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Wprowadzenie

dkrycie własności systemów nieliniowych 
określanych w uproszczeniu jako złożoność 
i chaos stało się podstawą do opracowania 

bardziej złożonych metod modelowania matematycz-
nego, które w bardziej precyzyjny sposób pozwalają 
na opis i analizę działania systemów społecznych. 

Złożone systemy adaptacyjne – ZSA (Complex 
Adaptive Systems – CAS) stanowią swego rodzaju 
podklasę systemów złożonych. Dzięki adaptacyjnym 
możliwościom elementów oraz traktowanych cało-
ściowo ZSA możliwe staje się opisywanie i analizo-
wanie działania wszelkiego rodzaju organizacji, po-
czynając od przedsiębiorstw i ich elementów, poprzez 
sieci przedsiębiorstw, a na sektorach i całej gospo-
darce kończąc. Coraz bardziej złożonym elementom 
tych systemów nadaje się możliwości symulacji pro-
cesów poznawczych (kognitywnych), co pozwala na 
dokładniejsze modelowanie procesów decyzyjnych – 
zarówno na poziomie jednostki, jak i konsekwencji 
tych procesów na poziomie całości systemu. 

Można wręcz postawić tezę, że złożone systemy 
adaptacyjne stanowią jak dotychczas najbardziej 
zaawansowaną metodę opisu i analizy systemów 
społecznych. Należy przy tym dodać, że o ile w lite-
raturze światowej badania dotyczące złożonych sys-
temów adaptacyjnych stanowią obecnie jeden z istot-
niejszych problemów teorii i praktyki zarządzania, 
o tyle w polskim piśmiennictwie nie poświęca się 
jeszcze temu zagadnieniu dostatecznej uwagi. 

Celem artykułu jest przegląd podstawowych cech 
złożonych systemów adaptacyjnych oraz wskazanie 
możliwości ich stosowania w modelowaniu i analizie 
organizacji. Opracowanie stanowi wstęp do dalszych 
badań teoretycznych, jak i też do opracowania modeli 
złożonych systemów adaptacyjnych, które w szerszym 
niż dotychczas zakresie umożliwiałyby opis i analizę 
procesów uczenia się organizacji i tworzenia wiedzy. 

 
Podstawowe cechy złożonych systemów 
adaptacyjnych

oncepcja złożonych systemów adaptacyjnych 
(ZSA) opracowana została w zajmującym się 
interdyscyplinarnymi badaniami w zakre-

sie systemów złożonych Instytucie w Santa Fe (Santa 
Fe Institute) w stanie Nowy Meksyk w USA. Głów-
nymi twórcami koncepcji złożonych systemów ada-
ptacyjnych są: matematyk J.H. Holland oraz laureat 
Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, M. Gell-Mann.

Chociaż ZSA stanowią efekt pracy wielu bada-
czy, to na szczególne podkreślenie zasługuje wkład 
J. Hollanda, twórcy koncepcji obliczeń ewolucyjnych 
oraz algorytmów genetycznych, które stanowią pod-

stawę budowy matematycznych modeli złożonych 
systemów adaptacyjnych [J. Holland, 1995]. 

Badania dotyczące ZSA określa się czasem jako 
teoria złożoności (complexity theory) czy też nauka 
o złożoności (complexity science). Wykorzystanie ter-
minów „teoria” czy też „nauka” nie wydaje się uza-
sadnione, chociażby ze względu na interdyscyplinar-
ny charakter tych badań [C. Mesjasz, 2003], (New 
England Complex Systems Institute – NECSI). 

 Złożone systemy adaptacyjne mogą być wykorzy-
stywane do modelowania wielu rodzajów systemów 
– rynki finansowe, kolonie zwierząt, systemy spo-
łeczne, systemy odpornościowe, sieci komputerowe, 
relacje pomiędzy państwami i wiele innych, podob-
nych obiektów złożonych z wielu elementów działa-
jących (collectivities), [C. Goldspink, 2000]. 

Podstawowym elementem złożonego systemu ada-
ptacyjnego jest agent rozumiany w języku angielskim 
jako obiekt działający. Dlatego też w terminologii pol-
skiej przyjęło się również stosowanie terminu „agent” 
oraz liczby mnogiej „agenty” czy też nawet „agenci”.

Biorąc pod uwagę problemy ze stosowaniem tego 
terminu w polskiej terminologii naukowej – nie tyl-
ko polityczne, warto byłoby zastanowić się, czy nie 
można wprowadzić jakiegoś polskiego odpowiednika 
dla tego terminu. Termin „agent” zarówno w języku 
polskim, jak i w języku angielskim ma nie tylko zna-
czenie dotyczące obiektu (podmiotu). Może lepszym 
określeniem byłby „element działający”? 

Zgodnie z podstawową definicją, którą można wy-
prowadzić z rozważań zawartych w pierwszych pra-
cach dotyczących tego problemu, złożony system ada-
ptacyjny stanowi dynamiczną sieć oddziałujących ze 
sobą podstawowych elementów (agentów), które mogą 
być traktowane jako modele komórek, gatunków, in-
dywidualnych podmiotów (osób), elementów wszel-
kiego rodzaju sieci komputerowych, przedsiębiorstw 
czy też krajów. Elementy tej sieci działają równolegle, 
wpływając na inne elementy i reagując na ich wpływ. 
Wpływ ten polega na komunikacji, konfliktach, ko-
operacji i negocjacjach. W złożonym systemie ada-
ptacyjnym brak jest jakiejkolwiek scentralizowanej 
kontroli. Elementy tego systemu pozostają w pełni 
autonomiczne, co oznacza, że mają one możliwość 
kontroli nad swymi stanami wewnętrznymi.

Jakiekolwiek spójne działanie systemu jako cało-
ści wynika ze współpracy i konkurencyjnych działań 
elementów (agentów). Działanie całego systemu jest 
więc wynikiem bardzo dużej liczby decyzji podejmo-
wanych w każdej chwili przez indywidualne elemen-
ty [M. Waldrop, 1992, J. Holland, 1995]. 

Należy jeszcze pamiętać o różnicy pomiędzy sys-
temem agentowym (wieloagentowym) (Muli-Agent 
System – MAS) a złożonym systemem adaptacyjnym. 
System wieloagentowy można rozpatrywać w dwóch 

Złożone systemy adaptacyjne
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swego rodzaju specyficzny rodzaj systemów wielo-
agentowych oraz wykorzystywanych w rozważa-
niach informatycznych systemy inteligentnych ele-
mentów działających.

Samopodobieństwo polega na tym, że całość sys-
temu jest w pewien sposób podobna do swych elemen-
tów. Przykładem samopodobieństwa są obiekty mate-
matyczne określane jako fraktale. Jak wspomniano 
we wcześniejszej części opracowania, złożoność nie 
ma jednoznacznej definicji. W przypadku ZSA złożo-
ność wiąże się z wielowymiarowością (wieloaspekto-
wością) zachowania tych systemów, niemożnością ich 
dekompozycji (efekt synergiczny), nieliniowością, sa-
moorganizacją oraz wyłaniającymi się własnościami. 

Kolejnym pojęciem opisującym zachowanie się 
złożonych systemów adaptacyjnych jest wyłanianie 
się zachowania lub cech tych systemów (emergence). 
Podobnie jak w przypadku złożoności brak jest jed-
noznacznie określonej definicji wyłaniania się zacho-
wań i cech systemów. W najprostszym ujęciu łączy 
się je z intuicyjnie definiowaną synergią. Oznacza 
też ono, że na podstawie znajomości zachowania się 
i cech elementów danego systemu nie jest możliwe 
przewidywanie zachowania całości systemu. 

Ostatnią cechą odróżniającą złożone systemy ada-
ptacyjne od systemów wieloagentowych jest zdolność 
do samoorganizacji. Opiera się ona na mechanizmach 
sprzężenia zwrotnego, przede wszystkim ujemne-
go, chociaż dodatnie sprzężenie zwrotne też może 
wpływać na procesy samoorganizacji. Podobnie jak 
w pozostałych przypadkach, samoorganizacja jest 
trudna do jednoznacznego zdefiniowania. Stanowi 
ona jedno z centralnych pojęć fizyki, chemii, biologii 
czy też nauk społecznych. Samoorganizacja często 
jest wiązana z wyłaniającym się zachowaniem syste-
mu. W każdej z dziedzin nauki samoorganizacja jest 
inaczej rozumiana. W fizyce wiąże się z procesami 
spontanicznego wzrostu uporządkowania, w chemii 
z procesami autokatalizy, w biologii z homeostazą, 
natomiast w naukach społecznych samoorganizacja 
stanowi jedną z podstawowych cech systemu rynko-
wego oraz demokratycznego systemu politycznego. 

Metody modelowania 

pisane wcześniej ogólne cechy złożonych 
systemów adaptacyjnych wymagają dalszej 
konkretyzacji. Dotyczy to przede wszystkim 

elementów i cech tych systemów oraz metod modelo-
wania stosowanych do ich badania. 

Podstawowym elementem złożonych systemów 
adaptacyjnych jest element działający (agent). Po-
jęcie to ma obecnie dwa znaczenia. Pierwsze, stoso-
wane w ujęciu ogólnym mówi, że elementy mogą być 
traktowane jako modele komórek, gatunków, indy-
widualnych podmiotów (osób), elementów wszelkie-
go rodzaju sieci komputerowych, przedsiębiorstw czy 
też krajów. W drugim ujęciu stosowanym w informa-
tyce, w szczególności w rozważaniach dotyczących 
sztucznej inteligencji oraz zaawansowanych metod 
programowania, agent jest to system komputerowy 
zdolny do niezależnego działania w imieniu swoich 
użytkowników lub właścicieli (umiejący sam rozpo-
znać, co musi być zrobione, aby osiągnąć postawio-
ne cele bez pomocy użytkownika), [M. Wooldridge, 
2002]. 

ujęciach. W ujęciu ogólnym jest to system składający 
się z dużej liczby oddziałujących elementów (agen-
tów) – (agents), które mogą reprezentować różnorod-
ne obiekty. W ujęciu informatycznym agent stanowi 
element (reprezentację oprogramowania) – (software 
agent). Systemy wieloagentowe reprezentują opro-
gramowanie o charakterze rozproszonym wyróż-
niające się następującymi cechami: reaktywnością, 
autonomicznością, orientacją na cele, komunika-
tywnością, zdolnością do uczenia się, mobilnością, 
posiadaniem specyficznych, indywidualnych cech 
„charakteru”. 

Traktowany w sposób uogólniony złożony system 
adaptacyjny stanowi specyficzny rodzaj systemu 
wieloagentowego wykazujący atrybuty określane 
mianem złożoności (complexity). Czyli oznacza to, 
że każdy złożony system adaptacyjny jest syste-
mem wieloagentowym, natomiast relacja wynikania 
w drugą stronę nie zawsze jest prawdziwa.

Trzeba jednakże dodać, że obecne systemy opro-
gramowania określane jako systemy wieloagentowe 
stają się coraz bardziej złożone, np. poprzez nadawa-
nie im cech sztucznej inteligencji. Ponadto modelowa-
nie złożonych systemów adaptacyjnych odbywa się za 
pomocą systemów wieloagentowego oprogramowania 
rozproszonego. Dlatego też można wręcz stwierdzić, 
że rozróżnienie pomiędzy złożonymi systemami ada-
ptacyjnymi a wieloagentowymi systemami oprogra-
mowania wynika jedynie z perspektywy badawczej. 

Złożony system adaptacyjny ma następujące ce-
chy: samopodobieństwo (self-similarity), złożoność, 
wyłaniające się cechy (emergence) oraz samoorga-
nizację. Złożone systemy adaptacyjne stanowią więc 

Rys. 1. Zachowanie się złożonego systemu
adaptacyjnego 
Źródło: opracowanie własne.
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Zrozumienie zachowania złożonych systemów 
adaptacyjnych i innych systemów wieloagentowych 
wymaga odpowiedzi na dwa podstawowe pytania. 
Jak działają podstawowe elementy systemu? W jaki 
sposób mają być realizowane interakcje elementów 
działających – komunikacja, współpraca, negocjacje, 
tworzenie relacji władzy z innymi agentami? Pierw-
szy problem można określić jako projektowanie ele-
mentu działającego, natomiast drugi to projektowa-
nie społeczeństwa (mikro/makro).

 
Podstawowy element działający 

ażdy element działający (agent) w ZSA może 
być opisany za pomocą reguł zachowania. 
Opisują one, w jaki sposób dany agent re-

aguje na bodźce zewnętrzne, czyli przedstawiają ten 
element w relacji bodziec – reakcja. Znając ten zbiór 
reguł, można w dalszym postępowaniu określić spo-
soby adaptacji elementu działającego, czy też okre-
ślając szerzej, sposoby jego uczenia się. Postępując 
w ten sposób dalej, można w sposób znaczący zwięk-
szać repertuar zachowań, co prowadzi do sytuacji 
coraz częściej wspólnej dla modeli ZSA i modeli in-
formatycznych, czyli nadawanie elementom działają-
cym cech określanych jako „sztuczna inteligencja”.

Narzędzia modelowania ZSA

odele złożonych systemów adaptacyjnych 
charakteryzują się odpowiednią struk-
turą hierarchiczną. Podstawę ich mode-

lowania stanowią algorytmy genetyczne (genetic 
algorithms), [D. Goldberg, 1995], sieci neuronowe 
(neural networks), [J. Żurada i in., 1996], automaty 
komórkowe (cellular automata), sieci rozmyte (fuz-
zy networks) oraz inne metody modelowania mate-

matycznego. Natomiast na pierwszym, najniższym 
poziomie znajdują się odpowiednie klasyczne języki 
programowania. Ze względu na cel badawczy ich 
szczegółowe omówienie wychodzi poza zakres niniej-
szego opracowania.

Przykładem języka opracowanego specjalnie dla 
modelowania ZSA jest język NetLogo opracowany 
przez Ury’ego Wilensky’ego w 1999 roku i jest dalej 
rozwijany w ramach Center for Connected Learning 
and Computer-Based Modeling w Northwestern 
University w Evanston w stanie Illinois w USA.
NetLogo jest szczególnie odpowiedni do modelowania 
dynamiki złożonych systemów. Pozwala on na mo-
delowanie zachowania setek, a nawet i tysięcy auto-
nomicznych agentów, co umożliwia badanie zjawisk 
wyłaniania się zachowań i własności systemów. 

NetLogo jest językiem bardzo uniwersalnym, 
gdyż pozwala na modelowanie zjawisk występu-
jących w różnorodnych złożonych zbiorowościach 
w fizyce, chemii, biologii, medycynie, psychologii 
i w naukach społecznych. Modele z zakresu nauk 
społecznych (Artificial Society) dotyczą rozprze-
strzeniania się AIDS, konfliktów i kooperacji w sys-
temach społecznych, rozprzestrzeniania się plotek 
(Rumor), finansów i bankowości, czy też wreszcie 
modele zachowania uczestników sytuacji opisywa-
nych za pomocą teorii gier. Obecnie bardzo dużą po-
pularnością zaczynają się cieszyć modele systemów 
komunikacji i ruchu drogowego, w tym ruchu drogo-
wego w wielkich aglomeracjach miejskich oparte na 
ZSA i wykorzystujące język NetLogo. 

Powyższe przykłady nie wyczerpują oczywiście 
wszystkich możliwości stosowania języka NetLogo. 
Należy przy tym dodać, że język ten jest wykorzysty-
wany w celach dydaktycznych, zarówno do budowy 
modeli, jak i do analizy ich zachowania.

NetLogo nie jest oczywiście jedynym przykładem 
języka zbudowanego do modelowania systemów wie-
loagentowych czy też złożonych systemów adaptacyj-
nych. Często jako narzędzie budowy tych systemów 
wykorzystuje się bardziej złożone metodyki, takie jak 
na przykład SWARM, MaSE (Multi-agent Systems 
Engineering) czy też JADE (Java Agent DEvelopment 
Framework), [P. Cuesta-Morales i in., 2004].

Obszary zastosowań 

łożone systemy adaptacyjne znalazły bar-
dzo wiele zastosowań w teorii i praktyce za-
rządzania. Wykorzystywane być one mogą 

na dwa sposoby. 
W pierwszym przypadku ze względu na fakt, że 

stanowią one jak dotychczas najbardziej zaawanso-
wane narzędzie modelowania systemów społecznych, 
mogą być wykorzystywane jako narzędzie teorii do 
opisu, analizy, predykcji i tworzenia wzorców. Jak też 
zostało wspomniane wcześniej, ZSA stanowią w teorii 
i praktyce zarządzania istotne narzędzie heurystycz-
ne, gdyż niektóre wyłaniające się cechy systemów 
społecznych nie są w pełni przewidywalne, a dzięki 
nieliniowym modelom adaptacyjnym istnieją szanse 
na uzyskanie wariantów tego właśnie rodzaju. 

Drugim obszarem wykorzystania ZSA w za-
rządzaniu, w znacznym stopniu pokrywającym się 
z pierwszym, jest wspomaganie realnych procesów 
decyzyjnych i wykonawczych za pomocą metod sy-

Rys. 2. Cechy podstawowego elementu złożo-
nego systemu adaptacyjnego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [J. HOLLAND, 
1995, M. WOOLDRIDGE, 2002]. ,
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mulacji opartych na modelowaniu wieloagentowym. 
W obydwu przypadkach w coraz większym zakresie 
uwzględnia się stosowanie złożonych modeli, w któ-
rych elementy mają cechy sztucznej inteligencji. 

W wykorzystaniu modeli opartych na złożonych 
systemach adaptacyjnych należy wziąć pod uwagę 
następujące cechy tych systemów:

 komunikację pomiędzy elementami działającymi,
 konflikty i negocjacje,
 zapewnienie właściwej koordynacji,
 przekazywanie informacji,
 minimalizację czasu realizacji,
 integracje modeli tworzonych w różnych syste-

mach.

Zakończenie

a podstawie przeprowadzonej analizy wstęp-
nej można w pełni zgodzić się ze stwierdze-
niem, że złożone systemy adaptacyjne (ZSA) 

stanowią obecnie najbardziej zaawansowaną metodę 
modelowania systemów społecznych, w tym organi-
zacji uczącej się i tworzącej wiedzę. Można dodać, że 
ZSA stanowią doskonałe narzędzie opisu i analizy 
działania zarówno złożonych systemów informacyj-
nych, od poziomu organizacji do poziomu interne-
tu, jak też i złożonych systemów społecznych, które 
w pewien sposób można interpretować jako systemy 
komunikacji, albo też jako systemy fizyczne w istot-
nym stopniu działające dzięki komunikacji, np. sys-
temy produkcyjne czy systemy logistyczne.

dr hab. Czesław Mesjasz
Katedra Procesu Zarządzania

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

BIBLIOGRAFIA
[1] CUESTA-MORALES P. i in., Developing a Multi-
-Agent System Using MaSE and JADE, „UPGRADE” 2004,
vol. V, no. 4. 
[2] GOLDBERG D.E., Algorytmy genetyczne i ich zastoso-
wania, WNT, Warszawa 1995. 
[3] GOLDSPINK C., Modelling Social Systems as Complex: 
Towards a social simulation meta-model, „Journal of Arti-
ficial Societies and Social Simulation (JASSS)” 2000, vol. 3, 
no. 2, http://www.soc.surrey.ac.uk/JASSS/3/2/1.html.
[4] HOLLAND J.D., Hidden Order. How Adaptation Builds 
Complexity, Basic Books, New York 1995. 
[5] MESJASZ C., Nauki o zarządzaniu a teoria systemów 
złożonych, „Organizacja i Kierowanie” 2003, nr 4 (114). 
[6] NetLogo, http://ccl.northwestern.edu/netlogo/docs.
[7] SWARM Development Group, http://www.swarm.org/
wiki/Main_Page.
[8] WALDROP M. M., Complexity: The Emerging Science 
at the Edge of Order and Chaos, Simon & Schuster, New 
York 1992. 
[9] WOOLDRIDGE M., An Introduction to MultiAgent 
Systems, John Wiley & Sons, Chichester, England, 2002; 
http://www.csc.liv.ac.uk/~mjw/pubs/imas.
[10] ŻURADA J., BARSKI M., JĘDRUCH W., Sztuczne sie-
ci neuronowe: podstawy teorii i zastosowania, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 1996.

Summary 
An introductory survey of properties and applications of 
Complex Adaptive Systems (CAS) is presented. It is em-
phasized that CAS are likely the most useful instruments 
of mathematical modeling in theory and practice of man-
agement. They can be also viewed as a fundamental meth-
od of modeling of learning organizations.

