusek, K. Wodarski, H. Dźwigoł, M. Kramarz, M.
Pronobis, E. Przybylska, M. Kruczek, Z. Żebrucki, K.
Dohn, A. Kwiatkowska, G. Radziejowska, Ł. Jatta, P.
Piełka, W. Czakon, T. Kosek. Z. Żyromski, L. Knop,
M. Wawrzynosek, J. Gawryś, M. Majer, Z. Pietrasz-

czyk, Z. Raśka. D. Pavelkowa, M. Pasekova, B. Ziół-
kowska, D. Gach, E. Głodziński, M. Szymura-Tyc, A.
Wojtynek-Hochuł.

Sukcesu rynkowego nie gwarantuje funkcjonowa-
nie podmiotu gospodarczego w obszarze najnowocze-
śniejszego sektora przemysłowego czy usługowego.
Często w tradycyjnych sektorach można obserwować
przedsiębiorstwa o dobrej kondycji finansowej, pro-
wadzące rozsądną strategię rozwoju, tworzące pewne
miejsca pracy  z poszanowaniem środowiska natural-
nego. Prawdę tę potwierdzają autorzy referatów i oży-
wiona dyskusja w trakcie obrad sesji. Interesującym
wątkiem w dyskusji nad nowoczesnością metod i sto-
sowanego instrumentarium zarządzania była ocena
kondycji i uwarunkowań funkcjonowania oraz rozwo-
ju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w okre-
sie przedakcesyjnym. Z badań, najczęściej prowadzo-
nych metodą ankietową, wyłania się obraz niesprzy-
jających przedsiębiorczości ograniczeń zewnętrznych
o charakterze normatywnym i finansowym.

Odczuwalny jest także brak współpracy i wsparcia
ze strony powołanych do tego instytucji, władz admi-
nistracji centralnych i samorządowych oraz placówek
zaplecza naukowo-badawczego. Podkreślono słabe za-
interesowanie małymi i średnimi firmami ze strony
venture capital. Aktywa venture capital są adresowa-
ne głównie do dużych firm, przy czym zaangażowanie
w pojedyncze projekty sięga 2-3 mln złotych. Tymcza-
sem potrzeby większości polskich małych i średnich
firm sięgają 0,5–1 mln USD i rozmijają się z ofertą
funduszy.

Ograniczenia wewnętrzne to głównie niski poziom
wyposażenia i brak kapitału.

Czy integracja Polski z Unią Europejską może sta-
nowić szansę rozwoju dla małych i średnich przedsię-
biorstw?

Podkreślano, że w warunkach ciągłych zmian,
„megatrendów” i konieczności myślenia strategiczne-
go szansą dla polskich przedsiębiorstw jest poszuki-
wanie nowoczesnych, ale prostych i tanich metod two-
rzenia strategii. Elastyczność, giętkość i dynamizm
pozwalają lepiej reagować na zmienne reguły gry ryn-
kowej.

Wskazano na strategie hybrydowe, które stosowa-
ne przy pojawieniu się tzw. okazji stwarzają duże szan-
se na sukces.

Współczesna nauka o zarządzaniu oferuje wiele
nowoczesnych metod i narzędzi usprawniających pro-
ces podejmowania decyzji. Ich wykorzystanie w prak-
tyce gospodarczej jest dość powszechne. Z drugiej jed-
nak strony praktycy zarządzania podchodzą do nowych
metod i narzędzi stosunkowo sceptycznie. Formuło-
wane zarzuty dotyczą faktycznego lub rzekomego
skomplikowania nowych koncepcji, których praco-
chłonność aplikacji nie zawsze jest adekwatna do uzy-
skanych rezultatów. Wśród praktyków zarządzania,
których skuteczność działań weryfikują interesariu-
sze, nie ma istotnego zapotrzebowania na nowator-
skie rozwiązania. Ze względu na ponoszone ryzyko
występuje u nich większa skłonność do akceptacji roz-
wiązań dobrze znanych niż tych nowatorskich. Wła-
ściciele nie oczekują od kierownictwa swoich firm
wyrafinowanych strategii i metod zarządzania opera-
cyjnego, lecz wzrostu wartości aktywów. Nowa war-



tość jest efektem konkurencyjnych działań, a nie zbie-
rania danych, przekształcania ich w informację, a póź-
niej w wiedzę. Wiedza jest istotnym czynnikiem (ka-
pitałem) tworzenia wartości, ale dopiero umiejętność
jej wykorzystania przekłada się na ostateczny sukces.

W poszukiwaniu wzrostu wartości przedsiębiorstw
zarówno w referatach, jak i w dyskusji odwoływano
się do procesów restrukturyzacji. Wskazano na wy-
czerpywanie się prostych rezerw czynników wytwór-
czych w pierwszej dekadzie lat 90., co zaowocowało
wyraźnym spadkiem aktywności restrukturyzacyjnej
w końcowych latach ubiegłego stulecia. Konieczność
kontynuowania i przyspieszenia procesów restruktu-
ryzacji przedsiębiorstw w Polsce jest oczywista w świe-
tle zachodzących zmian w gospodarkach najbardziej
rozwiniętych krajów świata. Skuteczność i efektyw-
ność procesów restrukturyzacyjnych  zdeterminowa-
na będzie przez aktywne i umiejętne odczytywanie
zmian zachodzących w otoczeniu, ich „wygrywanie”
jako pojawiającej się szansy oraz aktywne wykorzy-
stanie dywestycji jako elementu twórczej destrukcji
istniejącego, nie nadążającego za zmianami porząd-
ku.

Nowym i interesującym obszarem tematycznym
konferencji stanowiącym przedmiot obrad III sesji „Za-
rządzanie w organizacjach administracji publicznej”

było unowocześnienie zarządzania w instytucjach non
profit i jednostkach administracji publicznej. Obrady
w sesji prowadził prof. dr hab. Mazurkiewicz z Poli-
techniki Śląskiej. Referaty wygłosili: S. Marciniak, S.
Brzeszcz, K. Midor, P. Szewczyk, P. Pachura, A. Przy-
bylska, A. Gębczyńska, H. Brandenburg, J. Markow-
ska, G. Tobor, K. Zadros.

Dążenie do nowoczesności w strukturach admini-
stracji publicznej jest w świetle naszych starań akce-
syjnych koniecznością. Profesjonalne wypełnianie
funkcji administracyjnych przez służby publiczne
wpływa nie tylko na poziom satysfakcji mieszkańców,
ale buduje także przyjazny obraz naszego kraju. Przed-
stawione w referatach próby adaptacji nowoczesnych
metod zarządzania na grunt administracji publicznej
przyjęto z życzliwością i nadzieją na poprawę funkcjo-
nowania tych organizacji.

Referaty nadesłane na konferencję zostały zrecen-
zowane i opublikowane w książce Nowoczesność prze-
mysłu i usług – 2003. Teoria i praktyka pod redakcją
naukową Jana Pyki, wydawnictwo TNOiK, Katowice
2003.

Dr inż. Jan Brzóska
Politechnika Śląska

Prof. dr hab. Jan Pyka
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

W dniach 16–18 października 2003 roku od-
była się XV konferencja naukowa zorganizowa-
na w 30. rocznicę powołania Instytutu Organi-
zacji i Zarządzania oraz 35. rocznicę utworze-
nia Wydziału Zarządzania (do 1993 r. – Wydziału
Ekonomiki Produkcji) Uniwersytetu Gdańskiego.
Konferencję uświetniło nadanie godności doctora ho-
noris causa Uniwersytetu Gdańskiego profesorowi dr.
hab. inż. Alfredowi Czermińskiemu, założycielowi In-
stytutu, długoletniemu dziekanowi Wydziału, byłemu
prorektorowi ds. nauki Uniwersytetu Gdańskiego, pro-
motorowi 51 doktorów, autorowi licznych książek i
opracowań naukowych, jednemu z prekursorów na-
uki o zarządzaniu w Polsce w okresie powojennym.