Wstęp

etoda strategicznej karty wyników była już 
prezentowana w polskiej literaturze przed-
miotu. Na uwagę zasługują metody i tech-

niki wspomagające, które mają za zadanie ułatwić 
proces wdrożenia tej metody w życie. W Ewolucji 
zrównoważonej karty wyników [Ćwiklicki, 2005] 
wskazałem stadia rozwojowe, które doprowadziły 
do ukonstytuowania się IV generacji kart wyników. 
Dla jednej z nich, karty III generacji, cechą charak-
terystyczną było wprowadzenie do toku postępowa-
nia badawczego w strategicznej karcie wyników tzw. 
mapy strategii. Niniejszy artykuł poświęcono wła-
śnie tej metodzie pomocniczej.

 
Geneza i istota metody

apę strategii wykorzystuje się w strategicz-
nej karcie wyników w momencie definio-
wania założeń strategicznych. Chociaż jej 

zręby powstały w połowie lat 90., to jej ostateczne 
opracowanie miało miejsce w roku 2001 [Kaplan, 
Norton, 2001, s. 77]. Jej autorami są Robert Kaplan 
i David Norton, którzy po analizie wielu przypad-
ków zastosowań kart wyników i identyfikacji po-
wtarzających się w nich wzorców ujęli je w struktu-
rę, którą nazwali właśnie mapą strategii. Pod tym 
pojęciem kryje się według samych twórców „proces 
transformacji aktywów niematerialnych w mate-
rialne efekty finansowe”. Jej istota sprowadza się 
do ukazania związków przyczynowo-skutkowych 
pomiędzy hipotezami zawartymi w strategicznej 
karcie wyników a wynikami finansowymi, będą-
cymi końcowym wymiarem skuteczności realizacji
strategii. 

Według innego określenia podanego przez Kap-
lana i Nortona mapa strategii jest „uogólnioną ar-
chitektoniczną strukturą opisującą strategię”. Śle-
dząc rozwój tej metody, za pierwowzór można uznać 
model du Ponta bez wątpienia znany profesorowi 
rachunkowości R. Kaplanowi. W modelu tym uka-
zuje się powiązania przyczynowo-skutkowe między 
poszczególnymi wskaźnikami finansowymi a ren-
townością kapitału własnego. Podobny schemat 
można dostrzec w prostym łańcuchu związków 
przyczynowo-skutkowych zawartym we wcześniej-
szej publikacji Kaplana i Nortona, przedstawiony na
rysunku 1. 

Tu również zależności są ukazane, począwszy od 
perspektywy rozwoju, dotyczącej innowacji i wiedzy, 
a na perspektywie finansowej skończywszy. Tego 
typu związki Kaplan i Norton wykazywali także dla 
perspektywy procesów wewnętrznych, w której po-
szczególne elementy, podobnie jak w łańcuchu war-
tości Portera, zmierzają do podniesienia wartości 
dla klienta.

Mapy strategii wykorzystywane są do anali-
zy spójności strategii i jej zrozumienia. Pozwalają 
uchwycić w sposób logiczny strukturę powiązań mię-
dzy poszczególnymi elementami strategicznymi. 
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Tok postępowania w metodzie

aplan i Norton sformułowali ogólny wzo-
rzec tworzenia mapy strategii (rysunek 2). 
Opisują go następująco: wzrost zapisany 

w perspektywie finansowej jest wynikiem tworze-
nia nowych źródeł przychodów i pogłębienia relacji 
z obecnymi klientami. Efektywność w tej perspekty-
wie dotyczy zarządzania kosztami i aktywami i nie 
odbiega w swej istocie od powszechnego rozumienia 
zarządzania finansami. W perspektywie klienta, 
najważniejszej dla strategii, ważne jest pozyskanie 
nowych klientów lub zwiększenie rentowności do-
tychczasowych. Najważniejsze dla tej perspektywy 
jest oferowanie wartości dla klienta, które zostanie 
zabezpieczone przez procesy wewnętrzne. Nato-
miast doskonalenie czynników wspierających pro-
cesy, takich jak: kompetencje pracowników, know-
-how, technologia i klimat organizacyjny, pozosta-
je w sferze perspektywy rozwoju [Kaplan, Norton, 
2001, s. 105].

Tworzenie map strategii opiera się na pięciu za-
sadach:

 Strategia równoważy przeciwstawne siły. Autorzy 
wyjaśniają to następująco: inwestowanie niemate-
rialne w aktywa w długiej perspektywie stoi w opo-
zycji do cięcia kosztów w krótkiej perspektywie. 

 Strategia jest oparta na zróżnicowanej propozycji 
wartości dla klienta. Oznacza to, że wartość ofero-
wana ma odpowiadać ściśle potrzebom konsumen-
tom, a to z kolei wiąże się z dobrym rozpoznaniem 
ich potrzeb.

 Wartość jest tworzona w wewnętrznych procesach 
biznesowych. Wyniki w perspektywie finansowej 
i klienta są konsekwencją działań podjętych w ra-
mach procesów. Główne grupy procesów obejmują: 
zarządzanie operacyjne, zarządzanie klientem, in-
nowacje, wymiar regulacyjny i społeczny.

 Strategia składa się z równoległych, uzupełnia-
jących się tematów. Wyraża się to w perspektywie 
procesów wewnętrznych następująco: poprawa 
w procesach operacyjnych skutkuje oszczędnościami 
kosztów w krótkim okresie, a zarządzanie klientami 
pozwala otrzymać wyniki w perspektywie półrocz-

Mapa strategii – metoda 
pomocnicza w strategicznej 
karcie wyników
Marek Ćwiklicki

nej. Innowacje mają jeszcze dłuższy okres zwrotu, 
a przestrzeganie spraw społecznych i regulacyjnych 
dotyczy dalekiej przyszłości. Niemniej jednak w kar-
cie wyników następuje równoważenie tych zróżnico-
wanych pod względem pojawienia się czasu wymia-
rów, a otrzymywane efekty mają charakter ciągły.

 Strategiczne dopasowanie determinuje wartość 
niematerialnych zasobów. W perspektywie rozwo-
ju niematerialne zasoby mogą być sklasyfikowane 
w trzy kategorie: kapitał ludzki, kapitał informacyj-
ny i kapitał organizacyjny [Kaplan, Norton, 2004, 
s. 11–12].  

Kaplan i Norton proponują tworzenie indywidu-
alnych map strategii dla każdego przedsiębiorstwa. 
W tym celu sugerują wykorzystywanie schematów 
przygotowanych dla danej branży bądź wzorca opi-
sanego powyżej. Ponadto wzorzec może być przydat-
ny w analizie lub wprowadzaniu zmian w już istnie-
jącej strategicznej karcie wyników [Kaplan, Norton, 
2001, s. 107].

Rys. 1. Łańcuch związków przyczynowo-skut-
kowych w strategicznej karcie wyników we-
dług R. Kaplana i D. Nortona
Źródło: [Kaplan, Norton, 2002, s. 46]. ,
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Samo konstruowanie mapy strategii jej autorzy 
przedstawiają na przykładzie Store 24, firmy bran-
ży spożywczej. W pierwszej kolejności definiowane 
są cele finansowe, które można osiągnąć przez re-
alizację działań doprowadzających do stworzenia 
nowej wartości dla klienta. Żeby to osiągnąć, należy 
mieć odpowiednio opracowane procesy (wewnętrz-
ne) operacyjne, a te z kolei są wspierane przez od-
powiednio wyszkoloną kadrę [Kaplan, Norton, 2001, 
s. 89–90]. Niniejszy przykład ukazuje, że tworzenie 
ciągu przyczynowo-skutkowego przebiega „od góry”, 
czyli od efektów, jakie chce się osiągnąć, a następnie 
określa się, co jest potrzebne do osiągnięcia danego
skutku. 

Bardzo dobrze ten tok rozumowania ujął M. Pie-
trzak w formie następującego łańcucha rekomenda-
cji: „aby zwiększyć rentowność, musimy poprawić 
produktywność aktywów; aby poprawić produktyw-
ność aktywów, musimy zrestrukturyzować majątek 
trwały i zmniejszyć poziom zapasów; aby zmniejszyć 
poziom zapasów, musimy skoncentrować się na du-
żych odbiorcach (np. supermarketach) oferujących 
duże zamówienia; aby zwiększyć udział dużych od-
biorców w obrotach, musimy zapewnić im sprawną 
obsługę zamówień; aby zapewnić sprawną obsługę 
zamówień, musimy zmienić logikę naszych procesów 
logistyczno-produkcyjnych z produkcji na magazyn 
na produkcję sterowaną zamówieniami; aby zmienić 
logikę procesów wytwórczych, musimy zainwesto-
wać w nowy system informatyczny, zatrudnić spe-
cjalistów ds. logistyki i przedstawicieli handlowych, 

przeprowadzić wiele szkoleń itd.” [Pietrzak, 2003, 
s. 6–7].

Układ hierarchiczny – począwszy od finansowej 
perspektywy, przez klienta, procesy wewnętrzne 
i zakończony na perspektywie rozwoju – został po-
twierdzony przez autorów w ich trzeciej pracy uszcze-
góławiającej metodę strategicznej karty wyników pt. 
Strategy Maps wydanej w roku 2004. W ten sposób 
utracono w perspektywie procesów wewnętrznych 
ciągłość, która była zachowana w pierwotnej pre-
zentacji metody strategicznej karty wyników wy-
nikającej z przyjętego łańcucha wartości [Harmon,
2004, s. 4].

Proces tworzenia mapy strategii ma charakter 
ciągły, tj. jego realizacja kończy się dopiero wtedy, 
kiedy osoby projektujące nie mają żadnych wąt-
pliwości co do poprawności utworzonych relacji. 
Sprawdzenie poprawności budowy mapy strategii 
może następować w sposób pośredni poprzez analizę 
korelacji między miernikami przypisanymi do po-
szczególnych perspektyw i inicjatyw strategicznych. 
Weryfikacja hipotez odnośnie do tych korelacji może 
przebiegać podobnie do opisu Kaplana i Nortona wy-
konanego dla jednej z firm stosującej zrównoważoną 
kartę wyników (rysunek 3).

W tym konkretnym przypadku stwierdzono, że 
pracownicy o wysokim morale obsługiwali najbar-
dziej zadowolonych klientów. Ci klienci odznaczali 
się natomiast krótkim cyklem spłaty należności, 
a zatem korelacje przedstawiały się następująco: 
większe morale pracowników, to większe zadowo-

Rys. 2. Wzorzec mapy strategii w strategicznej karcie wyników
Źródło: [Kaplan, Norton, 2001, s. 106]. 
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lenie klientów, mniejsze należności i większa stopa 
zwrotu z kapitału. Kaplan i Norton wyjaśniając ten 
związek, zaznaczają, że kwestia zwiększenia morale 
pracowników to może być wyraz altruistycznej dzia-
łalności firmy albo przejaw mody. Tymczasem anali-
za ukazuje, że dzięki temu otrzymuje się konkretny 
efekt w postaci zwrotu z kapitału [Kaplan, Norton, 
2002, s. 227–228].

Ocena metody

apa strategii jest bez wątpienia przydatna 
przy budowaniu zależności strategicznych 
w zrównoważonej karcie wyników. Na 

pewno tego typu proces normalizuje i pokazuje, że 
iteracyjne sprawdzenie poszczególnych relacji jest 
przydatne przy ocenie wiarygodności i poprawności 
budowy związków przyczynowo-skutkowych w kar-
cie wyników. Ułatwia to w ten sposób kontrolę stra-
tegiczną, co potwierdzają Kaplan i Norton [2002, 
s. 226] i zastosowanie map strategii w audycie we-
wnętrznym [Seminogovas, Rupsys, 2006].

M. Pietrzak zwraca ponadto uwagę na możliwość 
wykorzystania mapy strategii do pośredniej wyceny 
kapitału intelektualnego poprzez charakterystykę 
transformacji aktywów niematerialnych w wymier-
ne wyniki finansowe [Pietrzak, 2003, s. 10]. 

Do wad metody należy na pewno zaliczyć niepew-
ność towarzyszącą formułowaniu związków przyczy-
nowo-skutkowych, gdyż rzeczywista ich korelacja 
może być odmienna od sformułowań planistycznych. 
Ponadto wskazane przez P. Harmona odejście od łań-
cucha wartości w perspektywie procesów powoduje, 
że nie ma ścisłych związków między elementami wy-
mienionymi we wzorcowej mapie strategii.

Na zakończenie prezentacji mapy strategii war-
to dodać, że podobny efekt można otrzymać, sto-

sując diagram przyczynowo-skutkowy autorstwa
K. Ishikawy lub jedną z metod z grupy tzw. 7 nowych 
metod TQM, diagram relacji, będący rozwinięciem 
techniki Ishikawy. Mianowicie diagram relacji za-
wiera podobny tok postępowania tylko w odniesie-
niu do ogólnych problemów zarządzania. Diagram 
relacji jest bowiem techniką wyjaśniania związków 
przyczynowych w sytuacji złożonej, w celu ustalenia 
poprawnego rozwiązania [Mizuno, 1988]. Jest po-
mocny jako technika ustalania powiązań przyczyno-
wo-skutkowych między elementami wyodrębniony-
mi podczas zastosowania innej metody – diagramu 
pokrewieństwa. W odróżnieniu od innej techniki 
określania związków przyczynowo-skutkowych, jaką 
jest wykres Ishikawy, metoda ta wskazuje na powią-
zania między przyczynami. Oznacza to, że niektóre 
z nich mogą mieć podwójny wpływ na inne elementy 
obszaru problemowego. Dzięki zastosowaniu diagra-
mu relacji można zidentyfikować główne czynniki 
doprowadzające nas do stanu pożądanego [Sandras, 
1996]. W przypadku mapy strategii dane wejściowe 
powstają na skutek ustalenia założeń strategicz-
nych i zbudowaniu na ich podstawie hipotez stra-
tegicznych.

dr Marek Ćwiklicki
Katedra Metod Organizacji i Zarządzania

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
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Summary
In the article the strategy map – a new management tool in 
Balanced Scorecard by R. Kaplan and D. Norton – is pre-
sented. The method is used during defining the strategic 
assumptions and converting intangible assets into tangi-
ble outcomes. The genesis, methodology and an attempt of 
appraisal of this method is given.

Rys. 3. Analiza korelacji mierników
Źródło: [Kaplan, Norton, 2002, s. 227].
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Wprowadzenie

uproszczeniu można stwierdzić, że teoria za-
rządzania poruszając się w ramach schema-
tu strategia – trwała przewaga konku-

rencyjna – trwale dobre wyniki, stara się ustalić 
związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy elementa-
mi tego łańcucha. W praktyce związki te nie są wca-
le takie oczywiste. Nie wystarczy mieć dobrą stra-
tegię, by osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną. 
Trwała przewaga konkurencyjna nie zapewnia też 
a priori trwale dobrych wyników, choćby ze względu 
na czynniki behawioralne w zarządzaniu.

Według literatury przewaga konkurencyjna jest 
tworzona przez zbiór praktyk zarządzania, które naj-
pierw są innowacyjne, potem mają charakter adapta-
cyjny, a na końcu stają się rutyną. Literatura przed-
miotu jest podzielona na opisy i analizy firm dużych1) 
oraz małych2). W tych ramach istnieje podział prze-
wag konkurencyjnych na charakterystyczne dla firm 
dużych (ekonomia skali, ekonomia zakresu, krzywa 
doświadczenia, integracja itd.) i dla firm małych 
(szybkość, innowacyjność itd.). Firmy znajdujące się 
w środku – już nie małe, ale jeszcze nie wielkie, są 
właściwie pomijane. Większość kategorii i podziałów 
typologii strategii jest dosyć uproszczona i statycz-
na. Ma to swoje uzasadnienie, ale nie pozwala dobrze 
zrozumieć możliwości budowy przewagi konkuren-
cyjnej w szybko zmieniającym się otoczeniu przez 
firmy, które nie mają żadnej istotnej przewagi, a jed-
nocześnie muszą się zderzać z dużymi konkurenta-
mi. Mają ograniczone zasoby, mniejsze kompetencje, 
problemy restrukturyzacyjne itd. Konsekwencją do-
minującego paradygmatu łączącego wielkość firmy 
ze strategią jest przyjęte, nieomal jako pewnik, za-
łożenie o braku możliwości budowania skutecznych 
strategii przez firmy średniej wielkości – firmy, które 
„ugrzęzły”. Zagadnienie to zostało opisane i spopu-
laryzowane przede wszystkim przez M.E. Portera3). 
Porter, analizując warunki konkurowania, sformu-
łował paradygmat o trzech potencjalnie skutecz-
nych strategiach konkurowania: kluczowa pozycja 
pod względem kosztów całkowitych, zróżnicowanie 
lub koncentracja4). Firmie, która nie przyjmie jed-
nej z tych strategii, grozi według Portera sytuacja 
„ugrzęźnięcia”, czyli nieomal zapewniona niska ren-
towność. Możemy to sformułowanie potraktować 
jako swoistą definicję „ugrzęźnięcia”. Porter wyraź-
nie wiąże ze sobą strategię firmy i jej wielkość, przy 

czym jego rozumowanie ma charakter strategiczny. 
Portera nie interesuje konkretna definicja małej lub 
dużej firmy (np. z uwzględnieniem skali sprzedaży 
lub zatrudnienia). Skuteczna strategia oznacza, że 
albo firma jest skoncentrowana na niszy i przez to 
ma ograniczony udział w rynku i ograniczoną wiel-
kość, albo osiąga korzyści skali z racji dominującego 
udziału w rynku, co w praktyce jest możliwe tylko 
w przypadku firm dużych.

Dylemat „średniaków”

owstaje pytanie mające uniwersalne zna-
czenie: jak mają sobie radzić firmy średniej 
wielkości? Szczególnie jest to ważne dla pol-

skich firm, które z powodu uwarunkowań historycz-
nych w większości nie dysponują ani wystarczającą 
ekonomią skali, ani zakresu. 

W kontekście teorii strategii, sytuacja polskich 
firm (ale również innych firm krajów Europy Środ-
kowej i Wschodniej), biorąc pod uwagę kontekst hi-
storyczny i ich pozycję rynkową, była i jest nie do po-
zazdroszczenia. Obciążone wszystkimi problemami, 
wynikającymi z „atrybutów” gospodarki planowej, 
nie miały w 1989 roku większości cech firm gospo-
darki kapitalistycznej. Proces ich przemiany nastę-
puje, aczkolwiek wymaga, poza myśleniem o chwili 
obecnej i przyszłości, eliminowania zaszłości histo-
rycznych. Wobec otwartości polskiego rynku, w ta-
kich realiach przychodzi im konkurować z firmami 
rozwiniętej gospodarki rynkowej. Ich sytuacja nie 
jest oczywiście jednakowa i jest pochodną, między 
innymi, kondycji branży, w której działają. Wśród 
różnych branż autora artykułu interesuje szczegól-
nie branża chemiczna, a w szczególności grupa firm 
tzw. ciężkiej syntezy chemicznej. W Polsce należą do 
niej m.in.: Anwil Włocławek SA, ZA Puławy SA, ZA 
Tarnów SA, ZA Kędzierzyn SA, Firma Chemiczna 
Dwory SA, na Węgrzech: TVK, Borsodchem, w Cze-
chach – Kauczuk Kralupy, Spolana. W kontekście 
możliwych przewag konkurencyjnych firmy te nie 
mogą liczyć na zróżnicowanie, a ponadto skala ich 
działalności i zakres integracji są w większości przy-
padków niewystarczające, by mówić o przywództwie 
kosztowym. 

Porter stwierdza, że takie firmy znajdują się w sy-
tuacji „ugrzęźnięcia” i właściwie, poza strategiami 
generycznymi, nic im nie proponuje. Zadajemy sobie 
pytanie: czy to znaczy, że są one skazane z założenia 

„Ugrzęźnięcie” firmy
jako problem strategiczny
Zdzisław Ingielewicz
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na porażkę, jeśli nie przyjmą jednej z generycznych 
strategii? Chyba nie. Rzeczywistość pokazuje, że 
wiele takich firm całkiem dobrze sobie radzi. Ozna-
czałoby to, że poza ekonomią skali, zróżnicowaniem 
i koncentracją istnieje cała gama zachowań, które 
pozwalają takim firmom funkcjonować i się rozwi-
jać, mimo przewag ich konkurentów. Interesująca 
byłaby odpowiedź na pytanie: jakie inne czynniki 
to sprawiają? Czy wynika to może z faktu, że firmy 
podejmują wiele działań, które nie będąc strategią 
sensu stricto, pozwalają im poruszać się w obszarze 
pomiędzy firmami o opisanej przez Portera charak-
terystyce. Warto zauważyć, że poza Porterem, który 
obstaje przy strategiach generycznych, jako źródłach 
sukcesu firm, a uważanych przez Christensena5) za 
nietrwałe, wielu innych teoretyków zarządzania 
uznaje inne aspekty działalności firm za kluczowe 
dla ich sukcesu: Kay [1996]6) – architekturę firmy, 
jej reputację i innowacyjność; Hamel i Prahalad 
[1990]7) – kluczowe kompetencje; Slywotzky [2000]8) 
– podążanie za wartością migrującą do strefy zysku; 
Markides [2000]9) – mozaikę różnych rozwiązań. 