Robocza część konferencji odbyła się w Jastrzębiej
Górze. W konferencji uczestniczyło 130 osób reprezen-
tujących wszystkie akademie ekonomiczne i zdecydo-
waną większość liczących się ośrodków uniwersyteckich,
przedstawiciele uczelni technicznych z Bydgoszczy,
Częstochowy, Gdańska, Gdyni, Krakowa i Wrocławia.
Dość liczną grupę stanowili pracownicy niepublicznych
szkół wyższych. W konferencji wzięli udział goście ho-
norowi, którymi byli wybitni, zasłużeni uczeni. Należy
tu przede wszystkim wymienić: prof.prof. Józefa Boro-
nia, Wiesława Marię Grudzewskiego (członka korespon-
denta PAN), Bera Hausa, Zofię Mikołajczyk, Stanisła-
wa Sudoła, Jerzego Trzcienieckiego.

Obrady prowadzono na posiedzeniach plenarnych
w siedmiu sesjach. Każdą  z sesji prowadził przewod-
niczący. Wprowadzenia do dyskusji dokonywał mode-
rator, który po krótkim przedstawieniu referatów sta-
wiał problemy do dyskusji.

I sesję „Relacje przedsiębiorstw i instytucji z oto-
czeniem. Uwarunkowania prawne i polityka państwa”

prowadził prof. dr inż. Wiesław Grudzewski, a mode-
ratorem był prof. dr hab. Bolesław Rafał Kuc.

Dyskusja dotyczyła następujących problemów:
� przeszkody utrudniające, spowalniające lub wręcz
uniemożliwiające skuteczny przebieg procesów dosto-
sowawczych polskich przedsiębiorstw i instytucji do
standardów Unii Europejskiej,
� dystans pomiędzy warunkami pracy w Polsce
a standardami obowiązującymi w UE,
� formalnoprawna rola instytucji nadzoru korpora-
cyjnego w Polsce na tle rozwiązań w UE i krajach an-
glosaskich.

II sesję „Relacje przedsiębiorstw i instytucji z oto-
czeniem. Komunikacja z rynkiem” prowadził prof. dr
hab. Zbigniew Dworzecki a moderatorem był prof. dr
hab. Jacek Rybicki. Moderator zaproponował dysku-
sję wokół następujących problemów:
� świadomość rynkowa i myślenie strategiczne jako
warunek innowacyjnego godzenia sprzeczności we
współczesnym zarządzaniu,
� strategie współdziałania polskich przedsiębiorstw
w dobie globalizacji i integracji Polski z UE,
� strategie konkurencji polskich przedsiębiorstw,
� strategie polskich przedsiębiorstw w obszarze
B+R oraz marketingu w obliczu globalizacji i inte-
gracji Polski z UE.

III sesję poświęconą diagnozie sytuacji w gospo-
darce polskiej i jej wpływowi na strategie rozwojowe
przedsiębiorstw prowadził prof. dr hab. Stanisław
Sudoł, a moderatorem był dr Mirosław Czepiewski.

Na podstawie lektury referatów moderator zapro-
ponował następujące problemy do dyskusji:
� jaki jest zakres rozbieżności pomiędzy uwarun-
kowaniami funkcjonowania podmiotów gospodarczych
w Polsce i w krajach UE? ,



� które polskie branże są najlepiej predysponowa-
ne do rozwoju w ramach integracji europejskiej?
� czy dostępność zasobów pracy i koszty ich po-zy-
skania to główne atuty polskich przedsiębiorstw na
rynku?

IV sesję poświęconą zarządzaniu zmianą prowa-
dziła prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk, a moderatorką
była prof. dr hab. Małgorzata Czerska.

Lektura referatów skłoniła moderatorkę do posta-
wienia następujących problemów do dyskusji:
� rzeczywiste efekty procesów restrukturyzacyj-
nych ostatnich lat,
� ewolucja procesów zmian w polskich firmach
w okresie transformacji gospodarki,
� świadomość polskiego społeczeństwa i jej wpływ
na procesy restrukturyzacyjne,
� aktualna struktura czynników kształtujących
sprawność procesów restrukturyzacyjnych w Polsce.

V sesję dotyczącą organizacji zarządzania zasoba-
mi przedsiębiorstw i instytucji prowadził prof. dr hab.
Józef Boroń. Moderatorem był prof. dr hab. Ryszard
Rutka, który przedstawił następujące problemy do dys-
kusji:
� formy i zakres integracji działań interesariuszy
przedsiębiorstwa, sposoby pobudzania inicjatywy
zarządzających poszczególnymi centrami odpowie-
dzialności w organizacjach zdecentralizowanych przy
zachowaniu ich lojalności wobec interesów całej orga-
nizacji,
� warunki upowszechniania w Polsce dobrych prak-
tyk funkcjonowania struktur elastycznych,
� rozpowszechnianie się certyfikacji procedur za-
rządzania, np. jakością, bezpieczeństwem pracy itp.
jako zagrożenie autonomizacją poszczególnych skła-
dowych organizacji.

VI sesję obejmującą referaty omawiające narzędzia
i techniki zarządzania prowadził prof. dr hab. Mie-
czysław Przybyła, a moderatorem był dr Piotr Gra-
jewski. W czasie sesji omawiano następujące proble-
my:
� poziom zaawansowania polskich przedsiębiorstw
we wdrożeniu nowoczesnych technik zarządzania,
� przyczyny i skutki oporów związanych z wdraża-
niem nowoczesnych technik zarządzania,
� wizja przyszłości jako niezbędny atrybut świado-
mego ukształtowania teraźniejszości.

Sesja VII poświęcona była zarządzaniu zasobami
ludzkimi; sesję prowadził prof. dr hab. Tadeusz Li-
stwan, a moderatorem była dr Halina Czubasiewicz.
Sesja była poświęcona następującym problemom:
� kultura organizacyjna i techniki zarządzania za-
sobami ludzkimi w małych firmach i firmach rodzin-
nych,
� warunki skutecznego motywowania poprzez pła-
ce po wejściu Polski na zintegrowany rynek pracy UE,
� zarządzanie kapitałem intelektualnym w sytuacji
kryzysu gospodarczego i niebezpieczeństwa przedmio-
towego traktowania zatrudnionych.