W rozumowaniu Portera kluczowe zmienne (nie-
zależne) strategiczne to udział w rynku i przyjęta 
strategia, których pochodną jest sukces mierzony 
stopą zysku. Logikę swojego rozumienia problemu 
„ugrzęźnięcia” Porter przedstawia w modelu pre-
zentującym paraboliczną zależność pomiędzy udzia-
łem w rynku a stopą zysku, nazywając ją krzywą U 
(rysunek 1).

Do obrony swojej tezy o „ugrzęźnięciu” Porter zo-
stawia sobie przezornie szeroką „furtkę”. Stwierdza, 
że krzywa zależności U występuje nie we wszystkich 
sektorach10). Przywołuje sektor towarów masowych, 
gdzie według niego w wielu przypadkach gra toczy 
się o koszty, ponieważ nie ma możliwości koncentra-
cji lub zróżnicowania. Jednocześnie pokazuje jednak 
jako wyjątek przykład amerykańskiego przemysłu 
stalowego, w którym na skutek silnej konkurencji 
drogą wiodącą do wyższych zysków jest według nie-
go koncentracja lub zróżnicowanie. 

Dwie klasyczne pozycje, które wspierają rozumo-
wanie Portera, to naukowe monografie H.A. Simo-
na11) oraz A. Chandlera12). Badania Simona wykazały, 

że radykalna koncentracja stosunkowo niewielkich 
w skali światowej firm niemieckich na wybranych 
segmentach globalnych (szafy chłodnicze, maszy-
ny do zwijania papierosów, zmywarki hotelowe itd.) 
doprowadziła je do sukcesu strategicznego, mierzo-
nego zarówno doskonałą rentownością, jak i prak-
tyczną dominacją rynku. Pewnym problemem przy-
wołanych firm jest fakt, że opanowały one wprawdzie
wąskie, ale globalne – i przez to całkiem duże – ryn-
ki. Biorąc jednak pod uwagę ograniczoną skalę ich 
działalności i ich wielkość, wydaje się uprawnione za-
kwalifikowanie ich do firm funkcjonujących po lewej 
stronie krzywej Portera. W innej znanej monografii 
naukowej A. Chandler13) dowodzi, że w przypadku 
większości amerykańskich przemysłów w pierwszej 
połowie XX wieku o sukcesie firmy decydowała po 
prostu skala działalności. Te firmy, które pierwsze 
przekroczyły określoną skalę (a więc znalazły się 
bliżej prawej strony wykresu Portera), stosunkowo 
szybko zdominowały rynek z racji niskich kosztów 
stałych liczonych na jednostkę wyrobu, efektu krzy-
wej doświadczenia, inwestowania w nadmiar mocy 
produkcyjnych – tworząc w ten sposób mniejszym 
firmom ogromne bariery wejścia. Pośrednio tezę 
Portera wspierają także inni badacze. Nawet po-
bieżna analiza artykułów naukowych w dominują-
cych periodykach w okresie ostatnich dziesięciu lat 
(„Strategic Management Journal”, „Long Range
Planning”, „Journal of Management”) wykazuje 
wyraźną koncentrację uwagi uczonych na firmach 
dużych lub małych. Z jednej strony, prowadzone są 
rozległe badania strategii firm dużych, zwłaszcza 
międzynarodowych, przy wykorzystaniu ogromnych 
baz danych i wyrafinowanego aparatu statystyczne-
go. Z drugiej strony, coraz częściej badacze strategii 
zbliżają się do problematyki przedsiębiorczości, pro-
wadząc badania ilościowe i jakościowe stosunkowo 
małych firm, podkreślając strategiczne znaczenie 
ich elastyczności i szybkości w osiąganiu sukcesu. 
Firmy średniej wielkości wydają się poza obszarem 
zainteresowań badawczych, nieomal skazane na 
„ugrzęźnięcie” i dlatego mało ciekawe badawczo. 
Bardzo charakterystyczny jest pod tym względem 
fakt, że w jednej z pięciu prac uznanych za najważ-
niejsze z dziedziny zarządzania w 2005 roku14) auto-
rzy podkreślają odmienną logikę budowania i wdra-
żania strategii właśnie w małych i dużych firmach. 
Zdaniem Markidesa i Geroskiego prawdziwie duże 
firmy mają atuty (skala, zakres, model biznesowy), 
które pozwalają im skutecznie kolonizować rynki, 
natomiast atuty małych firmy, takie jak: innowacyj-
ność, szybkość, elastyczność – pozwalają im kreować 
rynki. Firmy średniej wielkości i ze średnim udzia-
łem w rynku nie istnieją w tej analizie, tak jak gdyby 
nie mogły mieć żadnych interesujących kompetencji 
i strategii.

„Ugrzęźnięcie” – teoria i praktyka

ylemat „ugrzęźnięcia”, potraktowany wprost, 
niesie w sobie bardzo istotne konsekwencje 
dla teorii i praktyki zarządzania. Teore-

tycznie, oznacza brak modelowych strategii sukcesu 
takich firm. Praktycznie, oznacza konieczność szuka-

Rys. 1. Portera model „ugrzęźnięcia” 
Źródło: M.E. PORTER, Strategia konkurencji. Metody ana-
lizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1996, s. 59.
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nia dróg skutecznej ucieczki z tej sytuacji. Pierwszy 
sposób, to szybki wzrost udziału w rynku (np. poprzez 
akwizycje i fuzje) i dzięki temu osiągnięcie przewagi 
skali i zakresu. Drugi sposób, to redukcja wielkości 
firmy i powrót do koncentracji na ograniczonym ryn-
ku z ograniczonym zakresem produktowym. Powstaje 
jednak zasadnicze pytanie: czy w dzisiejszych uwa-
runkowaniach ten dylemat występuje w sformułowa-
nej przez Portera formie? Czy są to jedyne możliwe 
ścieżki postępowania?

Analizę dylematu „ugrzęźnięcia” warto zacząć 
od konstatacji, że stworzony przez Portera model 
U, zależności pomiędzy udziałem w rynku a stopą 
zysku w postaci parabolicznej krzywej, niewątpli-
wie wymaga doprecyzowania. W przedstawionej 
formie ma charakter wyłącznie poglądowy. Nie jest 
to krzywa wynikająca z jakichkolwiek badań staty-
stycznych. Z logicznego punktu widzenia krzywa ta 
powinna mieć obustronne ograniczenia. Zarówno 
stopa zysku (netto, brutto), jak i udziały w rynku 
nie są nieograniczone i nie mogą przekroczyć 100%. 
Ponadto, przy udziale w rynku zmniejszającym się 
do zera (ruch na krzywej w lewą stronę) stopa zysku 
również powinna zmierzać do zera (a w skrajnych 
przypadkach przyjmować wartości ujemne). Przy 
ruchu po krzywej w prawą stronę (wzrost udziału 
w rynku), w kierunku monopolu, stopa zysku może 
co najwyżej zbliżać się asymptotycznie do 100%. Jest 
to rozważanie czysto teoretyczne, nieprzesądzające 
o tym, jaki powinien być w rzeczywistości przebieg 
krzywej między punktami 0 i 2. Wydaje się logiczne, 
że nie istnieje jedna krzywa przedstawiająca opisane 
relacje, lecz raczej wiązka krzywych. Będą one róż-
ne, zależnie od branży, wielkości próby, doboru firm 
i czasu jej sporządzenia. Logiczne następstwo tych 
rozważań pokazuje rysunek 2.

Patrząc w sposób czysto mechaniczny na mo-
del „ugrzęźnięcia” Portera (rysunek 1), nasuwa się 
oczywisty wniosek, że powinniśmy w zaistniałej sy-
tuacji uciekać po krzywej w lewo (zróżnicowanie) lub 
w prawo (ekonomia skali). Rozumując w ten sposób, 
można dojść do trywialnego wniosku, że każde dzia-

łanie wywołujące ruch firmy po krzywej U (w lewo 
lub w prawo) prowadzi do sukcesu. Byłoby to jednak 
skrajne spłycenie problemu. Powstaje pytanie: czy 
sytuacja „ugrzęźnięcia” jest (przy założeniu racjo-
nalności zachowań) realnym zagrożeniem dla firm 
nieposiadających jednej z trzech wyżej wzmianko-
wanych strategii? Czy jest możliwy, a jeśli tak, to 
w jakich warunkach, swoisty skok stopy zysku przy 
udziale w rynku na poziomie „ugrzęźnięcia” (rysu-
nek 3)? Mówiąc inaczej, czy w tym samym sektorze 
mogą być firmy o podobnej strukturze produktowej, 
które przy udziale w rynku na poziomie „ugrzęź-
nięcia” osiągają znacznie wyższą rentowność, nie 
mogąc jednocześnie zastosować żadnej z trzech pro-
ponowanych przez Portera strategii konkurowania 
w czystej postaci, a więc korzystać z wspierających je 
przewag konkurencyjnych ekonomii skali, zakresu 
lub koncentracji? 

Od czasu sformułowania przez Portera dylematu 
„ugrzęźnięcia” minęło nieomal 30 lat. W tym czasie 
pojawiło się wiele teoretycznych opracowań i prak-
tycznych zastosowań różnych strategii. Ich obszerną 
typologię przedstawiają w polskiej literaturze przed-
miotu m.in. R. Krupski15) i J. Jeżak16). Cechą wspól-
ną tych rozważań jest wskazywanie wielu innych, 
niż podnoszone przez Portera, czynników oraz in-
nych strategii adekwatnych do aktualnej i przyszłej 
sytuacji otoczenia konkurencyjnego. Stosunkowo 
rzadko jednak teza Portera o immanentnej słabo-
ści strategicznej średniej wielkości firm (o średnim 
udziale w rynku) jest kontestowana i badana. Jed-
nym z nielicznych był John Kay, który w 1986 r. 
podjął się zadania poszukania odpowiedzi na pyta-
nie: jakie są przyczyny powodzenia w przemyśle?17) 
Tak postawione pytanie już na wstępie zmusiło od-
powiadających do określenia, co według nich jest 
miarą owego powodzenia. Wśród odpowiedzi poja-
wiały się: wielkość i udział w rynku, rentowność, 
korzyści osiągane przez udziałowców, sprawność 
techniczna i zdolność do wprowadzania innowacji 
itd. Niezależnie od tych różnic, pytani wskazywali 
zgodnie przykłady tych samych firm: Matsushitę, 

Rys. 2 
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 3
Źródło: opracowanie własne. 
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Hewlett-Packarda, Glaxo, Benettona, BMW, Mark-
sa & Spencera. Kay postanowił przyjąć jako miarę 
powodzenia zdolność do tworzenia wartości dodanej, 
czyli osiągania wyników mających wartość większą 
od poniesionych nakładów18). Przeprowadzona przez 
niego analiza doprowadziła do wskazania trzech wy-
różniających zdolności, decydujących o pozycji kon-
kurencyjnej, a tym samym rentowności: innowacji, 
architektury firmy, reputacji19). Według Kaya firma 
o dobrej architekturze „potrafi szybko i elastycznie 
reagować na zmieniające się warunki”20). Zdobycie 
reputacji jest według niego procesem długotrwałym 
i kosztownym, pozwala jednak na uzyskanie znacz-
nej wartości dodanej. W przypadku innowacji, inno-
wator może zabrać cała pulę dzięki np. skutecznemu 
patentowi. Jeśli uznalibyśmy te wnioski za istotne, 
to w konkluzji musielibyśmy się zgodzić, że udział 
w rynku nie ma tak istotnego znaczenia, jeśli cho-
dzi o poziom zysku (rentowność), a więc dylemat 
„ugrzęźnięcia” byłby pozorny, mimo że Kay nie pi-
sze tego wprost. Poza Kayem najostrzej tezę Porte-
ra zaatakowali znani konsultanci: A.J. Slywotzky, 
D.J. Morrison i B. Andelman21) w pracy, która stała 
się znanym bestsellerem w dziedzinie zarządzania. 
Autorzy stawiają w niej śmiałą tezę – udział w ryn-
ku jest martwy22). Starają się ją udowodnić, podając 
liczne przykłady. Jednocześnie stwierdzają, że w dzi-
siejszym biznesie problemem nr 1 jest rentowność. 
Źródła rentowności upatrują jednak w podążaniu 
za migrującą wartością, a nie w udziale w rynku, 
traktując go jako sprawę wtórną, pochodną pozycji 
konkurencyjnej. Na podstawie analizy wielu firm 
zaprezentowali dziesięć modeli biznesu, które do-
prowadziły te firmy do sukcesu. Warto wspomnieć 
przynajmniej niektóre z nich: model łącznicy23), mo-
del mnożnika zysków24), model globalnej sieci specja-
listów25). Każdy z tych modeli pokazuje jakże różne 
od Portera podejście do kwestii konkurowania. Żeby 
jednak mieć możliwość porównania tak różnych po-
dejść, warto przyjrzeć się modelowi piramidy wyro-
bów26). Jest on stosunkowo najbliższy rozumowaniu 
Portera. Model ten – na przykładzie jednorodnego 
wyrobu, jakim jest zegarek – pokazuje, jak można 
– nie zmieniając wprost udziału w rynku – zbudo-
wać piramidę jednorodnych wyrobów, podnosząc 
w zasadniczy sposób rentowność biznesu. Nicolas G. 
Hayek, szef szwajcarskiej firmy SMH produkującej 
zegarki, w obliczu potężnej konkurencji japońskiej, 
zbudował piramidę wyrobów o zróżnicowanych ce-
nach – od niskich (Swach, Endura, Lanco), poprzez 
średnie (Tissot, Certina, Mido) do wysokich (Omega, 
Longines, Rado) i ekskluzywnych (Blancpain). Rolą 
marki Swach, stanowiącej podstawę piramidy, jest 
ochrona zysków w systemie piramidy wyrobów, po-
krywających cały zakres oczekiwań cenowych klien-
tów. W jakimś sensie piramida wyrobów łączy w so-
bie ekonomię skali i zróżnicowanie. Być może podane 
przez wyżej wymienionych autorów przykłady i spo-
sób rozumowania nie pozwalają na zanegowanie tez 
Portera, na pewno jednak pokazują odmienny spo-
sób patrzenia na problem strategii i sukcesów firm. 
Typowo pozycyjna koncepcja Portera, którą cechuje 
stosunkowo mała dynamika, jest również obiektem 
pośredniej krytyki C.M. Christensena27), który od-

nosząc się do trzech elementów przewagi konkuren-
cyjnej: ekonomii skali, zakresu i integracji pionowej, 
konkluduje, że każdy rodzaj przewagi konkurencyj-
nej (w domyśle rentowności) wynika ze szczególne-
go rodzaju warunków, występujących w określonym 
czasie, z określonych powodów i nie ma trwałego 
charakteru. Potwierdzenie tej opinii znajdujemy 
w pracach wielu badaczy, zwłaszcza analizujących 
wpływ dynamiki zmian otoczenia na pozycję konku-
rencyjną firm. 

Podsumowanie

easumując, należy stwierdzić, że teza sfor-
mułowana przez Portera o strategicznym 
„ugrzęźnięciu” firm średnich stosunkowo 

rzadko była weryfikowana lub krytykowana. Właś-
ciwie stała się ona w problematyce zarządzania 
strategicznego ukrytym założeniem, tezą taken for 
granted przez większość autorów. Wprawdzie wiele 
opracowań o charakterze monografii oraz artyku-
łów podkreśla inne uwarunkowania sukcesu firm, 
ale tylko nieliczni autorzy bezpośrednio kontestują 
znaczenie udziału w rynku i wielkości firmy w jej 
sukcesie. Dlatego wydaje się zasadne postawienie 
wprost pytania o możliwość budowania skutecznych 
strategii, zapewniających firmie trwałą rentowność
właśnie w obszarze „ugrzęźnięcia”. Pytanie to jest 
ważne teoretycznie i praktycznie, zawsze będą bo-
wiem firmy o „średnim” udziale w rynku, firmy 
większe od małych lokalnych przedsiębiorstw obsłu-
gujących wybrane nisze i znacznie mniejsze w po-
równaniu z dominującymi rynek korporacjami mię-
dzynarodowymi.

Zdzisław Ingielewicz
prywatna działalność gospodarcza
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Summary
Much of strategy management literature is devoted to the 
description and analysis of problems faced by either large 
or small firms. Mid-size companies are rather omitted. As 
a consequence of the dominant paradigm, binding the size 
of the firm with its strategy, it is almost „taken for grant-
ed” assumption that a mid-size company – a company that 
is ‘stuck in the middle’ – is unable to define a successful 
strategy. This problem has been described by M.E. Porter 
who formulated paradigm about the only three effective 
strategies: leading cost position, differentiation or concen-
tration. Despite many theoretical analyses to the contrary, 
Porter’s thesis regarding the inherent strategic weakness 
of mid-size enterprises with average market share is rare-
ly contested or researched. Therefore it seems justified to 
ask directly – as it is asked by the author of the article 
– whether defining effective strategies, ensuring lasting 
profitability for the company is possible in the area of be-
ing „stuck in the middle”. The question is important both 
theoretically and practically because there will always be 
medium market share companies greater than small lo-
cal enterprises servicing selected market niches, and much 
smaller compared to international corporations dominant 
in the market.

Wprowadzenie

integrowany model przedsiębiorstwa, nie-
zależnie od przyjętej definicji, jest użytecz-
nym narzędziem w analizie decyzyjnej. 

Model taki może być wykorzystywany podczas pro-
cesu dokonywania wyborów gospodarczych. Rozwój 
tego typu narzędzi może służyć pogłębianiu wiedzy 
o badanym systemie, mechanizmach kształtujących 
się w ramach danego systemu oraz praktykom go-
spodarczym. Celem artykułu jest zaprezentowanie 
możliwości wykorzystania zintegrowanego modelu 
przedsiębiorstwa jako narzędzia wspomagającego 
zarządzanie. Ważnym elementem tak zdefiniowa-
nego celu jest przedstawienie uniwersalnej definicji 
zintegrowanego modelu przedsiębiorstwa.

Integracja procesów przedsiębiorstwa

wyniku specyfikacji procesów zachodzących 
w przedsiębiorstwie, np. opartej na dyna-
mice systemowej oraz łańcuchu wartości, 

otrzymujemy zintegrowany model przedsiębiorstwa1). 
Najpełniejszą definicję integracji przedsiębiorstwa 
podają [Ortiz, Lario, Ros, 1999]: integracja w przed-
siębiorstwie składa się z elementów materialnych i in-
formacyjnych, strumieni decyzji i kontroli przepływa-
jących przez przedsiębiorstwo, łączących jego funkcję 
z informacją, zasobami, działaniami i ludźmi, po to 
by usprawnić komunikację, współpracę i koordynację 
w przedsiębiorstwie tak, aby zarządzać przedsiębior-
stwem w sposób całościowy w zgodzie z realizacją stra-
tegii przedsiębiorstwa. Integracja jest zatem procesem 
całościowego spojrzenia na przedsiębiorstwo, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kompleksowego pojmowania 
przepływów materialnych i informacyjnych oraz zaso-
bów przedsiębiorstwa. Takie spojrzenie na firmę daje 
wiele pozytywnych efektów, np. efekt synergii, identy-
fikację „wąskich gardeł” itp. Podejście to nie jest wol-
ne od wad. W ujęciu zintegrowanym nie zawsze udaje 
się osiągnąć odpowiedni stopień szczegółowości opisu 
związków zachodzących w przedsiębiorstwie. 

Ekonometryczne ujęcie zintegrowanego 
modelu przedsiębiorstwa

integrowany model przedsiębiorstwa jest 
modelem opisującym całe przedsiębiorstwo. 
Można wyróżnić cztery funkcje budowy 

zintegrowanych modeli przedsiębiorstwa [Patankar, 
Adiga, 1995]:

 kontrola i predykcja,
 zarządzanie przez system,
 analiza powiązań kooperacyjnych,
 uczenie się.

Oprócz wyżej wymienionych funkcji zintegrowa-
nego modelu można stwierdzić, że taki model jest 
dobrym narzędziem do projektowania elementów 
systemu [Bernus, 2003].

W pracy [Wiśniewski, Zieliński, 1985] przedsta-
wiono ilościowe podejście do tematyki modelu zin-
tegrowanego. Zintegrowany model ekonometryczny 
jest to model matematyczno-ekonometryczny obiek-
tu bądź systemu gospodarczego, który jest podstawą 
optymalnego sterowania tym obiektem bądź syste-
mem. W modelu tym system opisany jest za pomocą 
trzech bloków modeli:

 bloku modeli ekonometrycznych,
 bloku modeli optymalizacyjnych,
 bloku modeli bilansowych.
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Modele z poszczególnych bloków powiązane są 
różnymi relacjami, w sposób odpowiadający charak-
terystyce badanego przedsiębiorstwa. Szczególne 
relacje dotyczą modeli ekonometrycznych i optyma-
lizacyjnych. W pierwszym przypadku model ekono-
metryczny staje się modelem optymalizacyjnym ze 
względu na ustaloną funkcję celu. Za pomocą mo-
delu optymalizacyjnego poszukuje się wówczas opti-
mum globalnego dla modelu ekonometrycznego opi-
sującego kształtowanie się procesów rzeczywistych 
w przedsiębiorstwie. Będzie to przedmiotem analizy 
w dalszej części artykułu. Drugi przypadek występu-
ję, gdy zmienne w modelu ekonometrycznym są uzy-
skane metodami optymalizacyjnymi. Oznacza to, że 
optymalizacji poddano mniejszy wycinek rzeczywi-
stości, a uzyskany wynik włączono jako zmienną do 
modelu ekonometrycznego. Powstały na bazie takiej 
specyfikacji model ekonometryczny opisuje powiąza-
nia między zmiennymi stanowiącymi optima cząst-
kowe poszczególnych elementów przedsiębiorstwa. 

Bazując na wcześniejszych definicjach oraz na 
podejściu ekonometrycznym do zagadnienia modeli 
zintegrowanych opisujących działalność przedsię-
biorstwa, można określić uniwersalną definicją mo-
delu zintegrowanego: zintegrowany model przedsię-
biorstwa to model opisujący w sposób kompleksowy, 
za pomocą metod ilościowych, procesy zachodzące 
w przedsiębiorstwie, pozwalający poprzez analizę 
decyzyjną uzyskać efekt synergii w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. W powyższej definicji poprzez 
analizę decyzyjną rozumie się wszelkie narzędzia 
wspomagania decyzji, np. metody optymalizacyjne, 
symulacje, sterowanie itp. Model zintegrowany opie-
ra się na założeniu, że opis pojedynczych relacji nie 
wystarcza do skutecznego zarządzania, a wiedza tyl-
ko o poszczególnych jego składowych nie uwzględnia 
efektu synergii istniejącego pomiędzy tymi składo-
wymi [Wilk, 2001].

W przedstawionej definicji oprócz budowy modelu 
dużą rolę odgrywa analiza decyzyjna służąca opty-
malizacji działalności gospodarczej. Metody analizy 
decyzyjnej przedsiębiorstwa można podzielić na dwie 
grupy:

 metody analizy statycznej (np. modele programo-
wania liniowego, symulacje itp.),

 metody analizy dynamicznej (np. metody sterowa-
nia optymalnego, symulacje itp.).

Ekonometryczny model przedsiębiorstwa 
budowlanego

nalizę przeprowadzono dla średniej wiel-
kości przedsiębiorstwa budowlanego, dzia-
łającego na terenie całej Polski oraz ryn-

kach Unii Europejskiej. Badane przedsiębiorstwo 
prowadzi budowy w generalnym wykonawstwie, jak 
również działa jako podwykonawca, specjalizując się 

w wykonywaniu konstrukcji żelbetonowych. W bada-
nym okresie przedsiębiorstwo notowało dynamiczny 
ponad 50-proc. wzrost przychodów w skali roku.

Przedsiębiorstwo zbadane zostało na podstawie 
danych miesięcznych obserwowanych od stycznia 
2001 do grudnia 2004. Został zbudowany ośmiorów-
naniowy model ekonometryczny według procedury 
modelowania zgodnego2). Procedura specyfikacji 
składała się zatem z dwóch etapów: analizy we-
wnętrznej struktury badanych procesów oraz anali-
zy powiązań przyczynowo-skutkowych.

Badane procesy charakteryzowały się niezbyt sil-
ną autokorelacją, trendem oraz wahaniami okreso-
wymi. Występowanie trendu we wszystkich badanych 
procesach podyktowane jest zmianami w przedsię-
biorstwie, szczególnie szybkim wzrostem produkcji, 
co ma silny wpływ na pozostałe procesy charakte-
rystyczne. Wahania okresowe w przedsiębiorstwie 
mają najczęściej charakter sześciomiesięczny3). 

Strukturę modułowo-relacyjną badanego przed-
siębiorstwa, odzwierciedlającą sprzężenia zasobowe 
i informacyjne, przedstawia rysunek 1. Stanowi ona 
punkt wyjścia specyfikacji równań modelu. 

Oszacowany model ekonometryczny przedsię-
biorstwa został w całości przedstawiony w pracach 
[Stryjewski, 2005; Stryjewski, 2006].

Optymalizacja modelu ekonometrycznego

ytowany model ekonometryczny wykorzy-
stany został w analizie decyzyjnej. Analiza 
ta polegała na optymalizacji statycznej mo-

delu ze względu na zysk operacyjny, a także dyna-
micznej za pomocą symulacji.

Optymalizacji dokonano, maksymalizując funk-
cję zysku ze względu na trzy zmienne decyzyjne: 
FIZ, UMYSL, PRZET. W przedsiębiorstwie bu-
dowlanym powyższe zmienne mają duże znaczenie. 
Kształtowanie się zysku uzależnione jest od liczby 
i wydajności pracowników umysłowych i fizycznych, 
a także od umiejętności pozyskiwania kontraktów 
i pozycji negocjacyjnej przedsiębiorstwa wyrażonej 
przez zmienną PRZET. 

Analiza statyczna

elem analizy statycznej jest znalezienie 
optimum dla zbudowanego modelu przed-
siębiorstwa ze względu na wartość zysku 

dla jednego okresu. Analiza polega na znalezieniu 
takich wartości zmiennych decyzyjnych w wybra-
nym miesiącu, dla których wartość zysku osiąga 
zakładaną wartość w tym samym okresie. W bada-
niu wykorzystano metodę programowania liniowego 
z algorytmem simpleks4).

Optymalizacyjny model przedsiębiorstwa budow-
lanego ma postać:

Zintegrowany model przedsiębiorstwa
jako narzędzie analizy decyzyjnej
Tomasz Stryjewski

,
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zysk=sprzed–prod–kogolne–kpom→X
model_ekonometryczny
kpom=srpl×fiz×0,25
kogolne=srpl×umysl
plynnosc=pien/(kpom+prod+kogolne)
prod≥0,8×sprzed
zmienne_endogeniczne≥0
przett–1≤1
0,8≤plynnosc≤2
fiz, przett–1,umysl≥0

gdzie: X – oznacza wartość funkcji celu, a zmienne 
bez indeksów są analizowane w czasie t, model_ekono-
metryczny – ekonometryczny model przedsiębiorstwa 
budowlanego zaprezentowany w pracy [Stryjewski, 
2006], zmienne_endogeniczne – zmienne endoge-
niczne modelu ekonometrycznego [Stryjewski, 2006].

W modelu optymalizacyjnym dokonano dodatko-
wo kilku założeń, ze względu na techniczną możli-
wość uzyskania rozwiązania. Koszty ogólne usta-
lono jako wartość iloczynu średniej płacy i liczby 
pracowników umysłowych. Zaniża to w pewnym 
stopniu wartość, ale pokazuje mechanizm ich kształ-
towania. Koszty pomocnicze stanowią 25% kosztów 
pracowniczych zmiennych, a wartość ta została uzy-
skana na podstawie obserwacji i jest średnią relacją 
tej kategorii kosztów. W podobny sposób uzyskano 
dolną granicę wartości produkcji w stosunku do 
sprzedaży. Model ekonometryczny opisuje kształto-
wanie się sprzedaży poprzez proces autoregresyjny, 
jednak jest ona w największym stopniu zależna od 
produkcji wyrażonej w kosztach wytworzenia. Mo-
del optymalizacyjny natomiast dąży do uzyskania 
maksymalnej różnicy między dwiema wartościa-
mi (przychodem reprezentowanym przez zmienną 
SPRZED oraz kosztem produkcji reprezentowanym 
przez zmienną PROD). Ustalenie pewnej granicy tej 

rozbieżności wydaje się naturalne i zgodne z obser-
wacją empiryczną. Na podstawie obserwacji empi-
rycznej wyznaczono dolną granicę kształtowania się 
zmiennej PROD na poziomie 0,8 zmiennej SPRZED.

Badanie przeprowadzono dla kilku wariantów. Wa-
rianty W.I i W.II mają wyznaczoną jednakową funkcję 
celu. W wariancie W.I w stosunku do wariantu W.II 
zniesiono warunek zrównania rzeczywistej wartości 
wydajności pracy z wartością wyznaczoną przez mo-
del (warunek ten powoduje utrzymywanie stałej kadry 
pracowników fizycznych). W wariancie W.I zakłada się 
zatem, że przedsiębiorstwo może zatrudniać wszyst-
kich pracowników fizycznych jako podwykonawców 
w zależności od kształtowania się relacji kosztów mię-
dzy wartością usługi a płacami. Natomiast warianty 
W.II–W.IV różnią się jedynie wartością funkcji celu. 
Wyniki zaprezentowano w tabeli 1.

W modelu optymalizacyjnym wykorzystano 
zmienną opóźnioną – przett–1, jako zmienną decyzyj-
ną. Zakwalifikowanie zmiennej opóźnionej o jeden 
okres jako zmiennej decyzyjnej jest pewnym uprosz-
czeniem, jednak ze względu na fakt, że w budowie 
modelu ekonometrycznego wykorzystano dane 
miesięczne, posłużono się nią jak zmienną bieżącą. 
W tabeli zaprezentowano cztery warianty optyma-
lizacji i wartości rzeczywiste w listopadzie 2004. 
Porównaniu z danymi rzeczywistymi podlega wa-
riant W.IV, natomiast celem wariantów W.I–W.III 
jest sprawdzenie modelu i uzyskanych wyników pod 
względem logicznym. Sprawdzenie logiczne odbywa-
ło się na podstawie danych rzeczywistych z okresów 
09.2004–10.2004 (okresy te uznano za okresy ty-
powe dla działalności przedsiębiorstwa), w których 
uzyskano poziomy zysku ustalone w funkcjach celu 
dla wariantów W.I–W.III. Uzyskane wyniki dla okre-
sów typowych uprawniają do podjęcia badania i do-

Rys. 1. Struktura modułowo-relacyjna badanego przedsiębiorstwa budowlanego
Oznaczenia: SPRZED – wartość netto faktur wystawionych przez przedsiębiorstwo za wykonanie produkcji oraz świadczenie usług, 
PIEN – wartość wpływów pieniężnych, PLACE – wartość funduszu płac, PROD – wartość produkcji w kosztach wytworzenia, MASZ – 
wartość maszyn i urządzeń, KPOM – wartość kosztów pomocniczych, w tym koszty leasingu, obsługi innych zobowiązań związanych 
z zakupem środków pomocniczych, ZOB – wartość zobowiązań wobec dostawców i podwykonawców, ZOBBUD – wartość zobowiązań 
wobec budżetu państwa, ZOBINNE – wartość zobowiązań pozostałych, ZOB1 – wartość zobowiązań ogółem, KREDYT – wartość kre-
dytu w dyspozycji przedsiębiorstwa, NAL – wartość należności, KOGOLNE – wartość kosztów ogólnych działalności, AMORT – war-
tość amortyzacji, FIZ – średnia liczba zatrudnionych pracowników fizycznych w przeliczeniu na pełne etaty, UMYSL – średnia liczba 
zatrudnionych pracowników umysłowych w przeliczeniu na pełne etaty, WP – zespołowa wydajność pracy pracowników fizycznych, 
SRPL – średnia płaca, WK – wartość kosztu ogólnego przypadająca na jednego pracownika umysłowego, WPUM – zespołowa wydaj-
ność pracy pracowników umysłowych, PRZET – udział wygranych przetargów w ogólnej liczbie przygotowanych (w tym prywatnych 
i publicznych), ZAT – ogólna, średnia liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Źródło: opracowanie własne.
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konania porównania dla okresu 
badawczego, tzn. listopada 2004. 
Okres ten wybrano ze względu na 
nietypową wartość zysku, będącą 
wynikiem nie tylko marży pro-
dukcyjnej, ale również wynikiem 
dokonanych w tym miesiącu roz-
liczeń okresowych.

Tabela 1 zawiera trzy warian-
ty funkcji celu, wariant bez do-
datkowego warunku nałożonego 
na kształtowanie się wydajności 
pracy (W.I) oraz dane rzeczywiste. 
Dodatkowe założenie w warian-
tach (W.II–W.IV) powoduje pewne 
wymuszenie zatrudnienia pra-
cowników fizycznych wynikające 
z faktu, że pewne elementy bada-
na firma wykonuje, zatrudniając 
własnych pracowników. Wariant 
pierwszy (bez tegoż dodatkowego 
założenia) wyznacza optimum bez 
zatrudniania własnych pracow-
ników fizycznych. Jest to zgodne 
z tendencjami rynku, gdzie duże 
firmy budowlane wytwarzając 
w systemie generalnego wyko-
nawstwa, wszystkie elementy prac 
wykonują poprzez podwykonaw-
ców. Jednak badana firma stawia 
na wykonywanie własnymi siłami prac żelbetowych, 
ze względu na ich specyficzny charakter. Wprowadze-
nie warunku dodatkowego, jakim jest równość rze-
czywistej wydajności pracy pracowników fizycznych 
z postulowaną wartością określaną przez model eko-
nometryczny, powoduje odmienną alokację wartości 
zmiennych decyzyjnych w celu uzyskania takiej samej 
wartości funkcji celu. Tę samą wartość zysku osią-
ga się jednak przy wyższym poziomie produkcji. Dla 
porównania wyników zachowania się systemu doko-
nano optymalizacji dla innych wariantów zysku, np. 
1 500 000. Głównym elementem badań jest wariant 
W.IV, który generuje wartość zysku zgodną z warto-
ścią uzyskaną w rzeczywistości dla okresu badawczego. 
Przy zastosowaniu opisanych warunków ograniczają-
cych nie można było znaleźć rozwiązania optymalne-
go – gdyż jednym z warunków jest kształtowanie się 
produkcji powyżej 0,8 wartości sprzedaży. Jednak 
w trakcie analizy znaleziono rozwiązanie zadowalają-
ce przedstawione w tabeli 1. Analiza poszczególnych 
danych wynikowych z procesu optymalizacji i danych 
rzeczywistych (przede wszystkim ich podobieństwo), 
co do wartości i relacji z innymi danymi, wskazują na 
racjonalność działań badanego przedsiębiorstwa.

Analiza dynamiczna

astępnym etapem badania jest analiza dy-
namiczna. Celem analizy dynamicznej jest 
znalezienie optimum dla przedstawionego 

powyżej modelu ze względu na zysk w określonym 
czasie. W badaniu tym zmienne decyzyjne są zmie-
niane w jednym miesiącu, natomiast obserwuje się 
ich wpływ na kształtowanie się zysku w całym okre-
sie próby. Wykorzystano symulację tworzącą model 
optymalizacyjny o algorytmie:

 pierwsze trzy obserwacje pochodzą z próby;
 obserwacje od t=4 generowane są poprzez symu-

lację deterministyczną dynamiczną z ograniczenia-
mi nieujemności zmiennych endogenicznych;

 dla t=4 zmienne decyzyjne przyjmowały wartości 
z zakresu: umysl [30,100]; fiz [1,600]; przet [0,1];

 dla każdej zmiany zmiennej decyzyjnej wygenero-
wano rozwiązanie układu (łącznie 6000 replikacji);

 dla każdej replikacji wyliczono sumę zysku dla 
t∈[1,48] zgodnie z równaniem:
zysk = sprzed – prod – kogolne – kpom;

 znaleziono rozwiązanie optymalne stanowiące 
maksymalną wartość sumy zysku dla okresu próby.

W algorytmie symulacji oprócz obliczania przebie-
gów poszczególnych zmiennych endogenicznych5) za-
stosowano system ograniczeń. W ogólnym przypadku 
ograniczenia mogą wynikać z: teorii ekonomicznych, 
praw fizycznych, regulacji prawnych, polityki przedsię-
biorstwa itp. W symulacji nałożono dwa rodzaje ogra-
niczeń. Pierwsze wynikające z własności badanych 
procesów – jest to ograniczenie nieujemności zmien-
nych endogenicznych i ograniczenie wartości zmiennej 
przet w przedziale [0,1]. Drugie wynikają z obserwacji 
i polityki badanego przedsiębiorstwa i dotyczą zakre-
su kształtowania się wielkości zatrudnienia zarówno 
pracowników fizycznych, jak i umysłowych.

Tab. 1. Wyniki optymalizacji modelu ekonometrycznego bada-
nego przedsiębiorstwa – listopad 2004

 Model W.I Model W.II Model W.III Model W.IV Rzeczy-
wistość

Zysk 2 000 000,00  2 000 000,00 1 500 000,00 5 745 964,00 5 745 964,34
Nal 19 656 152,09 22 942 709,85 20 553 778,64 27 911 137,15 26 675 998,33
Prod 5 075 839,57 8 485 869,27 6 475 618,96 9 979 780,70 8 265 459,06
Sprzed 7 150 349,36 10 607 336,59 8 094 523,70 15 833 409,28 14 553 516,23
Pien 12 174 031,27 12 279 142,00 12 202 739,17 12 438 042,31 12 541 543,41
Zob1 10 538 762,27 14 606 927,70 12 208 699,09 16 389 164,04 14 068 599,68
Place 83 481,06 280 792,05 242 440,05 293 900,96 302 563,03
SRPL 1 753,71 1 753,71 1 753,71 1 753,71 1 756,74
WP 72 293,38 72 293,38 72 293,38 72 293,38 64 725,60
Kpom 0,00 51 463,14 39 271,84 60 523,07 158 859,76
Kogolne 74 509,79 70 004,18 79 632,90 47 141,51 383 233,07
Fiz 0,00 117,38 89,57 138,05  127,70
Przett–1 0,91 0,76 0,43 1,00  0,00
Umysl 42,49 39,92 45,41 26,88  44,53
Wk 1 753,71 1 753,71 1 753,71 1 753,71  4 993,98
Zat 42,49 157,30 134,98 164,93 172,23
Wpum 119 468,39 212 584,14 142 609,10 371 258,17  225 154,86
Plynnosc 1,42 1,43 1,42 1,45  1,42
Granica
prod 5 005 244,56 8 485 869,27 6 475 618,96 12 666 727,42  11 642 812,98

Źródło: obliczenia własne.

Tab. 2. Wartości zmiennych decyzyjnych dla 
20 najwyższych wartości funkcji celu
Lp. przet fiz umysl ZYSK
1. 0,6 481 30 46 728 832
2. 0,6 491 30 46 719 300
3. 0,6 471 30 46 689 463
4. 0,6 461 30 46 556 139
5. 0,7 451 30 46 508 336
6. 0,5 541 30 46 358 762
7. 0,5 531 30 46 341 661
8. 0,5 521 30 46 324 561
9. 0,5 471 30 46 324 415
10. 0,5 481 30 46 314 883

Źródło: obliczenia własne.

,
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Tab. 3. Maksymalne wartości funkcji celu dla przedziałów zmiennych decyzyjnych
Fiz

Przet 1–100 101–200 201–300 301–400 401–500 501–600 Suma
0–0,3 39 559 971,24 38 088 441,73 39 126 889,58 41 912 298,75 45 163 744,96 45 334 752,84 45 334 752,84
0,3–0,6 38 576 841,70  39 084 324,70 40 285 015,03 42 332 040,18 46 324 414,53 46 358 761,92 46 358 761,92
0,6–0,9 39 371 922,16 40 393 330,49 41 789 103,70 42 794 381,12 46 728 831,98 46 249 171,90 46 728 831,98
0,9–1,2 39 190 011,93 40 435 500,74 41 845 403,01 43 143 860,85 45 836 718,43 40 542 193,21 45 836 718,43
Suma 39 559 971,24 40 435 500,74 41 845 403,01 43 143 860,85 46 728 831,98 46 358 761,92 46 728 831,98

Źródło: obliczenia własne.

W tabeli 2 przedstawiono kształtowanie się 
zmiennych dla t=4 oraz sumę zysku dla okresu pró-
by dla 20 najwyższych wartości.

Przedstawione wyniki wskazują, że liczba pra-
cowników umysłowych ma niewielki bezpośredni 
wpływ na kształtowanie się sumy zysku. Pracownicy 
ci są jednak niezbędni do funkcjonowania przedsię-
biorstwa. Dlatego też ich liczba kształtuje się w gra-
nicach niezbędnego minimum. 

Analiza symulacyjna pozwala również określić 
wartości i rozpiętości funkcji celu dla kształtowania 
się zmiennych decyzyjnych w zależności od prawdopo-
dobieństwa osiągnięcia przez nie określonej wartości. 
W podawanym przykładzie pominięto w tej analizie 
zmienną umysl, jako tę, która wpływa najmniej na 
funkcję celu. Poniżej zaprezentowano różne warianty 
kształtowania się zmiennych przet i fiz oraz maksymal-
ne wartości funkcji celu dla stworzonych przedziałów. 