Przebieg dyskusji oraz lektura referatów pozwa-
lają na sformułowanie następujących wniosków:
� polskie przedsiębiorstwa pod wpływem uświado-
mienia sobie zakresu wpływu otoczenia, a szczegól-

nie konkurencji na ich wyniki ekonomiczne zaniedbały
rozwiązywanie problemów wewnętrznych;
� małe i średnie przedsiębiorstwa, które są w rękach
polskich, mają trudności w prowadzeniu prac badaw-
czo-rozwojowych ze względu na brak zasobów, sku-
piają się więc na bieżących działaniach dostosowaw-
czych;
� polskie przedsiębiorstwa przyjęły w wielu przy-
padkach strategię: „przetrwać do czasu integracji ze
strukturami europejskimi”;
� należy spodziewać się, że mimo uporządkowania
i standaryzacji podsystemów zarządzania po wejściu
w struktury UE, nowe warunki gospodarcze zwiększą
zapotrzebowanie na innowacje, elastyczne reagowa-
nie na sygnały płynące z otoczenia, przede wszystkim
z rynku;
� problemem otwartym jest poszukiwanie odpowie-
dzi na pytanie, czy możliwa jest symbioza interesa-
riuszy podmiotów gospodarczych, szczególnie w przy-
padku organizacji międzynarodowych i transnarodo-
wych, czy zbudowana zostanie świadomość wspólno-
ty interesów, czy konieczne będą uregulowania praw-
ne prowadzące do ograniczenia antagonistycznej wal-
ki interesariuszy?
� poszukiwanie optimum formalizacji zarządzania
pozostaje aktualnym zadaniem. Należy poszukiwać ko-
rzyści płynących z certyfikacji procesów (np. normy
ISO 9000, 14 000, 18 000 itp.) nie zatracając jednak
zdolności do elastyczności i innowacyjności;
� niewystarczający rozwój elastycznych struktur
organizacyjnych ma podłoże w uwarunkowaniach kul-
turowych oraz niedoskonałości metod pomiaru efek-
tywności realizacji zadań stanowiących część większej
całości. Dużą nadzieję należy pokładać w rozwoju bu-
dżetowania jako techniki zarządzania;
� poszukiwanie miar efektywności organizacji
(w różnych horyzontach czasu i obszarach funkcjo-
nowania) jest zadaniem, które warunkuje rozwój
i określa przydatność nauki o zarządzaniu dla prakty-
ki gospodarczej;
� polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, działając
w warunkach silnej konkurencji oraz niedoboru środ-
ków rozwojowych, nastawiają się na konkurencję kosz-
tową. Nie poświęcają więc należytej uwagi zarządza-
niu zasobami ludzkimi. Zadaniem naszym jest uświa-
domienie zarządzającym tymi zasobami, iż mogą one
konkurować z wielkimi organizacjami jedynie elastycz-
nością i indywidualizacją produktów. Nie da się jed-
nak tego osiągnąć stosując przedmiotowe, eksploata-
torskie podejście do zatrudnienia;
� optymizmem tchną przykłady dostosowania się
polskich firm do wymagań stawianych przez rynki mię-
dzynarodowe i UE.

O trafności doboru tematyki konferencji świadczy
fakt, że w dyskusji wzięło udział kilkadziesiąt osób,
których wypowiedzi istotnie wzbogaciły wiedzę o po-
ruszanej problematyce.

prof. dr hab. Ryszard Rutka
Instytut Organizacji i Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego



W dniach 22–24 października 2003 roku w
Hotelu „Klimczok” w Szczyrku odbyła się IV Mię-
dzynarodowa Konferencja „Multimedia w biz-
nesie”, zorganizowana przez Katedrę Informa-
tycznych Systemów Zarządzania oraz Ra-
domską Wytwórnię Telekomunikacyjną SA. Ho-
norowy patronat objął prezes Zarządu Głównego To-
warzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa
prof. dr hab. Ryszard Borowiecki. Konferencja była
kontynuacją międzynarodowych spotkań nauki i biz-
nesu z cyklu „Multimedia w zarządzaniu”, które zo-
stały zapoczątkowane w marcu 1999 roku. Nadrzęd-
nym celem konferencji (podobnie jak trzech poprzed-
nich) było przedstawienie nowych, zagranicznych
i krajowych osiągnięć oraz dyskusja naukowa nad za-
daniami wynikającymi z postępu technologicznego
w multimediach. Sesje naukowe rozdzielane były wi-
deokonferencjami i wystąpieniami przedstawicieli biz-
nesu.

Na podstawie nadesłanych referatów wydana zo-
stała książka pt. Multimedia w biznesie, pod redakcją
naukową prof. dr. hab. inż. Leszka Kiełtyki.

Sesji I zatytułowanej: Multimedia w zarządzaniu
przedsiębiorstwem przewodniczył prof. dr hab. inż.
Krzysztof Zieliński. Główne zagadnienia poddane do
dyskusji przedstawiały się następująco:
� Znaczenie multimediów w zarządzaniu przedsię-
biorstwem,
� Techniki komunikacji w zarządzaniu łańcuchem lo-
gistycznym,
� System wieloagentowy jako narzędzie wspomaga-
jące procesy zarządzania organizacją wirtualną,
� Organizacje fraktalne i chaotyczne.

II sesji zatytułowanej Gospodarka elektroniczna
przewodniczyła prof. dr hab. Anna Łapińska. Podda-
ła ona pod dyskusję następujące zagadnienia:
� Zarządzanie wiedzą w organizacjach w gospodarce
elektronicznej,
� Wybrane aspekty prawne związane z zastosowa-
niem technologii teleinformatycznych na rynku ubez-
pieczeń,
� Elektroniczne rozliczenia finansowe – wybrane
aspekty bezpiecznej realizacji,
� Systemy wieloagentowe w elektronicznym biznesie.

Kolejnej sesji zatytułowanej: Nauczanie zarządza-
nia i marketingu poprzez multimedia i hipermedia prze-
wodniczył prof. dr hab. Tadeusz Stanisław Sokołowski.
Poddał on pod dyskusję następujące zagadnienia:
� E-studium szansą dla MSP (małych i średnich
przedsiębiorstw),
� Zarządzanie procesem wdrażania telepracy,
� Internet jako nowoczesne narzędzie edukacji oraz
uzupełnienie klasycznych metod nauczania,
� Multimedia w świadomości studentów.

Sesji IV zatytułowanej: Multimedialne technologie
informacyjne przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Mika.
Poddał on pod dyskusję m.in. następujące zagadnie-
nia:
� Transmisja głosu w sieciach komputerowych z uży-
ciem technologii VoIP,
� Bluetooth jako nowoczesna forma komunikacji,
� Kanały komunikacyjne B2G i G2B,
� Wierna reprezentacja barwnych obrazów cyfro-
wych w internecie.

Sesji V zatytułowanej: Zarządzanie informacją
przewodniczył prof. inż. Ladislav Vàrkoly. W toku ob-
rad tej sesji uczestnicy poruszyli następujące zagad-
nienia:
� Technologie wideokonferencyjne na podstawie no-
wych rozwiązań informatycznych,

� Zarządzanie informacją rynkową w przedsiębior-
stwie,
� Adaptacja Inteligentnego Systemu Wspomagania
Decyzji w przedsiębiorstwie wirtualnym,
� Rola systemów ekspertowych w zwiększaniu kon-
kurencyjności przedsiębiorstw.

Podczas wszystkich sesji uczestnicy byli zgodni, że
znaczenie nowoczesnych technologii rośnie eksponen-
cjalnie i że systemy informatyczne są czynnikiem wa-
runkującym wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
– zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym. Wy-
głoszone referaty poruszyły najważniejsze problemy
związane z przetwarzaniem oraz wymianą informa-
cji. Autorzy przedstawili własne koncepcje rozwiązań
tych problemów, nakreślając jednocześnie nowe wy-
zwania stojące przed współczesną nauką.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że nowoczesne
techniki informatyczne i nowe technologie multime-
dialne są szansą dla rozwoju zdalnego systemu nauki
oraz pracy dzięki strukturom przesyłu i przetwarza-
niu danych. Kierunki rozwoju usług informatycznych
możemy rozpatrywać w czterech aspektach:
� rozwoju technologii sieciowych stanowiących me-
dium transmisyjne dla usług multimedialnych, ze
szczególnym naciskiem na sieci oparte na protokole IP,
� rozwoju technik kompresji obrazu i dźwięku,
� rozwoju oferty produktów wideokonferencyjnych
i telekonferencyjnych „nadążających” za rozwojem
technologii i techniki kodowania obrazu i dźwięku oraz
wymiany danych,
� rozwoju zabezpieczeń i technik szyfrowania danych
przesyłanych drogą elektroniczną.