Zastosowanie symulacji pozwala dodatkowo włą-
czyć do analizy zachowania systemu efekty mnoż-
nikowe. Nawet w przypadku badania optymalizacji 
decyzji w obliczu zmian kilku zmiennych efekt mnoż-
nikowy uwzględniony jest w wartości funkcji celu. Po-
nadto symulacja pozwoliła znacznie zredukować czas 
i nakład potrzebny do uzyskania rozwiązania meto-
dami analitycznymi, np. sterowania optymalnego.

Wnioski

artykule podjęto próbę opisania zintegro-
wanego modelu przedsiębiorstwa oraz za-
prezentowanie jego możliwości adaptacyj-

nych w przypadku przedsiębiorstwa budowlanego, 
gdzie ze względu na kontraktowy charakter produk-
cji optymalizacja nabiera istotnego znaczenia. Za-
prezentowane wyniki wskazują na duże możliwości 
wykorzystania w praktyce poszukiwania optimum 
globalnego w działalności przedsiębiorstw za pomocą 
opisanych narzędzi. Wskazać należy jednak na wiele 
problemów wynikających z budowy modelu decyzyj-
nego na podstawie modelu ekonometrycznego. Wy-
korzystanie modelu ekonometrycznego w optymali-
zacji metodą programowania liniowego najczęściej 
wiąże się z nakładaniem dodatkowych warunków 
ograniczających, gdyż model ten opisuje rzeczywi-
stość często w sposób bardziej skomplikowany niż 
model decyzyjny. Przezwyciężenie tych ograniczeń 
może prowadzić jednak do uzyskania narzędzia do 
zarządzania, które może stać się podstawą analiz 
nie tylko dużych korporacji. Problemy te mogą pro-
wadzić do respecyfikacji modelu ekonometryczne-
go. Automatyczna respecyfikacja jednak może pro-
wadzić do budowy modeli charakteryzujących się 
dużą dozą subiektywizmu, budowanych tylko pod 
potrzeby modelu decyzyjnego, jednak niewłaściwie 
opisującego rzeczywistość. Wykorzystanie symula-
cji zwiększa elastyczność i łatwość prowadzonych 
analiz, zarówno w ujęciu statycznym, jak również 
dynamicznym. Symulacja pozwala ominąć również 

większość problemów związanych z budową modelu 
optymalizacyjnego (np. programowania liniowego). 

dr Tomasz Stryjewski
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie
PRZYPISY
1) Jest to zarówno model logiczny, jak i ekonometryczny. 

W przypadku modelu ekonometrycznego należy jednak 
rozumieć model jako pełny, bez redukcji zmiennych 
z nieistotnymi parametrami.

2) Koncepcja modelowania zgodnego przedstawiona zosta-
ła w pracach TALAGA, ZIELIŃSKI, 1986; ZIELIŃSKI, 
1991.

3) Wniosek sformułowany na podstawie analizy funkcji gę-
stości spektralnej. Trzeba mieć świadomość, że ze wzglę-
du na małą próbę wyniki mogą okazać się błędne.

4) Por. Wagner, 1980.
5) W badaniach symulacyjnych do znajdowania rozwiąza-

nia wykorzystano algorytm Gaussa-Siedela (por. NAY-
LOR, 1975).

BIBLIOGRAFIA
[1] BERNUS P., Enterprise Models for Enterprise Architecture 
and ISO 9000:2000, „Annual Reviews in Control”, 27, 2003.
[2] CHAMLETA R., CAMPOS C., GRANGEL R., Referenc-
es Architectures for Enterprise Integration, „The Journal of 
Systems and Software”, 57, 2001.
[3] LIM S.H., JUSTER N., DE PENNINGTON A., Enter-
prise Modeling and Integration: a Taxonomy of Seven Key 
Aspects, „Computers in Industry”, 34, 1997.
[4] NAYLOR T.H., Modelowanie cyfrowe systemów ekono-
micznych, PWN, Warszawa 1975.
[5] ORTIS A., LARIO F., ROS L., Enterprise Integration – 
Business Processes Integrated Management: A Proposal for 
a Methodology to Develop Enterprise Integration Programs, 
„Computers Industry”, 40, 1999.
[6] PATANKAR A.K., ADIGA S., Enterprise Integration 
Modeling: a Review of Theory and Practice, „Computer In-
tegrated Manufacturing Systems”, vol. 8, no. 1, 1995.
[7] STRYJEWSKI T., Ekonometryczny model przedsię-
biorstwa – podejście modułowe, AUNC Ekonomia XXXIII, 
UMK, Toruń 2003.
[8] STRYJEWSKI T., Podejście modułowo-relacyjne jako 
uniwersalny schemat budowy ekonometrycznego modelu 
przedsiębiorstwa, praca doktorska, UMK, Toruń 2005.
[9] STRYJEWSKI T., Simulative Analysis of Company of 
the Basis of Dynamic Econometric Model, [w:] Dynamic 
Econometric Models, ZIELIŃSKI Z. ed., UMK, Toruń 2006.
[10] TALAGA L., ZIELIŃSKI Z., Analiza spektralna w mo-
delowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
[11] van de MORTEL-FRONCZAK J.M., van ROOY H.W.A.M., 
ROODA J.E., Embedded System-Control of Machines, Revised 
Preliminary Version 4K420 Lecture Notes, 27, 2003.
[12] WAGNER H.M., Badania operacyjne, PWE, Warszawa 
1980.
[13] WILK J., Zintegrowany system zarządzania przedsię-
biorstwem, Elipsa, Warszawa 2001.
[14] WIŚNIEWSKI J.W., ZIELIŃSKI Z., Ekonometria, 
cz. I, UMK, Toruń 1985.
[15] ZIELIŃSKI Z., Liniowe modele ekonometryczne jako 
narzędzie opisu i analizy przyczynowych zależności zjawisk 
ekonomicznych, UMK, Toruń 1991.
Summary
Recently there has been an increase of the interest in the 
modeling of economic systems. In the article the definition 
of the integrated model of an enterprise and decision mak-
ing abilities are presented. The econometric model of the 
construction company and the different ways of its opti-
malisation are shown.
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Wprowadzenie

arządzanie zmianą w administracji pu-
blicznej jest jednym z elementów podejścia 
określanego jako nowe zarządzanie publicz-

ne. Polega ono na wdrażaniu w administracji nowo-
czesnych rozwiązań z zakresu zarządzania, szeroko 
stosowanych w przedsiębiorstwach, w celu osiągnię-
cia większej skuteczności i efektywności działania 
urzędów1). 

Jednak specyfika administracji publicznej powo-
duje, że rozwiązania znane i sprawdzone w gospo-
darce nie mogą być zastosowane w sektorze publicz-
nym bez dokonania znaczących modyfikacji. 

Celem artykułu jest analiza znaczenia misji jako 
motywu podejmowania zmian w urzędach oraz ana-
liza wpływu przepisów prawnych na kształt misji 
urzędu, w szczególności przepisów z zakresu finan-
sów publicznych. W artykule postawiono tezę, że 
misja jako uzasadnienie do przeprowadzania zmian 
powinna mieć większe znaczenie w przypadku urzę-
dów niż przedsiębiorstw, ze względu m.in. na mniej-
szą zmienność otoczenia urzędów, oraz inne kryte-
ria sukcesu. Następnie dokonano analizy czynników 
wpływających na kształt misji urzędów. Ponadto 
w artykule zostanie udowodnione twierdzenie, że 
zmiany w urzędach są inicjowane przede wszystkim 
w celu osiągnięcia większej skuteczności realizacji 
celów określonych w ogólnie sformułowanej misji lub 
bezpośrednio w przepisach prawa. Zostanie także 
wykazane, że istniejący system finansów publicz-
nych nie zachęca do wdrażania zmian, które za cel 
uznają osiągnięcie oszczędności i zwiększenie efek-
tywności gospodarowania środkami. 

Cele i misja urzędów administracji 
publicznej

 
isję organizacji można zdefiniować jako 
główny, strategiczny cel istnienia organi-
zacji lub uzasadnienie jej istnienia, często 

uzupełniony o informacje dotyczące najważniejszych 
wartości organizacji [na podstawie: Orgland, 1995, 
s. 75; Griffin, 1996, s. 202]. 

Podstawowym celem działania przedsiębiorstwa, 
z punktu widzenia właścicieli, jest maksymalizacja 
ich bogactwa – cel ten wywodzi się bezpośrednio 
z prawa własności. Najczęściej określa się główny 
cel działania przedsiębiorstw jako osiągnięcie zysku 
i wzrost ich wartości.

Cele działania urzędu są funkcją celów państwa. 
Wpływ celów państwa na cele urzędu, w pewnym 
uproszczeniu, został pokazany na rysunku. 

Cele istnienia państwa przekładają się w sposób 
bezpośredni na cele działania administracji publicz-
nej i pojedynczych urzędów. Każdy urząd formułując 
misję, na ogół definiuje najważniejszy cel swojego 
działania przez pryzmat przypisanych mu zadań 
ustawowych. 

Poniżej zaprezentowano przykłady misji kilku 
urzędów:

Przykład 1.
Misja Urzędu Marszałkowskiego województwa 
małopolskiego:
„Sprawny i skuteczny urząd regionalnej administra-
cji publicznej realizujący z partnerami ustawowe 
i własne działania na rzecz rozwoju Małopolski”. 

Przykład 2.
Fragment misji Ministerstwa Transportu:
„Ministerstwo Transportu zostało utworzone 5 ma-
ja 2006 r. w wyniku rozporządzenia Rady Ministrów 
o zmianie nazwy dotychczasowego Ministerstwa 
Transportu i Budownictwa. Do głównych obszarów 
działania ministerstwa należą kwestie związane 
z transportem drogowym, kolejowym, lotniczym oraz 

Misja administracji publicznej 
a motywy inicjowania zmian
Wojciech Zieliński

Rys. Przełożenie celów państwa na cele urzędu
Źródło: opracowanie własne. ,
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z telekomunikacją i pocztą. Ministerstwo Transpor-
tu szczególne znaczenie przywiązuje do rozwoju kra-
jowej sieci infrastruktury drogowej. Ministerstwo 
odpowiedzialne jest także za sprawy dotyczące prze-
pisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa na drogach 
oraz warunków wykonywania transportu. Minister-
stwo Transportu sprawuje nadzór właścicielski nad 
PKP SA i PKP PLK SA i wykonuje działania zwią-
zane z nadzorem nad realizacją procesu restruktu-
ryzacji PKP SA (...)”.

Przykład 3.
Misja Urzędu Skarbowego w Ostródzie:
„Oczekiwania naszych podatników są dla nas wyzwa-
niem. Zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi 
klienta w taki sposób, aby realizacja obowiązków 
podatkowych była powinnością satysfakcjonującą, 
a kontakt z pracownikami urzędu dawał poczucie 
zadowolenia. Rozwijanie pozytywnego wizerunku 
urzędu, sprzyjającego podnoszeniu świadomości 
prawnopodatkowej, rozumieniu i akceptowaniu sys-
temu podatkowego, czyli dobrowolnego wypełniania 
obowiązków podatkowych przez podatników. Two-
rzenie wizerunku Urzędu otwartego, partnerskiego, 
służącego podatnikom swoją pomocą, ale również 
zdolnego do podjęcia szybkich i skutecznych kroków 
wobec podatników działających w sposób nieuczciwy 
w stosunku do systemu podatkowego”. 

Przykład 4.
Misja Ministerstwa Sprawiedliwości:
„Misją Ministerstwa Sprawiedliwości jest sprawna 
obsługa ministra sprawiedliwości (...) w celu odpo-
wiedniego wykonywania przez niego ustawowych 
zadań dotyczących resortu sprawiedliwości, zapew-
nianie resortowi sprawiedliwości warunków umoż-
liwiających podnoszenie na wyższy poziom ochrony 
prawnej i bezpieczeństwa obywateli oraz dążenie do 
spełnienia wymagań klientów ministerstwa”. 

Analiza przykładów misji urzędów pozwala stwier-
dzić, że najczęściej popełnianym błędem w ich formu-
łowaniu jest brak umiejętności wskazania najważniej-
szego celu działania urzędu i jego zwięzłego zapisania.

W misjach formułowanych przez urzędy zwracają 
uwagę następujące elementy charakterystyczne:

 skuteczność – analiza wybranych przykładów 
misji urzędów pozwala stwierdzić, że często wystę-
pują tam takie sformułowania, jak „sprawny”, „sku-
teczny”, „profesjonalny”, „podnoszenie dobrobytu”; 
brakuje natomiast odniesień do pojęć takich jak: 
„oszczędny”, „efektywny”, „tani”. Oznacza to, że 
urzędy na ogół dążą do jak najlepszej realizacji swo-
ich zadań, bez względu na koszty;

 ustawowe zadania – zasada legalizmu zapisana 
w Konstytucji stanowi, że urzędy mogą działać tylko 
na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że nie 
jest dozwolone wypełnianie przez urzędy zadań po-
żytecznych dla obywateli, które jednak nie są prze-
widziane przez prawo. Misja urzędu musi wynikać 
z jego zadań ustawowych;

 uwzględnianie potrzeb klientów – w coraz więk-
szym stopniu urzędy odchodzą od używania słowa 
„petent” na rzecz słowa „klient”. Zmiana ta odzwier-

ciedla wzrost świadomości służebnej roli administra-
cji względem obywateli.

Niektóre misje urzędów zawierają wszystkie te 
elementy, o czym świadczy wyżej podany przykład 
misji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Idealna misja każdego urzędu, sformułowana 
na odpowiednim poziomie ogólności i stanowiąca 
wspólny mianownik misji każdego urzędu, mogłaby 
brzmieć następująco – „skuteczna realizacja ustawo-
wych zadań urzędu, w sposób przyjazny dla klientów 
administracji”. 

Czynniki, z których wynika szczególność misji 
urzędów administracji publicznej, można streścić 
następująco:

 odmienność kryteriów sukcesu – nie są nimi 
kryteria finansowe, organizacje publiczne nie są 
poddane ryzyku eliminacji za pomocą konkurencji
rynkowej;

 podmiotowość polityczna obywateli – obywatel 
będący w państwie demokratycznym podstawą pra-
womocnych rządów nie jest wyłącznie konsumentem 
usług publicznych;

 realizowanie zarządzania publicznego w ścisłych 
ramach prawa, zgodnie z zasadą legalizmu [Długosz, 
2005, s. 237].

Misja jako czynnik uzasadniający zmiany 
w urzędach

ezpośrednie powiązanie potrzeby wdraża-
nia zmian z misją organizacji jest częstsze 
w administracji publicznej niż w przypadku 

organizacji gospodarczych. Dzieje się tak dlatego, że 
urzędy administracji publicznej nie są podatne na 
presję konkurentów, bo na ogół są monopolistami 
w zakresie świadczonych przez siebie usług. Mniej-
sza jest także presja klientów na sposób świadczenia 
usług przez państwo ze względu na brak prawnej 
równości stron (władcze uprawnienia urzędów). Poza 
tym urzędy funkcjonują w dużo bardziej stabilnym 
otoczeniu niż przedsiębiorstwa2). Należy zauważyć, 
że nawet zmiany władz państwowych są z reguły 
bodźcem do reformowania tylko niewielkiej części 
domeny publicznej, najbardziej istotnej z punktu wi-
dzenia politycznego, podczas gdy w większości obsza-
rów urzędy funkcjonują na zasadzie inercji. Zmiany 
polityczne w sposób bezpośredni przekładają się na 
zmianę funkcjonowania jedynie niewielkiej liczby 
najwyższych urzędów. Wśród czynników powodują-
cych ograniczenie możliwości reakcji na zmienność 
otoczenia jest zasada legalizmu, która zabrania po-
dejmowania działań niewynikających z prawa – co 
zmniejsza elastyczność działania urzędów i często 
uniemożliwia reakcje na zmiany w otoczeniu. 

Natomiast na zmienność otoczenia przedsię-
biorstw jako główny motywator zmian zwracają 
uwagę prawie wszystkie publikacje dotyczące zarzą-
dzania zmianą, np. Clarke [1997] oraz Masłyk-Mu-
siał [2003]. Ze względu na wspomniane ciągłe zagro-
żenie ze strony konkurentów, a także zmieniające się 
preferencje klientów oraz bardzo dynamiczny rozwój 
nowych technologii można stwierdzić, że to przed-
siębiorstwa funkcjonują w warunkach bardziej nie-
stabilnego otoczenia niż urzędy. 
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Pozycja monopolistyczna, brak zagrożenia ban-
kructwem oraz pewniejsze otoczenie powodują, że 
jedynym uzasadnieniem wprowadzania zmian w or-
ganizacjach publicznych jest lepsze wypełnianie mi-
sji. Jak stwierdza Ostroff [2006, s. 142], „efektywna 
i skuteczna realizacja misji jest tym, za co płacą po-
datnicy”. 

Należy także zwrócić uwagę na inny istotny 
czynnik natury psychologicznej, motywujący kie-
rowników urzędów do wdrażania zmian – odmienna 
hierarchia celów kierowników urzędów i przedsię-
biorstw. Dla tych pierwszych korzyści materialne są 
mniej ważne niż dla menedżerów przedsiębiorstw 
i w większym stopniu akcentują oni wartość służ-
by publicznej, na co zwraca uwagę Kożuch [2004]. 
Dobrze ilustrują to badania porównawcze wynagro-
dzeń w przedsiębiorstwach i urzędach przeprowa-
dzone przez firmę Hay Group, które wskazują, że 
o ile wynagrodzenia na stanowiskach wspomagają-
cych i specjalistycznych w administracji publicznej 
i w dużych firmach są porównywalne, o tyle na naj-
wyższych stanowiskach dyrektorów departamentów 
i dyrektorów generalnych wynagrodzenia w admi-
nistracji publicznej stanowią jedynie kilkanaście 
procent wynagrodzenia na podobnym stanowisku 
w przedsiębiorstwie3). Dane te wskazują wyraźnie, 
że pozafinansowa motywacja do pracy menedżerów 
publicznych musi być bardzo silna, jeżeli nie decy-
dują się oni na przejście do sektora prywatnego, tym 
bardziej że stabilność zatrudnienia na najwyższych 
kierowniczych stanowiskach w administracji jest 
bardzo niska. W związku z bardziej ideowym na-
stawieniem menedżerów publicznych do wykony-
wanej pracy, nie jest zaskakujący fakt, że realizacja 
misji, nawet kosztem efektywności działania, ma
priorytet.

B. Kożuch [2004, s. 92; 97] twierdzi, że często mi-
sje organizacji publicznych formułowane są w sposób 
bardzo ogólny, szeroki i niejasny. Dzięki temu można 
łatwo wykazać chociaż częściową realizację założo-
nych celów oraz bronić własnej pozycji w obliczu po-
rażki. Twierdzenie te nie zostało potwierdzone przez 
autora w trakcie analizy kilkunastu przykładów mi-
sji polskich urzędów. Podawane cele na ogół dosyć 
konkretnie definiowały cele działania urzędu, ale 
trzeba przyznać, że często popełniano błąd polega-
jący na wyliczeniu wielu celów, zamiast ograniczyć 
się do wyboru najważniejszego z nich. Przykładem 
może być misja Ministerstwa Gospodarki Morskiej, 
gdzie po bardzo ogólnym pierwszym zdaniu nastę-
puje szczegółowe wyliczenie jego zadań ustawowych, 
bez podjęcia próby wyboru najważniejszego z nich.

Zasada legalizmu a motywy inicjowania 
zmian

iele urzędów w ogóle nie formułuje misji 
swojego działania, czerpiąc cele działania 
bezpośrednio z obowiązującego prawa. Za-

sada legalizmu, zgodnie z którą dozwolone jest tylko 
to, co wynika z prawa, powoduje, że nie jest możliwe 
formułowanie misji organizacji oraz celów szczegóło-
wych sprzecznie z obowiązującym prawem4). Co wię-
cej, cele urzędów nie mogą być tak sformułowane, 

żeby wykraczały poza uprawnienia zawarte w prze-
pisach prawa. Odwrotnie – formułowanie celów 
działania, tak aby obejmowały one węższy obszar, 
niż wynikałoby z zadań ustawowych, także nie jest 
możliwe. Dowolność w formułowaniu misji urzędu 
polega tylko na tym, że można dokonać hierarchi-
zacji zadań przewidzianych przez prawo i w sposób 
szczególny zaakcentować niektóre z nich. Można za-
tem stwierdzić, że najczęstszą, bezpośrednią, przy-
czyną wdrażania zmian w administracji publicznej 
są zmiany w prawie, które wprost przekładają się 
na zmianę celów działania urzędów. Można wyliczać 
wiele pośrednich przyczyn inicjowania zmian, wy-
wołujących zmiany w przepisach prawnych, np.:

 wola polityczna,
 presja otoczenia (obywatele, przedsiębiorstwa),
 zobowiązania międzynarodowe i funkcjonowanie 

w coraz bardziej umiędzynarodowionym otoczeniu.
Jednak ze względu na fakt, że obiektem analizy 

są motywy wdrażania zmian w ujęciu mikro, doty-
czące jednego urzędu, można ograniczyć się jedy-
nie do omówienia bezpośrednich przyczyn zmian 
w urzędzie, czyli najczęściej zmian prawnych.

Każdy kierownik urzędu ma pozostawione pew-
ne pole manewru (dużo węższe niż kierownik przed-
siębiorstwa), które pozwala mu na wdrażanie zmian 
usprawniających, według własnego uznania – ale 
tylko w zakresie, na jaki pozwala prawo. Inicjowanie 
zmian, które nie są narzucone przez przepisy praw-
ne, zależy m.in. od:

 poleceń zwierzchników,
 dobrej woli kierownika urzędu,
 konieczności reakcji na zmieniające się otoczenie.

Ostatni z wymienionych czynników jest jednak 
najmniej ważny, ponieważ brak reakcji na zmienia-
jące się otoczenie (z wyjątkiem otoczenia polityczne-
go) na ogół nie skutkuje likwidacją urzędu, który ma 
pozycję monopolisty naturalnego. 

Podsumowując, można stwierdzić, że misja 
w sposób bardzo bezpośredni i bardzo silny zależy 
od zadań ustawowych urzędu.

Prymat skuteczności nad efektywnością

asady rządzące finansami publicznymi 
powodują, że kierownik urzędu nie ma 
motywacji do zwiększania efektywno-

ści działania i wdrażania zmian oszczędnościo-
wych. Jedna z głównych, nieformalnych, zasad 
finansów publicznych brzmi: „wydatkowanie za-
planowanych środków w 100% jest lepsze niż po-
czynienie oszczędności”. Wydatkowanie środków pu-
blicznych zgodnie z procedurami ma priorytet nad 
wydatkowaniem oszczędnym. Praktyka planowania
budżetowego pokazuje bowiem, że zawsze punktem 
wyjścia przy projektowaniu budżetu na kolejny rok 
jest budżet roku poprzedniego. Niepełne wydat-
kowanie środków powoduje ryzyko, że w kolejnym 
roku zostaną przyznane mniejsze środki. Do braku 
oszczędności w wydatkowaniu środków „zachęca-
ją” także następujące przepisy ustawy o finansach
publicznych:

 art. 154, ust. 1, pkt 2 daje możliwość blokowania 
wydatków w sytuacji stwierdzenia nadmiaru środ-
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ków (np. na skutek poczynienia oszczędności przez 
urząd);

 art. 157, ust. 1 stanowi, że niezrealizowane kwoty 
wydatków budżetu państwa co do zasady wygasa-
ją z upływem roku budżetowego (a więc „nie opła-
ca się” gromadzić oszczędności, bo i tak muszą być 
zwrócone do budżetu);

 art. 148, ust. 4 co do zasady zabrania dokonywania 
przeniesień wydatków, w efekcie których wzrosłyby 
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (za-
oszczędzonych środków nie można przeznaczyć na 
wzrost wynagrodzeń);

 art. 35, ust. 1 stanowi, że wydatki mogą być pono-
szone tylko na cele i w wysokości określonej w usta-
wie budżetowej i planie finansowym (co powoduje, że 
nie można zmienić przeznaczenia zaoszczędzonych 
kwot).

Co prawda ten sam artykuł (35, ust. 3) wskazu-
je, że wydatki publiczne powinny być „dokonywane 
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakła-
dów”, jednak ustawa o finansach publicznych nie 
zawiera instrumentów mogących służyć weryfikacji 
realizacji tego zapisu. Ponadto należy zauważyć, że 
zapis ten sugeruje, że nie należy czynić oszczędności, 
lecz w pełni wykorzystywać dostępne środki. Zapis, 
który sprzyjałby oszczędnemu gospodarowaniu pie-
niędzmi, powinien brzmieć – „z zachowaniem zasa-
dy uzyskiwania założonych efektów jak najniższym 
kosztem”. 

Można zatem stwierdzić, że ze względu na istnie-
jący system finansów publicznych kierownicy urzę-
dów, jeżeli zdecydują się na przeprowadzenie zmian, 
kierują się raczej potrzebą wypełniania misji lub za-
dowolenia zwierzchników, a nie potrzebą poczynie-
nia oszczędności. Obowiązujące przepisy nie dość, że 
nie nagradzają za oszczędne wydatkowanie środków 
publicznych, to powodują, że niepełne wykorzystanie 
przyznanych środków może mieć negatywne konse-
kwencje. 

Powyższe rozważania zdecydowanie wskazują na 
prymat skuteczności nad efektywnością działania 
w polskiej administracji. Odmienne podejście jest 
czasami stosowane w krajach anglosaskich, gdzie od 
urzędów wymaga się osiągnięcia założonych rezul-
tatów jak najniższym kosztem. Jednak nawet tam 
nie istnieją mechanizmy bezpośrednio uzależniające 
wysokość otrzymanych środków od osiągniętych re-
zultatów 5).

Podsumowanie

óżnice w celach działania urzędów admini-
stracji publicznej i przedsiębiorstw powodu-
ją, że menedżerowie publiczni, podejmując 

decyzję o wdrożeniu zmian, kierują się odmiennymi 
motywami niż menedżerowie przedsiębiorstw. Kie-
rownicy urzędów, decydując się na wdrożenie zmian, 
znacznie częściej niż dyrektorzy przedsiębiorstw 
kierują się potrzebą skutecznego wypełniania misji 
urzędu. A misja urzędów na ogół silnie akcentuje trzy 
czynniki: skuteczność, legalizm oraz podmiotowość 
klientów, nie wspominając o efektywności działania. 
Sposób definiowania misji w decydującym stopniu 

zależy od ustawowych zadań urzędu, pozostawiając 
bardzo wąskie pole manewru w jej definiowaniu kie-
rownikowi urzędu. Powiązanie misji urzędu z zapi-
sami prawnymi jest tak silne, że niekiedy ich kierow-
nicy w ogóle nie formułują misji, czerpiąc inspirację 
do wdrażanych zmian bezpośrednio z przepisów 
prawnych. Ze względu na zasady rządzące finansa-
mi publicznymi, skuteczna realizacja misji ma abso-
lutny priorytet nad efektywnością. Kolejnym wnio-
skiem jest niewielka potrzeba uwzględniania przez 
kierowników urzędu, przy planowaniu wdrażania 
zmian, wymagań stawianych przez otoczenie, chyba 
że poprzez otoczenie rozumiane są uwarunkowania 
polityczne i system prawny. 

Wojciech Zieliński
doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

PRZYPISY
1) Szerzej o definicji zarządzania publicznego pisze m.in.

B. Kożuch [2004].
2) Zdaniem B. Kożuch [2004, s. 91], organizacje publiczne 

funkcjonują w mniej stabilnym otoczeniu niż organiza-
cje biznesowe, ze względu na silne powiązanie z polity-
ką. Zdaniem autorki, pogląd ten jest niewystarczająco 
uzasadniony.

3) Wynagrodzenia w administracji publicznej w Polsce 
i w Europie. Hipoteza na temat motywacji i jakości służby 
cywilnej w Polsce. Raport Hay Group 2006. 

4) Art. 7 Konstytucji RP stanowi, że „organy władzy pu-
blicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.

5) Zasada ta obowiązuje nie tylko w Polsce. Przykładem 
może być ocena skuteczności programów rządowych 
w USA za pomocą skomplikowanego narzędzia o nazwie 
PART. Okazuje się, że negatywna ocena nie wiąże się
automatycznie z przyznaniem mniejszych środków w ko-
lejnych latach. 
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Summary
The aim of this paper is to discuss the relations between 
goals/mission of public administration organizations and 
the motifs of implementing change. Author represents the 
view, that the implementation of change projects aimed at 
increasing the effectiveness of mission implementation is 
far more important that change efforts aimed at increas-
ing efficiency. He also discusses the degree to which legal 
acts have impact on public offices’ missions. 
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Współpraca technologiczna 
polskich uczelni z przemysłem 
w świetle badań
Irena Łącka

Wprowadzenie

stotnym elementem sektora badawczo-roz-
wojowego (B+R) w każdym kraju są szko-
ły wyższe i posiadany przez nie potencjał 

naukowo-badawczy, zarówno intelektualny (zasoby 
ludzkie i ich kreatywność), jak i rzeczowy (budynki, 
laboratoria, wyposażenie). Mogą go wykorzystać do 
tworzenia nowych technologii, ich komercjalizacji 
i zastosowania na rynku. Podejmują badania podsta-
wowe i stosowane, z inspiracji własnej oraz nabywców 
technologii. Wchodzą w kooperację z prywatnymi fir-
mami, prowadzą badania na zapotrzebowanie sekto-
ra publicznego, dokonują transferu wiedzy i techno-
logii pomiędzy światem nauki a przemysłem. 

W Polsce, pomimo upływu siedemnastu lat trans-
formacji gospodarczej, współpraca uczelni z przed-
siębiorstwami w sferze transferu technologii jest 
nadal w zalążkach. Od niedawna została uznana za 
ważny element podnoszenia innowacyjności kraju, 
zarówno przez państwo, strategów przemysłowych, 
jak i zarządzających uczelniami. Niestety, jak wska-
zują najświeższe badania, ponad połowa polskich 
przedsiębiorców (55%) nie widzi potrzeby nawiązy-
wania związków kooperacyjnych z jednostkami na-
ukowymi, 38% firm nie wie, w jaki sposób mogłyby 
dotrzeć do ośrodków naukowych, które chciałyby 
skomercjalizować badania1). Potwierdza to także 
raport z badań nad innowacyjnością polskich przed-
siębiorstw, przeprowadzony na zlecenie PARP2). 
Jego autorzy wskazują, że w 2004 r. porozumienia 
o współpracy w procesie innowacyjnym z uczelniami 
wyższymi w Polsce zawarło 10% małych i 19% śred-
nich firm. Jednocześnie zwrócono uwagę na fakt, że 
umów tego typu nie zawarły małe przedsiębiorstwa 
z województw: lubelskiego, opolskiego, podkarpac-
kiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i zachodniopo-
morskiego. W niektórych spośród tych województw 
zauważa się także niewielki odsetek (poniżej śred-
niej krajowej) porozumień o transferze technologii 
pomiędzy uczelniami i średnimi firmami. 

Przywoływane badania świadczą o skali pro-
blemu i konieczności intensywnego oddziaływania 
państwa na polskie przedsiębiorstwa i jednostki 
naukowe, aby podejmowały współpracę – firmy 
inwestowały w działalność badawczo-rozwojową, 
a uczelnie poszukiwały możliwości wprowadzenia 
do przemysłu jak największej liczby wdrożeń. Temu 
celowi podporządkowane są działania MNiSW w ra-

mach Programu Innowacyjna Gospodarka. Środ-
ki z tego programu (około 9,7 mld euro w latach 
2007–2013, z czego ze środków Unii będzie pocho-
dziło ok. 8,3 mld euro) mają posłużyć do promowania 
kooperacji biznesu z nauką, wspierania innowacyj-
nej przedsiębiorczości akademickiej, finansowania 
tzw. projektów celowych, kompleksowych inwestycji 
(o wartości powyżej 2 mln euro) w postaci nowych 
rozwiązań technologicznych3).

Autorka artykułu, reprezentująca uczelnię – po-
tencjalnego partnera porozumień w zakresie trans-
feru technologii – podjęła się w 2006 r. zbadania, 
w jakim stopniu jest realizowana przez polskie szko-
ły wyższe współpraca z przedsiębiorstwami, jaki 
ma charakter, obszary, formy oraz efekty. Badania 
zostały przeprowadzone techniką ankiety z wyko-
rzystaniem kwestionariusza, który wysłano pocztą 
konwencjonalną i elektroniczną do wybranej grupy 
67 uczelni i ich jednostek organizacyjnych. 

Charakterystyka badanej zbiorowości

o badań wybrano 65 uczelni publicznych 
i 2 prywatne (mające najwyższe miejsca 
w rankingach prywatnych szkół wyższych), 

które mogły w ramach swej działalności prowadzić 
prace badawczo-rozwojowe, dokonywać ich transferu 
do przemysłu. Dodatkowym kryterium doboru było 
organizowanie przez uczelnie instytucji wspierania 
przedsiębiorczości akademickiej i innowacji, np. aka-
demickich inkubatorów przedsiębiorczości, centrów 
transferu technologii, powstawania firm spin-off lub 
spin-out. W ostateczności badaniom ankietowym pod-
dano: 18 uniwersytetów, 19 politechnik, 7 akademii 
rolniczych, 5 akademii ekonomicznych, 11 akademii 
medycznych, 2 akademie morskie, 3 akademie woj-
skowe oraz 2 uczelnie prywatne. Strukturę badanej 
zbiorowości szkół wyższych przedstawia rysunek 1.

Współpraca polskich uczelni 
z przedsiębiorstwami w świetle
badań empirycznych

pierwszym etapie badań otrzymano 26 od-
powiedzi od uczelni w różnej postaci. Sta-
nowiło to 38,8% zwrotu. Odpowiedzi te 

pochodziły tylko od uczelni publicznych. Nadesłano 
je w postaci wypełnionych ankiet, listów informują-
cych o możliwości kontynuowania badań (17 obiek- ,
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tów, czyli 65,38%) we wskazanych jednostkach orga-
nizacyjnych szkoły wyższej (wydziałach, katedrach), 
a także jako odpowiedzi odmowne (9 podmiotów, co 
stanowiło 34,62%). Odmowę udziału w badaniach 
tłumaczono brakiem współpracy z przedsiębiorstwa-
mi w formie transferu technologii i wiedzy (2 uczel-
nie, tzn. 22,22%), koniecznością zachowania tajem-
nicy w tej kwestii (3 podmioty, czyli 33,33%), zbyt 
małymi dokonaniami uczelni w zakresie kooperacji 
z przedsiębiorstwami (2 obiekty, co stanowi 22,22%). 
W przypadku jednej uczelni (11,11%) jako powód po-
dano niechęć do poświęcenia czasu na wykonanie 
tych badań, a druga w odpowiedzi nie wskazywała 
uzasadnienia (11,11%).

Badania autorki były kontynuowane w grupie 
uczelni, które podjęły się wypełnienia kwestionariu-
sza ankiety. Uczelnie lub ich jednostki organizacyjne 
miały odpowiedzieć m.in. na pytania dotyczące ro-
dzaju dziedzin naukowych, w których jednostka pro-
wadzi badania, największych osiągnięć naukowych 
badanego podmiotu w ciągu ostatnich 5 lat, rodzaju 
i liczby zasobów innowacyjnych stworzonych w tym 
okresie, podejmowania współpracy w zakresie prac 
badawczo-rozwojowych z przedsiębiorstwami, często-
tliwości kontaktów z przemysłem w ramach transfe-
ru technologii, rodzajów firm, z którymi instytucja/
jednostka współpracowała w okresie ostatnich 5 lat, 
motywów i form podejmowanej kooperacji z przed-
siębiorstwami oraz efektów porozumień o współ-
pracy – korzyści, jakie badana jednostka osiągnęła, 
a także problemów, niebezpieczeństw i zagrożeń, 
które ujawniały się w ramach tych przedsięwzięć. 

Partnerstwo technologiczne polskich 
uczelni z przemysłem – wyniki badań

rowadzone badania objęły w ostateczności 
9 uczelni, przy czym zbiór obiektów badaw-
czych był różnorodny – poczynając od uczel-

ni jako całości, przez jednostki organizacyjne szkół 
wyższych (instytuty, katedry, zakłady), po ośrodek 
wspierania innowacji przy uczelni. Najliczniejszą re-
prezentację tworzyły uczelnie zajmujące się naukami 

inżynieryjnymi, tzn. politechniki (2), aka-
demie wojskowe (2) i akademie rolnicze (2). 
Stanowiły one ok. 66,67% przebadanych 
obiektów. Pozostałe podmioty to: uniwer-
sytet, uniwersytecki ośrodek wspierania 
innowacji oraz najwyżej notowana w ran-
kingach w Polsce uczelnia ekonomiczna. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że spośród 
uczelni technicznych, prowadzących ak-
tywną współpracę z przedsiębiorstwami 
w zakresie transferu technologii, tylko 
jednostki dwóch politechnik – Politech-
niki Rzeszowskiej (2 katedry i zakład) 
i Politechniki Poznańskiej (1 instytut) –
wypełniły cały kwestionariusz ankiety 
i wykazały szerokie spektrum współpracy 
z przemysłem, wskazując także na jej efek-
ty. Pozostałe przebadane podmioty udzie-
lały odpowiedzi tylko na niektóre pytania 
kwestionariusza. Należy także pamiętać, 
że podawane wyniki ankiet odnoszą się do 

różnych form organizacyjnych: instytutów (2 pod-
mioty), katedr (3 przypadki), zakładów (1 obiekt), ca-
łych uczelni (4 przypadki) i jednego ośrodka wsparcia 
innowacji, działającego przy uczelni.

Analiza ankiet wykazała, że 55,6% osobo-
wych zasobów badawczych przebadanych obiektów
(5 uczelni) zajmuje się naukami technicznymi, pod-
stawowymi i rolniczymi. Natomiast badania w za-
kresie dyscyplin związanych z naukami podstawo-
wymi i społecznymi prowadzą po 2 jednostki, co 
stanowi 44,4% podmiotów. Wszystkie obiekty, poza 
ośrodkiem wsparcia innowacji, wskazywały na posia-
danie możliwych do wykorzystania zasobów innowa-
cyjnych wytworzonych w ciągu ostatnich 5 lat. Mają 
one różnorodną postać – patentów, wdrożeń w prze-
myśle, wdrożeń organizacyjnych, licencji, wynalaz-
ków do opatentowania, sprzedaży know-how, innych 
prac dla przemysłu. Najliczniejsze dokonania w tym 
zakresie wykazały: Wojskowa Akademia Technicz-
na, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Poznań-
ska oraz akademie rolnicze. Uczelnia ekonomiczna, 
uniwersytet oraz ośrodek wsparcia innowacji wska-
zywały na realizowanie innych działań dla firm, np. 
prowadzenie konsultingu, szkoleń, informacji nauko-
wej, tworzenie ekspertyz i publikacji oraz w przypad-
ku tego ostatniego obiektu badawczego – kojarzenie 
partnerów w zakresie transferu technologii. Efekty 
działalności badawczej w postaci stworzonych zaso-
bów innowacyjnych w przypadku każdego typu ba-
danych podmiotów przedstawia rysunek 2. 

Wysoki poziom aktywności niektórych jednostek/
uczelni w zakresie prac badawczo-rozwojowych i ich 
oferta technologiczna pozwalają na osiąganie przez 
te podmioty znacznego udziału przychodów spoza 
działalności statutowej (grantów, dotacji, patentów, 
środków z wdrożeń) do sumy wszystkich przychodów 
– w przypadku jednostek Politechniki Rzeszowskiej 
stanowi to nawet 70%–80%. Inne przebadane obiek-
ty uzyskiwały w ten sposób od kilkunastu do trzy-
dziestu procent przychodów.

Poddane badaniom podmioty były jednostkami 
uczelnianymi, stąd też jako źródła finansowania dzia-
łalności badawczej podawały środki uczelniane i gran-

Rys. 1. Struktura badanych uczelni ze względu na ich 
typy
Źródło: opracowanie własne.
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ty KBN/MNiSW, zarówno własne, jak i projekty celowe 
i zamawiane (wszystkie badane obiekty), granty UE 
(4 przypadki), niekiedy dotacje rządowe (2 podmioty), 
środki inwestorów instytucjonalnych (1 obiekt), środ-
ki pozyskiwane z przemysłu (2 przypadki).

Na podkreślenie zasługuje fakt, że najbardziej ak-
tywne w tworzeniu innowacji jednostki uczestniczy-
ły lub uczestniczą w realizacji projektów unijnych:
V Programu Ramowego UE, EUREKA, COST (Eu-
ropejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań 
Naukowo-Technicznych), MSN (Międzynarodowa 
Sieć Naukowa). Aktywnie działają także w stworzo-
nych niedawno Platformach Technologicznych oraz 
organizowanych w regionach klastrach.

Analiza ankiet wypełnionych przez jednostki po-
dejmujące współpracę technologiczną z przedsiębior-
stwami wykazała, że podmioty te często wchodzą 
w związki kooperacyjne w celu transferu technologii 
do przemysłu. Następuje ona w formie prowadzenia 
wspólnych badań, realizacji finansowanych przez rząd 
wspólnych programów badawczych, opracowywanie na 
zlecenie partnerów przemysłowych nowych rozwiązań 
technologicznych i organizacyjnych, a także sprzedaż 
patentów i licencji. Partnerstwo technologiczne pro-
wadzone jest z małymi i dużymi firmami krajowymi. 
Uczelniana instytucja wsparcia innowacji zajmuje 
się kojarzeniem partnerów do współpracy (przedsię-
biorstw średnich – krajowych i zagranicznych).