Podczas konferencji przeprowadzono wiele spotkań
wideokonferencyjnych z ośrodkami w kraju i za gra-
nicą, m.in.:
� wideokonferencja z izraelską firmą z branży tele-
komunikacyjnej – Vcon, na temat „Aplikacje wideo-
konferencyjne – stan obecny i najbliższa przyszłość”,
� wideokonferencja trzypunktowa z Telekomunika-
cją Polską SA (Warszawa) oraz France Telecom
(Paryż) na temat „Nowe obszary zastosowania tech-
nologii multimedialnych” i “Multimedia Collaboration
in Business”. Jednocześnie podczas wideokonferencji
prowadzona była audiokonferencja. Uczestnicy mogli
dzwonić pod odpowiedni numer, łączyć się z wirtu-
alną salą audiokonferencyjną i wysłuchać prelekcji
w języku polskim podczas połączenia z Francją oraz
w języku angielskim podczas połączenia z Warszawą,
� wideokonferencja z włoską firmą z branży teleko-
munikacyjnej – Aethra Ancona.

W trakcie sesji biznesowych przedstawiciele Ra-
domskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej SA wygłosili
referaty traktujące o nowoczesnych rozwiązaniach
informatycznych i telekomunikacyjnych w postaci
multimedialnych kiosków informacyjnych i telefonów
szyfrujących z przeznaczeniem zarówno dla odbiorcy
indywidualnego, jak i dla przedsiębiorstw.

Specjaliści z branży telekomunikacyjnej przepro-
wadzili szkolenie dla uczestników konferencji w za-
kresie „Umiejętności posługiwania się nowoczesnymi
technikami multimedialnymi”. Osoby biorące czynny
udział w szkoleniu otrzymały certyfikaty, potwierdza-
jące zdobyte umiejętności.

Dynamiczny rozwój aplikacji dla różnych dziedzin
życia społecznego, naukowego oraz biznesu, zwłasz-
cza w teleedukacji, telemedycynie, telepracy, monito-
ringu pomieszczeń, pozwala prognozować dalszy roz-
wój usług multimedialnych, zmierzających w kierun-
ku polepszenia jakości transmisji oraz ich dostępno-
ści poprzez internet i intranet.

Prof. Leszek Kiełtyka



PRZEGLĄD CZASOPISM
ZAGRANICZNYCH
PRZEGLĄD CZASOPISM
ZAGRANICZNYCH

„Strategic Management Journal”

Organizacyjne uczenie się
i odnowa strategiczna

Mary CROSSAN, Iris BER-
DROW, Organizational Lear-
ning and Strategic Renewal.
„Strategic Management Jour-
nal”, November 2003.

Mary Crossan jest pracowni-
kiem Richard Ivey School of
Business w University of
Western Ontario w Kanadzie,
a Iris Berdrow – Katedry Zarzą-
dzania w Bentley College w
Massachusetts, USA.

arządzanie strategiczne
stało się podatnym grun-
tem dla badaczy poszu-

kujących odpowiedzi na pytanie
o kluczowe wymagania w zarzą-
dzaniu sukcesem organizacji. Jed-
nym z takich wymagań okazało się
uczenie się organizacji. Niniejszy
tekst próbuje wytłumaczyć, w jaki
sposób organizacyjne uczenie się
wpływa na strategiczną odnowę
firmy. Celem tak sformułowanego
pytania i przyjętej metodologii było
uniknięcie trzech podstawowych
słabości dotychczas prowadzonych
badań. Po pierwsze, zbyt wąsko
definiowanego pojęcia uczenia się
organizacji i jego związków ze stra-
tegią. Po drugie, ignorowania w
badaniach nad organizacyjnym
uczeniem się, podstawowego nur-
tu odnowy strategicznej – a mia-
nowicie napięcia między eksplo-
racją a działaniem. Po trzecie,  bra-
ku badań empirycznych wiążących
zagadnienia teorii organizacyjne-
go uczenia się z odnową strate-
giczną.

Przedmiotem zaprezentowa-
nych badań była Canada Post Cor-
poration  (CPC) i konieczność spro-
stania przez nią zmianom w otocze-
niu, związanym z powstaniem pocz-
ty elektronicznej. Ramy dla części
empirycznej stanowi model 4I opra-
cowany przez Mary Crossan (patrz
tabela i rysunek). Odnosi się on
zwłaszcza do dwóch pierwszych
wymienionych powyżej ograniczeń.

Według autorki w firmie istnieją
cztery procesy łączące ze sobą róż-
ne poziomy analizy i określające
uczenie się wewnątrz organizacji.
Są to:
� Intuicja – proces rozpoznawa-
nia wzorów i/lub możliwości wy-
nikających z indywidualnego do-
świadczenia. Proces ten wpływa na
sposób zachowania się jednostki,
jak również na inne osoby z nią
działające (zależne od niej).
� Interpretacja – sposób tłuma-
czenia zdarzeń lub idei przez jed-
nostkę na własny użytek lub na
użytek innych osób. Proces ten wy-
maga werbalizacji i umiejętności
komunikacji.
� Integracja – proces rozwijania
wspólnego rozumienia zjawisk i
podejmowanie skoordynowanych
działań, będący efektem wzajem-
nych uzgodnień. Dialog i wspólne
działanie są podstawowymi elemen-
tami wspólnego rozumienia. Po-
czątkowo proces ten jest niesforma-
lizowany i spontaniczny, jeśli jed-
nak podejmowane działania są zna-
czące, całość ulega zinstytucjonali-
zowaniu.

� Instytucjonalizacja – pozwa-
lająca na podejmowanie działań
sformalizowanych. Dzieje się to
dzięki określeniu zdań i urucho-
mieniu stosownych mechanizmów
organizacyjnych. Instytucjonaliza-
cja służy ugruntowaniu procesu
uczenia się jednostek i grup oraz
osadzeniu go w strukturach, pro-
cedurach i strategii organizacji.

Intuicja i interpretacja odnoszą
się do poziomu jednostek, inter-
pretacja  i  integracja  –  do  grup,
a interpretacja i instytucjonaliza-
cja pozwala na analizowanie pozio-
mu organizacji. Taki podział umoż-
liwia pokazanie zarówno poznaw-
czego, jak i behawioralnego aspek-
tu procesu uczenia się.

Procesy odnoszące się do pozio-
mu organizacji (zwłaszcza instytu-
cjonalizacja) wymagają szerszego
przedyskutowania ze względu na
ich powiązanie ze strategią. To na
tym poziomie można znaleźć wiele
elementów wiedzy i uczenia się w
strategii, strukturze, systemach,
procedurach etc.

Podejście 4I pokazuje, że pozy-
cja konkurencyjna firmy ma cha-
rakter dynamiczny (patrz rysu-
nek). Ścisłe powiązania między po-
szczególnymi poziomami dają szan-
sę i stanowią bodziec do odnowy
strategicznej. W ciągle zmieniają-
cym się otoczeniu organizacje mu-
szą zapewnić równowagę między
zinstytucjonalizowanym procesem
uczenia się a intuicją, interpretacją
oraz integracją. Podejście 4I pozwa-
la także pokazać, jak organizacyj-
ne uczenie się wpływa na interak-



cję między poznaniem a działa-
niem.

Przebieg i wyniki badań

ybór CPC pozwalał na po-
kazanie interesującego
przypadku odnowy strate-

gicznej, będącej konsekwencją chę-
ci sprostania burzliwemu otocze-
niu. Od 1981 roku CPC była jedyną
firmą świadczącą usługi pocztowe
w całej Kanadzie. Wcześniej każda
prowincja miał oddzielne prawo
dotyczące tego rodzaju usług. Zmia-
na prawa w 1981 zapoczątkowała
10-letni etap przemian. W tym cza-
sie wielkość obrotów wzrosła o
40%, terminowość doręczeń – z
85% do 98%,  a CPC stała się firmą
przynoszącą zyski oraz światowym
liderem. Przygotowując się do
wspomnianej wcześniej transfor-
macji związanej z coraz większą
rolą poczty elektronicznej, w CPC
określono 4 etapy zmian:
� Samookreślenie – gdzie istot-
ne było określenie zasobów ludz-
kich, fizycznych i finansowych.
� Samowystarczalność – w któ-
rym działania koncentrowały się na
osiąganiu efektywności działania,
doskonaleniu technologii i popra-
wie kondycji finansowej.
� Konkurencyjność –  gdzie
kontynuowano działania poprzed-
niego etapu i wprowadzano nowy
system marketingowy oraz nowe
produkty.
� Przygotowanie się do przy-
szłości – mające na celu sprosta-
nie wymaganiom zmieniającego się
otoczenia. Kurczące się zasoby,
nowe formy konkurencji, zmiany
technologiczne oraz kompleksowe

zmiany otoczenia wymagały rozwi-
nięcia nowych, opartych na współ-
pracy, relacji z pracownikami, do-
stawcami i klientami.

Badania autorek rozpoczęły się,
kiedy CPC była na czwartym eta-
pie zmian. Celem badań było prze-
śledzenie procesu organizacyjnego
uczenia się i zmiany strategicznej,
osadzonych mocno w otoczeniu or-
ganizacji. Zgodnie z sugestią G.
Yina, wybrano metodę klinicznego
studium przypadku po to, by od-
powiedzieć na pytanie: jak i dlacze-
go konkretny proces zachodzi.

Intuicja

Ponieważ niemożliwe jest ob-
serwowanie procesu intuicji po-
szczególnych pracowników, autor-
ki skoncentrowały się na jej źró-
dłach i sposobach, w jaki jest ona
rozwijana. Omawiają przy tym tzw.
intuicję przedsiębiorczą – polega-
jącą na umiejętności dostrzegania
związków i analogii między różny-
mi sytuacjami oraz tworzenia i
wyobrażania sobie nowych, przy-
szłych możliwości; jak również in-
tuicję ekspercką – mającą swoje
źródło w umiejętności rozpoznawa-
nia wzorców z przeszłości. Każda z
osób badanych przypisywała intu-
icję przedsiębiorczą jednej kluczo-
wej postaci w firmie – osobie, któ-
ra opracowała w organizacji system
przesyłek elektronicznych. Zaska-
kujący dla autorek był jednak fakt,
że żaden z menedżerów nie został
wskazany jako osoba obdarzona
tego rodzaju intuicją. Respondenci
przypisywali menedżerom raczej
intuicję ekspercką, tłumacząc to
brakiem wizji, a raczej koncen-

tracją na wykonywaniu konkret-
nych zadań.

Interpretacja

Aby zbadać, w jaki sposób po-
szczególni pracownicy interpretują
zjawiska i idee, jak przekazują je
innym, badaczki skoncentrowały
się na sposobie, w jaki responden-
ci mówią o strategii i roli kierow-
nictwa w procesie zmian, uwzględ-
niając przy tym stopień zgodności
ich opinii. I tak, na pytanie o źró-
dło nowych interpretacji i wpro-
wadzanie w proces odnowy strate-
gicznej, respondenci niezmiennie
wskazywali na dominującą rolę
naczelnego kierownictwa. Badania
pokazały także, że interpretacja
zmienia się wraz ze zmianami per-
sonalnymi. Przyjęcie nowego me-
nedżera spowodowało, że przyniósł
on zupełnie nowe spojrzenie na
proces zmian, zaaplikował wiele
rozwiązań wziętych z przemysłu
samochodowego. Także zmiany w
zatrudnieniu, np. w dziale marke-
tingu, radykalnie zmieniły sposób
patrzenia i interpretowania proble-
mów organizacji. Pozwoliło to ze-
rwać  z  tradycyjnym  podejściem
i  schematycznym  myśleniem.
Z punktu widzenia modeli 4I taka
różnorodność interpretacji jest nie
lada wyzwaniem dla integracji.

Integracja

Bardzo wielu autorów piszących
o organizacji uczącej się uważa, że
integracja powinna być procesem
otwartym i opierającym się na sze-
rokim uczestnictwie pracowników.
W przypadku CPC przeciwnie, pro-
ces ten podlegał ścisłemu zarządza-
niu i opierał się przede wszystkim
na  integracji  zachowań,  pozo-
stawiając często dysfunkcjonalne
przekonania. Szczególnie widoczne
były konflikty między związkami
zawodowymi, menedżerami i pra-
cownikami. Zdarzało się, że me-

� doświadczenia
� obrazy
� metafory

� język
� poznanie
� rozmowa/dialog

� wspólne rozumienie
� wzajemne dostosowania
� systemy interaktywne

� ustalone formy
� systemy diagnozowania
� reguły i procedury

Tab. Uczenie się i odnowa w organizacji

Poziom Proces Wkład/Wynik

Intuicja

Interpretacja

Integracja

Instytucjonalizacja

Jednostka

Grupa

Organizacja

,



nedżerowie nie chcieli uwzględnić
punktu widzenia związków zawo-
dowych we wdrażaniu zmian. W
rezultacie  pracownicy  zrzeszeni
w związkach mieli bardzo mały
wpływ na proces odnowy. Było za-
tem jasne, że siła władzy i autory-
tetu wpływa na kształt i kierunek
zmian.

Jak zakładano, zaangażowanie
i koncentracja na integracji zależa-
ła od szczebla w hierarchii organi-
zacyjnej i funkcji. Począwszy od
dyskusji o wizji, przyszłości firmy,
różnych definicjach wiarygodności
i decyzji o alokacji zasobów, aż do
budowania programów komunika-
cji wewnątrz organizacji i pozyski-

wania akceptacji dla procesu
zmian. Proces ten był jednym z
trudniejszych wyzwań, głównie ze
względu na odpowiednią alokację
środków oraz konieczność rozwi-
nięcia nowych, „elektronicznych”
produktów.

Instytucjonalizacja

CPC musiała bardzo szybko
stać się firmą o zasięgu krajowym,
przynoszącą zyski. W bardzo krót-
kim czasie musiała zatem zmienić
strategię, struktury i procedury.
Dzięki etapowi samookreślenia i
samowystarczalności, wszystkie
zmiany systemów i struktur zosta-
ły nakierowane na osiąganie coraz
większej efektywności działania i
realizację celów. Większą uwagę
zwrócono na kontrolę zapasów, za-
instalowano systemy czytników
umożliwiające szybsze sortowanie
poczty, zrezygnowano z transpor-
tu kolejowego, redukując czas do-
ręczania przesyłek.

Rys. Organizacyjne uczenie się jako dynamiczny proces

Proces zmian strategicznych
nie ograniczył się tylko do zmian
systemów, ale dotknął także stra-
tegii. Wykorzystanie outsourcingu
zmieniło łańcuch wartości CPC.
Firma przeszła długą drogę od roli
eksperta dystrybucji do eksperta
w zarządzaniu siecią powiązań, od
koncentracji na kontroli do rozwi-
jania infrastruktury.