W przeważającej części badanych obiektów
(7 podmiotów) zauważa się brak kontaktów jedno-
stek z instytucjami wspierania innowacji oraz ko-
mercyjnymi firmami pośredniczącymi w sprzedaży 
lub promocji efektów badań. Oznacza to, że jednost-
ki/instytucje same podejmują działania promujące 
rezultaty ich prac badawczo-rozwojowych. Następu-
je to najczęściej w postaci przygotowanych baz ofert 
technologicznych, stron internetowych jednostek 
z informacjami nt. prowadzonych badań i poten-
cjału innowacyjnego, konferencji, publikacji praso-
wych i szkoleń. Takie metody nie zawsze przynoszą 

oczekiwane rezultaty – naukowcy 
dostrzegają, że ich oferta nie docie-
ra do MŚP, które nie są świadome 
możliwości współpracy technolo-
gicznej z jednostką naukową. Jed-
nocześnie wskazują na występowa-
nie braku umiejętności w zakresie 
marketingu wyników badań, co 
powoduje trudności w przekona-
niu potencjalnych partnerów do 
współpracy, w promocji swej oferty 
technologicznej, a także problemy 
w negocjowaniu warunków poro-
zumień o współpracy.

Badania wykazały, że inicja-
torami podejmowania kooperacji 
były zarówno jednostki organiza-
cyjne uczelni, jak i partnerzy prze-
mysłowi. Następuje to najczęściej 
w wyniku wcześniejszych kontak-
tów kadry naukowej z przedstawi-
cielami przemysłu, które nie za-
wsze miały charakter współpracy 
technologicznej. Jeżeli jednak taka 

była realizowana, to jej pozytywne doświadczenia 
skłaniają partnerów do wchodzenia w kolejne związ-
ki kooperacyjne.

Jednostki badawczo-rozwojowe wskazywały, że 
przy podejmowaniu partnerstwa technologicznego 
z przemysłem kierowały się następującymi moty-
wami: stworzenie nowego produktu i wprowadze-
nie go na rynek (8 obiektów, czyli 88,89%), możli-
wość praktycznego wykorzystania wyników badań 
i ich wdrożenia (8 podmiotów), korzyści finansowe 
ze sprzedaży licencji, patentu (6 jednostek, tzn. 
66,67%), uzyskanie patentu (6 obiektów), zdobycie 
dodatkowych środków finansowych na prace badaw-
cze (7 podmiotów, czyli 77,78%), pozyskanie nowego 
wyposażenia laboratorium (2 obiekty, tzn. 22,22%), 
wykorzystanie posiadanej aparatury badawczej
(4 jednostki, co stanowi 44,44%), podzielenie kosz-
tów prac badawczych (3 podmioty, tzn. 33,33%), po-
zyskanie nowej wiedzy i umiejętności (5 jednostek, 
czyli 55,55%), podniesienie jakości kształcenia przez 
uczelnię (4 wskazania, tzn. 44,44%), podniesienie re-
nomy jednostki/instytucji w zakresie B+R (1 odpo-
wiedź, czyli 11,11%) oraz uzyskanie statusu centrum 
doskonałości (1 wskazanie) i udział w międzynaro-
dowym zespole badawczym (1 odpowiedź). 

Ankieta zawierała także pytania dotyczące czasu 
trwania partnerstwa i osiągniętych przez jednostkę 
świata nauki korzyści ze współpracy technologicz-
nej z przedsiębiorstwami oraz zadowolenia z ich re-
alizacji. Badane podmioty, które odpowiedziały na 
pytanie o czas i stabilność związków partnerskich 
z przedsiębiorstwami (5 obiektów, czyli 55,56%), 
podały, że średni czas trwania współpracy wynosił 
od 1 roku do 3 lat i były to związki stabilne. Jed-
nostki sektora nauki opisywały swoją współpracę 
z przemysłem jako zadowalającą. Tylko jeden obiekt, 
który uczestniczy obecnie w partnerstwie technolo-
gicznym, wskazywał na to, że trudno określić, czy 
dotychczasowa, krótka współpraca przyniesie satys-
fakcjonujące rezultaty. 

Rys. 2. Stworzone zasoby innowacyjne przez poszczególne 
typy szkół w przeciągu ostatnich 5 lat (wyniki uzyskane z róż-
nych jednostek organizacyjnych sektora B+R)
Źródło: opracowanie własne.

,
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Wśród korzyści, które zrealizowano w wyni-
ku prowadzonej kooperacji z przedsiębiorstwami, 
wymieniano: uzyskanie dostępu do nowej wiedzy 
i umiejętności (3 wskazania, czyli 33,33%), możli-
wość wdrożenia wyników badań do praktyki (6 pod-
miotów, tzn. 66,67%), patent (5 wskazań, co stanowi 
55,56%), przychody ze sprzedaży patentu, licencji
(4 obiekty, tzn. 44,44%), efektywne wykorzystanie 
potencjału naukowo-badawczego (4 wskazania), sta-
że i praktyki (2 podmioty, czyli 22,22%), kształcenie 
studentów poprzez uczestniczenie w prowadzeniu 
badań dla przemysłu (1 podmiot, co stanowi 11,11%), 
prowadzenie badań o istotnym znaczeniu dla na-
uki (1 wskazanie), zdobycie dodatkowych środków 
finansowych na badania z funduszy prywatnych
(2 obiekty, tzn. 22,22%). Powyższe odpowiedzi suge-
rują, że pomiędzy motywami jednostek świata nauki 
a korzyściami podjętej współpracy zachodzi zbież-
ność. Większość motywów znajduje odzwierciedlenie 
w osiągniętych korzyściach partnerstwa technolo-
gicznego, co powoduje pozytywną opinię nt. koope-
racji z przedsiębiorstwami. 

Autorka starała się także określić, jakie zagroże-
nia i niebezpieczeństwa oraz problemy dla jednostek 
naukowo-badawczych mogło wywoływać wchodze-
nie w różne formy współpracy z przemysłem w za-
kresie transferu wiedzy i technologii. Nie wszyst-
kie badane jednostki odpowiedziały na to pytanie. 
Uzyskane odpowiedzi pozwalają wyciągnąć wnio-
sek, że istotnymi problemami dla przedstawicieli 
nauki są: ograniczenie możliwości publikowania 
wyników prac B+R w uznawanych czasopismach 
zagranicznych, niestabilność finansowa prowadzo-
nych projektów badawczo-rozwojowych, kierowanie 
partnerstwem, problemy z komunikacją pomiędzy 
partnerami, zróżnicowanie kulturowe uczestników 
porozumień o współpracy, skostniała struktura or-
ganizacyjna i decyzyjna jednostki/instytucji sektora 
B+R, trudności w negocjowaniu warunków part-
nerstwa, a także w niektórych sytuacjach przeka-
zywanie przez naukowców know-how za darmo, co 
jest wynikiem nierzetelności partnera biznesowego 
i zrezygnowania z deklarowanej chęci współpracy 
z jednostką sektora B+R.

Podsumowanie

rzeprowadzone przez autorkę badania po-
twierdzają, że polskie uczelnie niezmiernie 
rzadko podejmują współpracę z przedsię-

biorstwami o charakterze transferu technologii. Nie 
jest to zjawisko powszechne nawet wśród uczelni 
o profilu technicznym, przyrodniczo-technicznym 
i medycznym, choć takie dziedziny nauki powinny 
sprzyjać kojarzeniu świata nauki z przemysłem. 
W wyniku przeprowadzonych badań można sformu-
łować kilka wniosków:

 Dominująca część polskich jednostek nauki nie 
prowadzi aktywnej współpracy technologicznej 
z firmami lub ma bardzo małe dokonania w tym
zakresie.

 Działalność uczelni na rzecz gospodarki ograni-
cza się do organizowania konferencji, prowadzenia 
szkoleń, świadczenia usług doradczych i eksperc-

kich. Większość uczelni nie dysponuje ofertami tech-
nologicznymi skierowanymi do przemysłu.

 Znaczna część środowiska polskiej nauki nie po-
szukuje kontaktów z firmami, nie potrafi zaofero-
wać efektów swoich prac B+R, nie ma umiejętności 
i możliwości finansowych oraz organizacyjnych, aby 
to realizować.

 Doświadczenia tych nielicznych jednostek sektora 
nauki, które podjęły się współpracy technologicznej 
z partnerami przemysłowymi i zechciały uczestni-
czyć w badaniach autorki, stanowią pozytywny przy-
kład, że porozumienia w zakresie transferu techno-
logii i wiedzy pozwalają osiągnąć znaczne korzyści 
przedstawicielom środowiska naukowego i ośrod-
kom, w których pracują. 

 Władze uczelni, a także naukowcy w niewielkim 
stopniu dostrzegają, że podejmowanie współdziała-
nia w zakresie transferu technologii przekłada się 
na wzrost renomy i pozycji ośrodka oraz podniesie-
nia jego możliwości i jakości kształcenia. 

 Budowanie więzi partnerskich pomiędzy światem 
nauki a przemysłem to proces trudny i wieloletni, 
który wymaga przełamania wielu barier o różnym 
charakterze. Przeprowadzone badania wskazują jed-
nak, że takie działania są możliwe i stwarzają szanse 
na podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki.

dr inż. Irena Łącka
Katedra Ekonomii
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Summary
The article discusses the results of research in transfer 
of technology between Polish universities and enterpris-
es. The authoress tried, with the help of questionnaire 
directed to 67 universities, to define the scale, the char-
acter, areas, forms and effects of technological co-opera-
tion. The results of research confirm the thesis that such 
co-operation is in ovules in Poland yet. Few universities 
and their organizational individuals enter in cooperative 
relationships with firms, lead common research, execute 
R&D, sell licenses, patents and know-how. They estimate 
technological partnership with enterprises as satisfactory 
and point on numerous profits achieved by scientific unit 
and her workers.
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Wstęp

ntensyfikacja prac nad nowym widzeniem 
rozwoju gospodarczego świata z uwzględ-
nieniem potrzeby ochrony środowiska na-

stąpiła pod koniec lat 60. ub. wieku. Przełomowymi 
wydarzeniami dla nadania należytej rangi ochronie 
środowiska były ustalenia i dokumenty konferen-
cji ONZ, zorganizowanej w Sztokholmie (1972 r.) 
i konferencji w Rio de Janerio (1992 r.). Na spotka-
niu w Sztokholmie podkreślano, że „ochrona środo-
wiska [...] jest doniosłym problemem, dotyczącym 
bytu ludzi i rozwoju gospodarczego całego świata, 
[...] jest obowiązkiem wszystkich rządów” [por. 28, 
s. 5, pkt 2]. W deklaracji używano pojęcia „polity-
ka ochrony środowiska”, nadając tym samym rangę 
zadaniom i celom środowiskowym. W ramach obrad 
pojawiło się także pojęcie zrównoważonego rozwoju, 
które nie zostało jednak zdefiniowane. W 1992 r. na 
konferencji w Rio de Janerio pt. „Środowisko i roz-
wój”, podkreślano istotę „zrównoważonego rozwoju” 
jako potrzebę synchronizacji wzrostu gospodarczego 
z ochroną środowiska. W raporcie Nasza Wspólna 
Przyszłość, zwanym raportem Brundtland, podano, 
że zrównoważony rozwój to taki, który respektując 
wymagania ochrony środowiska, zapewni sprawied-
liwe zaspokajanie potrzeb współczesnego społeczeń-
stwa, bez naruszenia możliwości rozwoju i egzysten-
cji przyszłych pokoleń1). Koncepcja zrównoważonego 
rozwoju jest realizowana na wszystkich szczeblach 
władzy lokalnej i państwowej, w organizacji i jej oto-
czeniu, w domu i poza nim. Występuje on w kontek-
ście globalnym, w ujęciu makro (kraj), meta (region) 
i mikro (w przedsiębiorstwie, w gminie). Ochrona 
środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. 
„Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą 
bezpieczeństwo ekologiczne współczesnym i przy-
szłym pokoleniom” [art. 74 pkt 1 Konstytucji RP 
z 1997 r.]. Oznacza to, że władze publiczne, w tym 
również samorządowe, mają obowiązek zapewnić 
ochronę środowiska i rozwój społeczno-gospodarczy 
zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Transformacja koncepcji zrównoważonego 
rozwoju na poziomie zarządzania gminą

ozwój społeczno-gospodarczy zgodny z za-
sadą zrównoważonego rozwoju wymaga za-
pewnienia poprawy warunków środowisko-

wych. Podkreśla się, że ochrona środowiska musi być 
dobrze wpisana w system gospodarki rynkowej i stać 
się najważniejszą z polityk krajów, regionów, gmin, 
przedsiębiorstw. Polska swój rozwój gospodarczy pro-
wadzić będzie zgodnie z koncepcją zrównoważonego 
rozwoju: „Rzeczpospolita Polska [...] zapewnia ochro-

nę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego 
rozwoju” [art. 5 Konstytucji RP z 1997 r.]. Według 
ustawy Prawo ochrony środowiska, przez zrówno-
ważony rozwój rozumie się taki rozwój społeczno-go-
spodarczy, w którym następuje proces integrowania 
działań politycznych, gospodarczych i społecznych, 
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwa-
łości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 
zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawo-
wych potrzeb poszczególnym społecznościom i przy-
szłym pokoleniom2). Koncepcja ta jest zatem podsta-
wą funkcjonowania również samorządów lokalnych, 
w tym gmin. Zrównoważony rozwój w działalności 
gminy oznacza m.in.:  uwzględnianie uwarunko-
wań ekologicznych w wyznaczaniu strategicznych 
kierunków rozwoju lokalnego  wprowadzenie zarzą-
dzania środowiskowego jako kluczowego podsystemu 
procesu zarządzania gminą  zintegrowanie strate-
gii i programów rozwoju lokalnego z uwzględnieniem 
priorytetu, jakim jest ochrona środowiska (cele eko-
logiczne, gospodarcze i społeczne są zintegrowane 
przez wspólny cel rozwoju jednostki samorządowej)

 dostosowanie potrzeb rozwojowych gminy do po-
trzeb regionalnych (powiat, województwo) i krajo-
wych (polityka ekologiczna państwa)  obniżanie 
(redukowanie) negatywnego oddziaływania jednost-
ki samorządowej na środowisko przyrodnicze i zapo-
bieganie powstawaniu zanieczyszczeń  podnoszenie 
świadomości ekologicznej społeczności lokalnej (pro-
gramy edukacji ekologicznej) i tworzenie tzw. Eko-
klimatu, czyli działań ukierunkowanych na promo-
wanie ekologicznego biznesu i działań ekologicznych 
wśród mieszkańców  ciągłą poprawę jakości środo-
wiska i warunków życia społeczności lokalnej.

Zarządzanie procesem zrównoważonego 
rozwoju gminy 

rocesowe podejście do zarządzania zrów-
noważonym rozwojem gminy należy zasto-
sować w odniesieniu do całej gminy, w tym 

również poszczególnych jednostek organizacyjnych 
gminy. Ośrodkiem sterującym całym procesem jest 
urząd gminy. Zastosowanie podejścia procesowego 
umożliwia spojrzenie na zarządzanie zrównoważo-
nym rozwojem gminy od strony gminy i jej problemów. 
Uwzględnia się potrzeby i oczekiwania społeczności 
lokalnej, inwestorów, turystów, wycieczkowiczów 
i innych grup docelowych. Podejście procesowe to po-
dejście czytelne, zrozumiałe, obejmujące wszystkie 
funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, 
kierowanie i kontrolowanie), umożliwiające szybkie 
reagowanie na nowe uwarunkowania, eksponują-
ce pracę w zespole (zespół to grupa osób, która ma 
wspólne cele i zdaje sobie sprawę z tego, że do ich 
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osiągnięcia potrzebne są wysiłki każdego z jej człon-
ków3)), wpływające na poprawę morale pracowników 
(kształtowanie ekologicznej kultury organizacji) 
i systematyczne podnoszenie świadomości ekologicz-
nej społeczności lokalnej4). Stosowanie podejścia pro-
cesowego w zarządzaniu rozwojem gminy obejmuje 
poziom strategiczny, taktyczny i operacyjny. 

Poziom strategiczny to etap podejmowania de-
cyzji o charakterze generalnym na najwyższym 
poziomie struktury organizacyjnej. W gminie na 
tym poziomie powinien być opracowany dokument 
zatytułowany „Strategia zrównoważonego rozwoju 
gminy”. Dokument, który całościowo przedstawia 
kierunki rozwoju gminy w trzech podstawowych 
systemach: społecznym, gospodarczym i środowi-
skowo-przestrzennym. Najważniejszym zadaniem 
„Strategii zrównoważonego rozwoju gminy” jest 
zintegrowanie wizji związanych z rozwojem gospo-
darczym i społecznym w harmonii z równowagą 
przyrodniczą. Działania na rzecz zrównoważone-
go rozwoju są działaniami o charakterze istotnym 
i długofalowym, dlatego wiążą się z decyzjami strate-
gicznymi. Wymaga to docenienia zagadnień ochrony 
środowiska we wszystkich sferach funkcjonowania 
i rozwoju gminy. Strategia zrównoważonego rozwoju 
gminy ma odwołanie do dokumentów planistycznych 
jednostek samorządowych wyższych szczebli oraz do 
Narodowego Planu Rozwoju (rysunek) – zintegro-
wanie zewnętrzne. Zarządzanie w gminach to także 
zespół zintegrowanych wewnętrznie działań składa-
jących się na funkcjonowanie jednostki samorządo-
wej, a w przypadku zrównoważonego rozwoju ukie-
runkowanych na ograniczenie bądź wyeliminowanie 
czynników zakłócających ten rozwój.

Poziom taktyczny to następny etap, na którym 
podejmowane są decyzje dotyczące metod osiągnię-
cia celów strategicznych w ramach zrównoważonego 
rozwoju. Na poziomie tym sporządza się program 
środowiskowy, który jest powiązany z wieloletnim 
planem inwestycyjnym, planem zagospodarowania 
przestrzennego, programem gospodarki odpadami, 
programem rewitalizacji i wieloma innymi. Zarzą-
dzanie operacyjne to podejmowanie licznych decyzji 
szczegółowych związanych z wdrażaniem progra-
mów realizacyjnych. Wydział ochrony środowiska 
urzędu gminy rozpatruje indywidualne wnioski 
i podania np. o dofinansowanie zmiany ogrzewania 
z węglowego na gazowe lub olejowe w ramach „prze-
ciwdziałania negatywnym skutkom niskiej emisji”. 

Do podstawowych dokumentów procesu zarzą-
dzania zrównoważonym rozwojem gminy należą: 
strategia zrównoważonego rozwoju gminy, polityka 
środowiskowa, programy wdrożeniowe, tzw. progra-
my środowiskowe, procedury i instrukcje działania, 
zapisy z realizacji programów, zapisy z przeprowadzo-
nych kontroli, przeglądów, a także raporty środowi-
skowe (raporty o stanie środowiska), biuletyny infor-
macyjno-promocyjne (marketing ekologiczny). Istotą 
zarządzania zrównoważonym rozwojem gminy jest 
dążenie do utrzymania lub osiągnięcia w perspek-
tywie rozwojowej stanu równowagi przyrodniczej. 
Zarządzanie opiera się na regularnie następujących 
po sobie decyzjach, opartych na równoważeniu celów 
ekonomicznych z ekologicznymi i społecznymi. Pro-
ces zarządzania gminą zgodny z koncepcją zrówno-
ważonego rozwoju wymaga podejścia systemowego. 
System zarządzania środowiskowego jest zamierzo-
nym, uporządkowanym układem działań zapewnia-
jącym realizację celów środowiskowych gminy, opar-
tym na przekonaniu, że można zachować środowisko 
dla obecnych i przyszłych pokoleń. Systemy zarzą-
dzania środowiskowego w gminach są działaniem 
dobrowolnym, lecz dającym nadzieję na osiągnie-
cie zrównoważonego rozwoju. Wdrożenie systemu 
zarządzania środowiskowego w gminie ma na celu 
określenie właściwej polityki środowiskowej gminy, 
zidentyfikowanie aspektów środowiskowych związa-
nych z działalnością i usługami w gminie, zidenty-
fikowanie wymagań formalnoprawnych związanych 
z działalnością, usługami i procesami oraz syste-
mem zarządzania środowiskowego i ochroną środo-
wiska, wyznaczenie celów i zadań środowiskowych 
opartych na znaczących aspektach środowiskowych 
i polityce środowiskowej oraz opracowanie programu 
(programów) zarządzania środowiskowego. 