Badania pokazały, że proces
uczenia się organizacji nie jest jed-
noznacznie pozytywny lub nega-
tywny. Co więcej, menedżerowie
muszą być świadomi, że odnowa
strategiczna odbywa się na różnych
poziomach w organizacji: począw-
szy od indywidualnego poznania
i zachowań, a skończywszy na in-
stytucjonalizacji całego procesu
i utrwaleniu zmian w konsekwent-
nie realizowanej strategii, struktu-
rze i procedurach.

Opr. dr Grażyna Aniszewska



„PRZEGLĄD ORGANIZACJI”
Spis treści 2003

nr str. nr str.

Aniszewska Grażyna
– Geneza pojęcia „kultura organizacyjna”  10 17

Auksztol Jerzy
– Zarządzanie oprogramowaniem            9 34

Baranowski Włodzimierz, Koszkul Józef,
Pietrzak Mariusz

– Nowoczesne systemy informatyczne za-
rządzania małymi i średnimi przedsię-
biorstwami                                       12 32

Bartkowiak Piotr, Czarnota Jerzy Lech
– Zarządzanie informacją w warunkach

kryzysu przedsiębiorstwa                    3 14
– Zarządzanie informacją w warunkach

upadłości przedsiębiorstwa                  5 22
Bartosik Sebastian

– Dziś i jutro międzynarodowych korpora-
cji handlowych                                    4 19

Baruk Agnieszka Izabela
– Motywowanie i jego znaczenie w zaspo-

kajaniu potrzeb pracowników                  4 32
– Współczesny handel internetowy – ten-

dencje rozwoju                             7–8 61
Berliński Lechosław

– Istota innowacji w przedsiębiorstwie.
Przegląd i próba koncepcji                 7–8 14

Bernais Jolanta
– Elastyczne formy zarządzania zasobami

ludzkimi  we  współczesnych  organiza-
cjach                             5 18

Bieliński Jerzy
– Przyczyny kryzysu w polskim przemyśle

okrętowym                                                    1 25
Borucki Michał, Zalewski Romuald I.

– Ocena satysfakcji klienta z usług dorad-
czych (I). Modele jakości usług                     6 23

Bratkowski Stefan
– Normalność, ambicje, egoizm                       2 6

Bratnicki Mariusz
– Mitologia przedsiębiorczości organizacyj-

nej                                                                  5 6
Bratnicki Mariusz, Gabryś Bartłomiej J.

– Orientacje  czasowe  przedsiębiorczego
rozwoju                                                          9 12

Buczkowska Anna
– Rachunek odpowiedzialności w jednostce

gospodarczej                                                  1 34
Chadam Jan

– Przepływy środków pieniężnych w spół-
kach kapitałowych – wyniki badań               5 32

Chełpa Stanisław
– Ukryta wiedza kierowników – rachunek

wątpliwości i pytań                                       4 12
– Pomiar kwalifikacji kierowniczych             11 21

Chodyński Andrzej
– Innowacje ekologiczne w rozwoju firmy     2 29
– Innowacyjność i jakość w modelach biz-

nesowych a ekologia                                   7–8 31
Chwistecka-Dudek Halina

– Fuzje i przejęcia – faza przygotowawcza      6 27

– Fuzje i przejęcia – faza negocjacyjna        7–8 29
– Fuzje i przejęcia – faza integracyjna             9 27

Cieślicki Maciej
– Ewolucja strategii konkurencyjnych            5 13
– Uwarunkowania rozwoju strategicznego

małych firm w Polsce w kontekście inte-
gracji z Unią Europejską                               9 24

Cwynar Andrzej, Cwynar Wiktor
– Menedżerskie akcje i opcje zakupu akcji

a wartość dla akcjonariuszy                           6 34
Cwynar Wiktor, Cwynar Andrzej

– Menedżerskie akcje i opcje zakupu akcji
a wartość dla akcjonariuszy                          6 34

Czakon Wojciech
– Efektywność łańcucha wartości w mode-

lach obsługi jednego i wielu odbiorców        3 25
– Operacyjne rozwinięcia koncepcji łań-

cucha wartości                                                 9 30
Czarnota Jerzy Lech, Bartkowiak Piotr

– Zarządzanie informacją w warunkach
kryzysu przedsiębiorstwa                              3 14

– Zarządzanie informacją w warunkach
upadłości przedsiębiorstwa                            5 22

Czech Alojzy
– Organizacja pracy według metody wy-

kreślnej. W 100-lecie ogłoszenia                   2 3
– Adamiecki nie był sam – Edwin Hauswald  10 10
– Adamiecki nie był sam – Aleksander Ro-

thert                                                              12 10
Drewniak Rafał

– Kluczowe  cele  strategiczne  polskich
przedsiębiorstw uczestniczących w alian-
sie strategicznym. Wyniki badań                10 27

Dźwigoł Henryk
– Controlling jako podsystem zarządzania

przedsiębiorstwem w procesie zmian           2 31
Gabryś Bartłomiej J., Bratnicki Mariusz

– Orientacje czasowe przedsiębiorczego roz-
woju                                                               9 12

Gajdzik Bożena
– Kształtowanie wizerunku gminy – ele-

menty systemu tożsamości wizualnej        10 35
Grajewski Piotr

– Procesowa restrukturyzacja organizacji       1 10
Grzeszczyk Tadeusz A.

– Polskie przedsiębiorstwa w Europejskiej
Przestrzeni Badawczej                                   2 22

– Polska sieć doskonałości jako instrument
stymulowania postępu naukowo-technicz-
nego w gospodarce                                         6 10

– Metodologia oceny poziomu innowacyj-
ności regionu                                               11 16

Hopej Marian, Kamiński Robert
– Dwa typy zmiany kultury organizacyjnej  12 14

Jagoda Henryk, Lichtarski Jan
– O istocie i ewolucji współczesnych kon-

cepcji i metod zarządzania przedsiębior-
stwem                                                               1 3

Janasz Władysław ,



– Kształtowanie wartości podmiotu gospo-
darującego                                                     6 30

Januszewski Arkadiusz
– Operacyjne zastosowania rachunku kosz-

tów działań                                                    10 31
Jedoń Robert, Krzyżak Monika

– Telemarketing – instrument działań mar-
ketingowych przedsiębiorstwa (na przy-
kładzie dużych firm województwa dolno-
śląskiego)                                                        5 37

Kaleta Andrzej
– Procedura współczesnego zarządzania

strategicznego                                             10 24
Kamiński Robert, Hopej Marian

– Dwa typy zmiany kultury organizacyjnej   12 14
Karwan Marek, Kreft Zbigniew

– Centralizacja i decentralizacja uprawnień
decyzyjnych w holdingu – dylematy loka-
lizacyjne                                                          2 19

– Potencjalne konflikty w strukturze hol-
dingowej                                                     7–8 26

Kieżun Witold
– W stronę antyutopii                                      2 7

Kociszewska-Panaszek Małgorzata
– Finansowanie ochrony środowiska a kon-

kurencyjność gospodarki polskiej w pro-
cesie integracji z Unią Europejską            7–8 34

Koszkul Józef, Baranowski Włodzimierz,
Pietrzak Mariusz

– Nowoczesne systemy informatyczne za-
rządzania małymi i średnimi przedsię-
biorstwami                                                    12 32

Krawczyk Agnieszka, Szwiec Paweł
– O nieliniowości w świecie organizacji       7–8 18

Kreft Zbigniew
– Synergia i symetria potencjałów i upraw-

nień podmiotów struktury holdingowej       5 16
Kreft Zbigniew, Karwan Marek

– Centralizacja i decentralizacja upraw-
nień decyzyjnych w holdingu – dylematy
lokalizacyjne                                                   2 19

– Potencjalne konflikty w strukturze hol-
dingowej                                                     7–8 26

Krupski Rafał
– Zarządzanie strategiczne w nieprzewi-

dywalnym otoczeniu                                      3 10
– Strategia bez celów                                      11 8

Krysta Bartosz, Michalski Dariusz
– Elastyczna koncepcja biznesowa w przed-

siębiorstwie handlu energią elektryczną   3 21
– Aspekt  ekonomiczno-finansowy  funk-

cjonowania  przedsiębiorstw  dystrybucji
i handlu energią elektryczną                    7–8 38

Krzyżak Monika, Jedoń Robert
– Telemarketing – instrument działań mar-

ketingowych przedsiębiorstwa (na przy-
kładzie dużych firm województwa dolno-
śląskiego)                                                       5 37

Kwiatek Piotr, Zapłata Sławomir
– Kontroling marketingowy w systemie

zarządzania jakością                                  7-8 50
Lichtarski Jan

– O strategiach zarządzania zmianami           9 10
Lichtarski Jan, Jagoda Henryk

– O istocie i ewolucji współczesnych kon-

cepcji i metod zarządzania przedsiębior-
stwem                                                            1 3

Limański Andrzej
– Wpływ bezpośrednich inwestycji zagra-

nicznych na gospodarkę kraju przyjmu-
jącego                                                                3 17

Lis Andrzej
– Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Ana-

liza komparatywna istoty zjawiska re-
strukturyzacji przedsiębiorstwa w ujęciu
wybranych  koncepcji  amerykańskich
i polskich                                                         9 19

Lozano Platonoff Alberto, Rudawska
Aleksandra, Sysko-Romańczuk Sylwia

– Kryzys przedsiębiorstw a kryzys gospo-
darki regionu – próba rozwiązania pro-
blemu                                                             6 14

Łobos Krzysztof
– Spoiwo organizacji                                        1 6

Łuniewska Małgorzata, Tarczyński Waldemar
– Próba oceny kosztu kapitału dla wybra-

nych spółek notowanych na GPW w War-
szawie                                                         12 28

Łużniak Magdalena, Witkowski Stanisław A.
– Edukacja menedżerska w kontekście ada-

ptacji kulturowej i zarządzania zespoła-
mi międzynarodowymi                               11 11

Machaczka Józef
– Doskonałość w zarządzaniu                          3 7

Markowicz Iwona, Miłaszewicz Danuta,
Putek Ewa

– Sytuacja  firm  sektora  MSP  w  ocenie
przedsiębiorców                                            2 25

Martin Marek
– Perspektywy rozwoju małych firm tech-

nologicznych w Polsce                                   1 21
– Bariery rozwoju małych firm technolo-

gicznych (MFT) w krajach wysoko rozwi-
niętych Europy Zachodniej                             4 28

Michalski Dariusz, Krysta Bartosz
– Elastyczna koncepcja biznesowa w przed-

siębiorstwie handlu energią elektryczną    3 21
– Aspekt  ekonomiczno-finansowy  funk-

cjonowania przedsiębiorstw dystrybucji
i handlu energią elektryczną                    7–8 38

Michna Anna
– Nośniki wartości firmy – budowa stra-

tegii maksymalizacji wartości przedsię-
biorstwa                                                         2 36

Mikuła Bogusz, Pietruszka-Ortyl Anna
– Elementy strategicznego zarządzania wie-

dzą w przedsiębiorstwie                            7–8 6
Miłaszewicz Danuta, Markowicz Iwona,
Putek Ewa

– Sytuacja  firm  sektora  MSP  w  ocenie
przedsiębiorców                                               2 25

Morawski Mieczysław
– Problematyka zarządzania pracownika-

mi wiedzy                                                          1 17
Moszkowicz Mieczysław

– Zarządzanie strategiczne – system zało-
żeń                                                                 2 10

Nieżurawski Lech, Zabielski Jacek
– Strategie marketingowe przedsiębiorstw

budowlanych                                                6 38
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Obłój Krzysztof
– Przekładaniec                                                2 9
– Petera Druckera myśli przewodnie              4 7

Olszewska Katarzyna
– Orientacja na procesy koncepcją zarządza-

nia organizacjami XXI wieku                       12 21
Patora-Wysocka Zofia

– Model  ewolucji  firm  kontrolowanych
przez korporacje międzynarodowe a per-
spektywy wzrostu konkurencyjności pol-
skich małych i średnich przedsiębiorstw     4 23

– Heterogeniczna  natura  bezpośrednich
inwestycji zagranicznych                               6 20

Pietruszka-Ortyl Anna, Mikuła Bogusz
– Elementy  strategicznego  zarządzania

wiedzą w przedsiębiorstwie                      7–8 6
Pietrzak Mariusz, Baranowski Włodzimierz,
Koszkul Józef

– Nowoczesne systemy informatyczne za-
rządzania małymi i średnimi przedsię-
biorstwami                                                 12 32

Piotrowicz Artur, Sobczak Iwona
– Konfiguracja struktur organizacyjnych

przedsiębiorstw                                             2 14
Putek Ewa, Markowicz Iwona,
Miłaszewicz Danuta

– Sytuacja  firm  sektora  MSP  w  ocenie
przedsiębiorców                                             2 25

Rawski Marek
– Próba interpretacji pojęcia „strategia

marketingowa”                                             3 30
Rogala Piotr

– Marka produktu a znaki jakości                10 38
Różański Jerzy

– Ewolucja działalności filii przedsiębiorstw
międzynarodowych we współczesnej go-
spodarce                                                      12 17

Rudawska Aleksandra, Lozano Platonoff
Alberto, Sysko-Romańczuk Sylwia

– Kryzys przedsiębiorstw a kryzys gospo-
darki regionu – próba rozwiązania pro-
blemu                                                             6 14

Sekuła Zofia
– Istota polityki płac                                       4 38
– Wartościowanie pracy w polskich firmach.

Wyniki badań                                               11 31
Sobczak Iwona, Piotrowicz Artur

– Konfiguracja struktur organizacyjnych
przedsiębiorstw                                               2 14

Soboń Magdalena
– Współczesna koncepcja marketingu – no-

wa zasada działania przedsiębiorstwa      7–8 54
Stańczyk-Hugiet Ewa

– Zarządzanie wiedzą a kreowanie warto-
ści                                                               7–8 10

Steinerowska-Streb Izabella
– Specyfika sieci franchisingowych na ryn-

ku polskim                                                         5 25
Sudolska Agata

– Powstawanie grup kapitałowych w dro-
dze outsourcingu kapitałowego                    4 15

Sujkowska Zofia, Życki Artur
– Udział w polityce strukturalnej Unii Eu-

ropejskiej sposobem na utrwalenie ten-
dencji prorozwojowych w Polsce                12 25

Sułkowski Łukasz
– O związkach między kulturą organiza-

cyjną a organizacją uczącą się                       4 9
– Czy rynek można postrzegać jako pole bi-

twy                                                                 10 21
Sysko-Romańczuk Sylwia, Lozano Platonoff
Alberto, Rudawska Aleksandra

– Kryzys przedsiębiorstw a kryzys gospo-
darki regionu – próba rozwiązania proble-
mu                                                                   6 14

Szarucki Marek
– Znaczenie małych i średnich przedsię-

biorstw w gospodarce Litwy                     7–8 46
Szwiec Paweł, Krawczyk Agnieszka

– O nieliniowości w świecie organizacji        7–8 18
Świadek Arkadiusz

– Ekonomiczne uwarunkowania kształto-
wania innowacyjności przedsiębiorstw
produkcyjnych                                              4 35

Tarczyński Waldemar, Łuniewska Małgorzata
– Próba oceny kosztu kapitału dla wybra-

nych spółek notowanych na GPW w War-
szawie                                                           12 28

Teresiński Dariusz
Wywiady:
– Przy oknie siedzą bumelanci – rozmowa

z prof. dr. hab. PIOTREM PŁOSZAJ-
SKIM, kierownikiem Katedry Teorii Za-
rządzania SGH, przewodniczącym Rady
Polsko-Japońskiego Centrum Zarządza-
nia                                                                  3 3

– Na co przekuć lemiesze – rozmowa z prof.
dr hab. KATARZYNĄ DUCZKOWSKĄ-
MAŁYSZ, doradcą prezydenta RP ds. rol-
nictwa                                                            4 3

– Problemy,  czyli  wyzwania  –  rozmowa
z  RYSZARDEM  PETRU,  ekonomistą
Banku Światowego                                          5 3

– Cicerone – rozmowa z CRISTIANO PIN-
ZAUTIM, prezesem Włoskiej Izby Han-
dlowo-Przemysłowej w Polsce, wicepreze-
sem Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych, członkiem zarządu Forum
Izb Gospodarczych Unii Europejskiej          6 3

– Apolityczny instrument polityki – rozmo-
wa z komendantem – rektorem Akademii
Obrony Narodowej, generałem dywizji
prof. dr. hab. BOLESŁAWEM BALCE-
ROWICZEM                                              7–8 3

– Jak to z offsetem było – rozmowa z JA-
NUSZEM LUKSEM, pełnomocnikiem za-
rządu Agencji Rozwoju Przemysłu ds. off-
setu                                                                 9 7

– Igranie z węglem – rozmowa z JANEM
MACIEJĄ, kierownikiem Pracowni Mo-
nitoringu   Przedsiębiorstw   Instytutu
Nauk Ekonomicznych PAN                        10 3

– Kolej na PKP – rozmowa z MACIEJEM
LEŚNYM, podsekretarzem stanu w Mi-
nisterstwie Infrastruktury                         11 5

– Esprit du corps civil – rozmowa z JANEM
PASTWĄ, szefem Służby Cywilnej            12 6

Wasilewska Helena
– Małe i średnie przedsiębiorstwa na ryn-

ku usług bankowych                                     5 28
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Wasilewski Mirosław
– Just-in-Time w gospodarstwach rolni-

czych                                                             11 24
Wiśniewski Tomasz

– Inwestycje kapitałowe w niepewnym oto-
czeniu                                                         11 28

Witkowski Stanisław A., Łużniak Magdalena
– Edukacja menedżerska w kontekście ada-

ptacji kulturowej i zarządzania zespoła-
mi międzynarodowymi                                 11 11

Wolniak Radosław
– Gemba – japońska technika zarządzania  7–8 22

Wolski Waldemar
– Modele biznesowe w gospodarce interne-

towej                                                            7–8 57
Zabielski Jacek, Nieżurawski Lech

– Strategie marketingowe przedsiębiorstw
budowlanych                                                6 38

Zalega Krzysztof
– Efektywność corporate governance a roz-

wój i stabilność systemu bankowego           1 29
– Corporate governance w podmiotach go-

spodarczych powiązanych kapitałowo –
aspekty praktyczne                                         9 17

Zalewski Romuald I., Borucki Michał
– Ocena satysfakcji klienta z usług dorad-

czych (I). Modele jakości usług                    6 23
Zapłata Sławomir

– Ocena systemu zarządzania jakością w or-
ganizacji                                                         3 35

Zapłata Sławomir, Kwiatek Piotr
– Kontroling marketingowy w systemie za-

rządzania jakością                                        7–8 50
Zarębska Anna

– Tożsamość przedsiębiorstwa – znacznie
szersze spojrzenie na kulturę organiza-
cyjną                                                                 1 14

Zawiła-Niedźwiecki Janusz
– Propozycja metodyki zarządzania ciągło-

ścią działania                                                    6 5

Zbroja Andrzej
– Sektor małych i średnich przedsiębiorstw

w okresie transformacji gospodarczej –
zmiany strukturalne                                  7–8 42

Zimniewicz Kazimierz
– Skrzynka narzędziowa menedżera                5 10

Życki Artur, Sujkowska Zofia
– Udział w polityce strukturalnej Unii Eu-

ropejskiej sposobem na utrwalenie ten-
dencji prorozwojowych w Polsce                12 25

– Doktorat  honoris  causa  Uniwersytetu
Gdańskiego dla prof. dr. hab. inż. Alfreda
Czermińskiego                                              10 15

Z archiwum „Przeglądu Organizacji”:
– Ameryka a sprawa polska                            9 3
– Z numeru 7/1926 „PO”

� 1776–1926 – Rada Instytutu Naukowej
Organizacji na 150-lecie Stanów Zjed-
noczonych                                                  9 3

� Odezwa Stowarzyszenia Inżynierów
Polaków w Ameryce                                 9 5

� Czem Ameryka może służyć za wzór –
P. Drzewiecki                                           9 6

– Déjà vu                                                          10 8
– Z numeru 6/1926 „PO”

� W sprawie ujednostajnienia Ustawy
Przemysłowej w Polsce – Piotr Drze-
wiecki                                                          10 8

– Urocza ramotka                                             11 3
– Z numeru 3/1926 „PO”

� Ku zmniejszeniu kosztów eksploatacji
kolei – Józef Kamieński                          11 3

– O naprawie republiki – Dariusz Teresiń-
ski                                                                 12 3

– Z numeru 1/1926 „PO”
� Wydajność pracy urzędników państ-

wowych – Frederick W. Taylor              12 3
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PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
Spis treści 2003
Nr 1
Jak wygrać w sytuacji kryzysu finansowego

– „The McKinsey Quarterly” – opr. Grażyna
Aniszewska                                                            42

Nr 2
Kto jest odpowiedzialny za IT? – „The McKin-

sey Quarterly” – opr. Grażyna Aniszewska        42
Nr 3
Wrogowie zaufania – „Harvard Business Re-

view” – opr. Grażyna Aniszewska                         42
Nr 4
Spece od pomysłów – „Harvard Business Re-

view” – opr. Grażyna Aniszewska                         42
Nr 5
Elastyczność nowych form organizacyjnych

– „Revue Internationale de Gestion” – opr.
Grażyna Aniszewska                                                40

Nr 6
Filozofia firmy – „The McKinsey Quarterly” –

opr. Grażyna Aniszewska                                       42

Nr 7–8
Pułapka tożsamości – „Sloan Management Re-

view” – opr. Grażyna Aniszewska                        66

Nr 9
Przywództwo i psychologia radykalnych

zmian w firmie – „Harvard Business Review”
– opr. Grażyna Aniszewska                                    41

Nr 10
Psychologia  zarządzania  zmianą  –  „The

McKinsey Quarterly” – opr. Grażyna Aniszew-
ska                                                                        42

Nr 11
Ceny  nowych  produktów  –  „The McKinsey

Quarterly” – opr. Grażyna Aniszewska                  42

Nr 12
Organizacyjne uczenie się i odnowa strate-

giczna – „Strategic Management Journal” –
opr. Grażyna Aniszewska                                        42