Prośrodowiskowa orientacja 
w zarządzaniu gminą 

apewnienie realizacji zasad zrównoważone-
go rozwoju gminy wymaga prośrodowisko-
wej orientacji w zarządzaniu jednostką tery-

torialną. W teorii i praktyce zarządzania dostrzega 
się wielostronne powiązanie pomiędzy funkcjono-
waniem gminy a stanem środowiska przyrodnicze-
go. Ukierunkowanie na jakość środowiska przyrod-
niczego staje się czynnikiem zmian w organizacji 
i zarządzaniu gminą. Można mówić o tzw. dobrym 
zarządzaniu gminą, kiedy godzi się interes środo-
wiska przyrodniczego z jej funkcjonowaniem. Pod-
stawą dobrego zarządzania wspólnotą samorządową 
jest przyjęcie orientacji prośrodowiskowej. Orienta-
cja prośrodowiskowa to ukierunkowanie wszystkich 
działań gminy w kierunku aktywnej polityki środo-
wiskowej, to ograniczanie lub przeciwdziałanie po-
wstawaniu zanieczyszczeniom środowiska, to przy-
jęcie przez władzę lokalną postawy, w której rozwój 
zrównoważony, zapewniający harmonię w dążeniu 
do uzyskania lepszej jakości życia, stanowi odniesie-
nie dla wszystkich obszarów działań gminy. Gmina 
realizując zatem przynależne jej zadania, ocenia ich 
efekty z punktu widzenia rezultatu końcowego, ja-
kim jest zrównoważony rozwój. O prośrodowiskowej 
orientacji w zarządzaniu gminą można mówić, gdy 
spełnione są następujące wymogi (kryteria)5):

 Istnieje świadomość wagi działań prośrodowi-
skowych wśród władzy lokalnej i pracowników
samorządowych. Inicjatorem i inspiratorem działań 
w kierunku zrównoważonego rozwoju jest bowiem 

Rys. Zintegrowane zarządzanie zrównoważo-
nym rozwojem kraju i jednostek samorządu 
terytorialnego
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władza lokalna jako organ zarządzający całą gminą, 
a ich wykonawcą – profesjonalna kadra pracowni-
ków urzędu gminy i jednostek gminnych.

 Wysuwa się na plan pierwszy ochronę środowiska 
w kontekście uzyskania lepszej jakości życia społecz-
ności lokalnej (obecnych i przyszłych pokoleń).

 Gmina stosuje szeroki zakres działań zapobiegaw-
czych dotyczących ochrony środowiska, uwzględnia-
jąc własne możliwości.

 Ochrona środowiska stanowi nierozłączną część 
procesów rozwojowych gminy (strategia zrównowa-
żonego rozwoju).

 Racjonalne korzystanie z zasobów środowiska 
przyrodniczego jest podstawą gospodarki lokalnej.

 Działania prośrodowiskowe gminy realizowane 
są w ramach podejścia systemowego (integracja ze-
wnętrzna i wewnętrzna).

 Gmina monitoruje stan środowiska przyrodnicze-
go, który to monitoring stanowi podstawę decyzji 
zarówno bieżących, jak i długofalowych. Monitoring 
jest źródłem informacji, na podstawie których gmina 
wyznacza kierunki działań w programach środowi-
skowych i ustala skuteczniejsze zastosowanie narzę-
dzi realizacji celów środowiskowych w ramach przy-
jętej strategii zrównoważonego rozwoju gminy. 

 Gmina określa swoje atuty i słabości oraz szanse 
i zagrożenia otoczenia, traktując ochronę środowi-
ska priorytetowo (analiza SWOT).

 Na podstawie stale gromadzonych informacji 
o stanie środowiska przyrodniczego gmina tworzy 
(w zależności od swoich potrzeb i możliwości finan-
sowych, rzeczowych i kadrowych) system informacji 
środowiskowej SIŚ.

 Gmina współpracuje z intersariuszami wewnętrz-
nymi (mieszkańcy, podmioty gospodarcze zloka-
lizowane na terenie gminy) i zewnętrznymi (np. 
samorząd województwa, powiatu, organizacje mię-
dzygminne, organizacje ekologiczne itp.) przy reali-
zacji strategii zrównoważonego rozwoju.

 Gmina stale komunikuje się zarówno z otocze-
niem, jak i z mieszkańcami, organizacjami z terenu 
gminy, pobierając informacje o zagrożeniach dla śro-
dowiska przyrodniczego oraz przesyłając informację 
do różnych odbiorców (system REMAS – SOZAT – 
GMINA – Regionalny System Zarządzania Środowi-
skowego) o działaniach w celu osiągnięcia trwałego 
i zrównoważonego rozwoju. W procesie przekazu in-
formacji gmina wykorzystuje także środki promocji 
(marketing ekologiczny), za pomocą których infor-
muje mieszkańców i podmioty gospodarcze o walo-
rach środowiska i atrakcyjności gminy.

 Gmina realizuje działania z zakresu kształtowa-
nia świadomości ekologicznej społeczności lokalnej 
(edukacja ekologiczna). Gmina prowadzi także dzia-
łania z zakresu marketingu społecznego i partner-
skiego, ukierunkowane na kształtowanie postaw 
prośrodowiskowych społeczności lokalnej6).

 Gmina ma jasno określone cele środowiskowe, które 
realizuje w korelacji z innymi celami gminy (a przede 
wszystkim z celem nadrzędnym gminy zgodnie z art.7 
ustawy o samorządzie gminnym) oraz innymi celami 
przyjętymi w strategii zrównoważonego rozwoju gmi-
ny. Standardy, cele i priorytety w zarządzaniu gminą 
powinny odzwierciedlać środowiskowe i rozwojowe 
potrzeby jednostki terytorialnej.

 Gmina działa na podstawie posiadanej strategii 
zrównoważonego rozwoju. 

 Gmina powinna rozszerzać swoje wewnętrzne 
przepisy prawne, uwzględniając odpowiedzialność 
wspólnoty samorządowej za ochronę środowiska.

 Gmina powinna współpracować z innymi gmina-
mi, powiatem, województwem oraz władzą państwo-
wą w celu osiągnięcia trwałego i zrównoważonego 
rozwoju. Istnieje zależność hierarchiczna pomiędzy 
programami środowiskowymi na poszczególnych 
szczeblach władzy publicznej.

 Gmina przestrzega obowiązujących przepisów pra-
wa, standardów i wymogów państwowych, międzyna-
rodowych i innych w zakresie ochrony środowiska.

 Gmina powinna dołożyć wszelkich starań, aby 
wypromować działania zapobiegające powstawaniu 
zanieczyszczeń na jej terenie (ekopromocja). 

 Ocena oddziaływania na środowisko jest pod-
stawowym wewnętrznym instrumentem kontroli 
wszelkiej działalności gminy.

 W przypadku zagrożeń, awarii środowiskowych 
gmina działa zgodnie z zasadami systemu wczesne-
go ostrzegania.

 Gmina popiera wszelkie przejawy działalności 
proekologicznej, udzielając podmiotom (jednostkom) 
wsparcia, w miarę posiadanych możliwości.

 Mieszkańcy i podmioty gospodarcze na terenie 
gminy stają się muliplikatorami działań ekologicz-
nych gminy (przekazują innym zasady ochrony śro-
dowiska, przyjmują aktywne postawy działań na 
rzecz ochrony środowiska, promują gminę i jej wa-
lory w otoczeniu).

 Zarządzanie środowiskowe w gminie obliguje ją 
do wypracowania modelu ekologicznej kultury i kli-
matu organizacji między innymi w poszczególnych 
jednostkach organizacyjnych gminy i wśród lokalnej 
społeczności7).

dr inż. Bożena Gajdzik
Katedra Zarządzania Procesami Technologicznymi
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partnerski jest ukierunkowany na budowę długookreso-
wych i trwałych powiązań z osobami fizycznymi i pod-
miotami gospodarczymi, pokazujących kierunki roz-
wiązań dla najbardziej palących problemów środowiska 
przyrodniczego. Marketing partnerski to działania za-
pewniające dobry klimat wewnątrz gminy oraz pomiędzy 
nią a innymi uczestnikami programów ekologicznych.

7) Klimat organizacji stanowi wypadkową subiektywnych 
odczuć uczestników organizacji dotyczących obiektyw-
nie istniejącej rzeczywistości. Z. NOWAK (red.), Zarzą-
dzanie środowiskiem, Politechnika Śląska, Gliwice 2001, 
s. 46, cz. I.

Summary
This paper presents the role of the sustainable development 
as an object of management at community level. The con-
cept of sustainable development in community is connected 
with balance of its activities. Sustainable development as-
sumes the integral nature of the triad: economy – environ-
ment – society. The concept of sustainable development on 
a municipal scale is based on the pro-environment orienta-
tion. The key elements of the pro-environment orientation 
in communities are presented in this paper. Besides proc-
ess, strategy and system are very important in environ-
mental management in community.
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Sieć jako zjawisko przestrzenne teorii 
i praktyki – rola klastrów

laster to przypadek sieciowo powiązanych 
przedsiębiorstw, których to różni od innych 
sieci, że  charakteryzuje się koncentracją 

przestrzenną podmiotów uczestniczących  wystę-
puje współdziałanie w zakresie określonego celu, 
podczas gdy w związku z realizacją innych celów 
występuje konkurencja, oraz wsparcie biznesu przez 
jednostki bezpośrednio niezwiązane z działalnością 
sieci  zwykle są to ośrodki akademickie, organiza-
cje propagujące rozwój przedsiębiorczości i gospo-
darki, jednostki badawczo-rozwojowe, parki tech-
nologiczne, samorządy lokalne oraz ośrodki władzy 
administracyjnej.

M. Porter1) ujmuje zagadnienie klastra jako geo-
graficzną koncentrację powiązanych ze sobą przed-
siębiorstw i instytucji w pewnej dziedzinie. 

Wyraźnie widać powiązanie tej interpretacji z in-
terpretacją sieci przedsiębiorstw rozumianych jako 
forma koordynacji przedsiębiorstw2) lub „zgrupowa-
nie autonomicznych jednostek firmy lub firm, które 
uczestniczą w systemie kontaktów i wzajemnej ko-
operacji oraz koordynacji z nadaniem priorytetu sto-

sunkom zachodzącym między częściami i wewnątrz 
nich”3). Także jako „powiązania wielopłaszczyznowe 
w ramach uczącej się struktury zmierzającej do re-
alizacji wspólnego długookresowego celu strategicz-
nego”4). 

Autorka traktuje sieć jako zbiór powiązań for-
malnych i nieformalnych, pionowych i poziomych 
występujących między współpracującymi uczestni-
kami grupy, której skład stanowią przedsiębiorcy 
ewentualnie inne organizacje. 

Sieć staje się pewną kategorią, która ma zająć 
miejsce tradycyjnie rozumianego rynku, ale w chwili 
obecnej jasno sformułowanej i powszechnie akcepto-
wanej definicji sieci nie ma.

Niezależnie od tej sytuacji i mnogości interpreta-
cji sieci, można mówić o regułach gospodarki siecio-
wej5), co sprowadza się do przedstawionych w tabe-
li 1 zasad.

Cechy wspólne sieci:
 samodzielność prawna i ekonomiczna jednostek,
 realizacja celu wspólnego sieci i celów autonomicz-

nych poszczególnych podmiotów,
 współzależność podmiotów, ale luźny sposób ich 

powiązania,
 synergia w działaniu,
 dobrowolność uczestnictwa i wychodzenia z sieci 

(wejście do sieci może być możliwe przy spełnieniu 
warunków ustalonych przez sieć),

 inwestowanie w relacje,
 przepływ zasobów,
 specjalizowanie się podmiotów w sieci,
 swobodny przepływ wiedzy i informacji.

Cechy te są bliskie powiązaniom klastrowym, ale 
ich opis należałoby uzupełnić o elementy dotyczące 
koncentracji terytorialnej, zachowanie konkurowa-
nia do osiągnięcia celów innych niż wspólne, dąże-
nie do elastycznego kierowania, wspólnego dostępu 
do zasobów, wpływ jednostek otoczenia biznesu na 
funkcjonowanie sieci.

Nie wdając się w szczegółową typologię klastrów, 
która jest dosyć zróżnicowana (występowanie kryte-
rium stadium rozwoju, kreowania miejsc pracy, za-
sięgu terytorialnego, powiązania sektorów, pozycji 
konkurencyjności, stosowanej technologii, wielkości 
i struktury podmiotów gospodarczych, liczby uczest-
ników), należałoby wskazać na korzyści, jakie przyno-
si klaster dla regionu i przedsiębiorców. Korzyści te, 
patrząc również na doświadczenia polskie (w Polsce 
działa kilkanaście klastrów i zidentyfikowano około 
60 inicjatyw klastrowych), wydają się duże i są to: 

Rozwój przedsiębiorstw 
sieciowych w Polsce
– perspektywy dla klasteringu
Jolanta Staszewska

Tab. 1. Reguły gospodarki sieci

1. Eliminacja centralizacji

2. Efekt przedsiębiorczości należy do sieci,

3. Zwiększenie wartości przedsiębiorstwa proporcjo-
nalnie do liczby systemów, w jakich uczestniczy

4. Konieczność sieciowego doskonalenia lokalnych 
gospodarek

5. Rozpoznawanie niszy rozwojowych z udziałem 
samorządu terytorialnego

6. Powszechność elektronicznej komunikacji
i transakcji

7. Odejście od struktur hierarchicznych, tworzenie 
struktur wirtualnych

8. Szeroki dostęp do technologii

9. Ciągłe poszukiwanie nowych możliwości

10. Budowanie układów relacyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. KELLY, 
Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć prezentowanych 
strategii dla świata połączonego siecią, WIG-Press, War-
szawa 2001, rozdz. 10.
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,

 poprawa wyników przedsiębiorstw funkcjonują-
cych w klastrze (np. w klastrze podkarpackim Do-
lina Lotnicza nastąpił trzykrotny wzrost sprzedaży 
wśród przedsiębiorstw – uczestników sieci, w okresie 
od 2004 do 2007 r.);

 stymulowanie przedsiębiorczości uczestników 
sprzyja powoływaniu nowych przedsiębiorstw, co 
przekłada się na nowe miejsca pracy;

 zmniejszenie kosztów, co przy poprawie wyników 
przekłada się na wyższą efektywność;

 nowe spojrzenie na zarządzanie i stosowanie no-
wocześniejszych (w polskich warunkach) metod za-
rządzania (np. upowszechnianie benchmarkingu, 
outsourcingu, metody Kaizen – przykład Doliny Lot-
niczej);

 zwiększanie rozpoznawalności produktu i regio-
nu, a tym samym umacnianie identyfikacji z danym 
obszarem działania;

 tworzenie wspólnego dla wszystkich podmiotów 
klastra systemu wartości;

 wzajemność świadczeń i przepływy zasobów mię-
dzy jednostkami;

 poprzez współpracę z ośrodkami badawczymi 
i naukowymi – łatwiejszy dostęp do specjalistycznej 
bazy badawczej i wiedzy;

 przestrzenna bliskość i wspólnota interesów 
z ośrodkami akademickimi zwiększa innowacyjność;

 pozyskanie możliwości dofinansowania (po za-
wiązaniu współpracy między podmiotami następuje 
złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)6);

 pozyskanie nowych grup klientów;
 stosowanie bardziej kompleksowej obsługi klientów.

Korzyści osiągane dzięki funkcjonowaniu w ra-
mach klastra pozwalają spojrzeć na sieć jako czynnik 
stymulujący gospodarkę regionalną i krajową.

Znajduje to potwierdzenie w komunikacie 
z 2002 r. „Industrial Policy in an Enlarged Europe” 
Komisji Europejskiej, potwierdzającym, że klastry, 
szczególnie tworzone przez MŚP, są jednym z klu-
czowych determinantów potencjału gospodarczego 
współczesnej gospodarki.

W Europie w 2003 r. funkcjonowało około 270 kla-
strów, o czym informuje raport „The Cluster Initia-
tive Greenbook”, przy czym większość dotyczyła wy-
sokich technologii. Niestety czas funkcjonowania jest 
krótki, bo określony średnio na 5 lat, dla 3/4 istnieją-
cych klastrów. Nie jest to informacja zachęcająca dla 
naszych inicjatyw klasteringu, ale ostatecznie, wyda-
je się, że korzyści przeważają. Autorka podjęła próbę 
zestawienia mocnych i słabych stron, szans i zagro-
żeń dla przedsięwzięcia klastrowego (tabela 2).

Powyższą listę należy jeszcze traktować jako li-
stę otwartą ze względu na możliwość nieuchwycenia 
niektórych elementów właściwych klastrom o dłuż-
szym okresie funkcjonowania (w Polsce). Mimo tego 
mankamentu autorka podjęła próbę przeprowadze-
nia analizy SWOT w celu określenia dalszej strategii 
działania klastrów. Na podstawie punktowej oceny 
przestawionego układu, zgodnie z metodyką badaw-
czą dla SWOT, stwierdzono, że opcją do przyjęcia 
jest układ maxi – maxi, co świadczy o możliwości 

Tab. 2. Zestawienie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń klasteringu

MOCNE STRONY
 poprawa wyników przedsiębiorstwa
 rozszerzenie oferty
 poprawa aktywności przedsiębiorczej uczestników 

klastra
 zmniejszenie kosztów
 stosowanie nowoczesnych metod zarządzania
 własny system wartości
 łatwiejszy dostęp do zasobów
 zwiększenie innowacyjności w klastrze
 polepszenie komunikacji między uczestnikami
 wzmacnianie klastra przez wprowadzanie nowych 

uczestników
 zastosowanie specyficznej polityki kadrowej opartej 

na autonomicznym sposobie kształcenia i zwiększenie 
zatrudnienia

 swoboda uczestnictwa

SZANSE
 zwiększenie rozpoznawalności regionu poza siecią
 wzrastające zainteresowanie klastrami
 ośrodki wsparcia biznesowego dostrzegają korzyści 

współpracy
 dofinansowanie UE
 zwiększenie zainteresowania klientów ofertą komplek-

sową
 aktywizowanie projektów promujących klastering
 wskazanie przez UE klastrów jako stymulatorów roz-

woju regionalnego
 stopniowe upowszechnianie wiedzy na temat klastrów

SŁABE STRONY
 brak wiedzy przedsiębiorców o wzajemnych problemach 

uczestników sieci
 konflikt interesów naukowców i przedsiębiorców
 podkupywanie przedsiębiorstw i pracowników
 niechęć małych przedsiębiorców do współpracy z pod-

miotami wspierania biznesu
 krótki okres funkcjonowania klastra
 przedsiębiorcy dopiero uczą się relacji
 bariera mentalności – obrona przed nowymi powiąza-

niami 

ZAGROŻENIA
 możliwość tworzenia układów kartelowych
 projektowe, nie procesowe, traktowanie klasteringu
 brak wiedzy wśród przedsiębiorców o korzyściach wy-

nikających z zastosowania klasteringu
 możliwość sztucznej stymulacji klastra w celu realizacji 

partykularnych interesów polityków
 „moda” na klastry
 istnienie wielu mitów nt. klastrów
 brak kompleksowych badań i informacji nt. klastrów
 luki prawne – brak prawnego bytu klastra 
 rozproszenie źródeł finansowania
 zróżnicowany poziom rozwoju występujący w poszcze-

gólnych regionach

Źródło: opracowanie własne.
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ekspansji, rozwoju, przy aktywnym wykorzystaniu 
szans wzmacnianych mocnymi stronami przedsię-
wzięcia klastrowego.

Jest to z pewnością informacja świadcząca o tym, 
że klastry w warunkach polskich mają przyszłość, 
a przedsiębiorstwa w nich uczestniczące – perspek-
tywę rozwojową.

Powyższe wyniki nie uwzględniają jednak spe-
cyfiki poszczególnych sektorów, a poza tym mogą 
funkcjonować klastry hermetyczne, niereagujące 
ani na szanse, ani na zagrożenia. Ich produkt bę-
dzie skierowany do specyficznej grupy klientów, dla 
której liczą się tradycja i wizerunek, więc elementy 
związane z nowoczesnymi technologiami lub roz-
wiązaniami marketingowymi nie staną się atrybu-
tem konkurencyjności.

Poza tym należy brać pod uwagę różnice, jakie 
pojawią się w przypadku różnych typów klastrów, 
tzn. że na przykład klaster usługowy wykaże się in-
nymi cechami niż klaster technologiczny. Porówna-
nie przeprowadzone na celowo dobranych klastrach 
(turystyczny – Beskidzka 5, lotniczy – Dolina Lotni-
cza) przedstawia tabela 3.

Zakończenie

ozwiązania klastrowe wydają się intere-
sującymi przykładami dla wielu przed-
siębiorstw – to pokazują doświadczenia 

rynków rozwiniętych. Powstaje jednak wątpliwość 
dotycząca możliwości adaptacji tamtych rozwiązań 
do warunków wczesnorynkowej gospodarki. Poza 
tym istnieją duże luki w bazie informacyjnej, a do-
świadczenia polskich przedsiębiorców w klasteringu 
są jeszcze niewielkie.

Ocena problemu zwiększającej się konkurencyj-
ności przedsiębiorstw uczestniczących w sieci kla-
strowej pozostaje nadal zagadnieniem otwartym, 
przede wszystkim ze względu na fakt niemożności 
dokonania pełnej oceny zjawiska gospodarczego, 
które dopiero się rodzi.

dr Jolanta Staszewska
Katedra Zarządzania Procesami Technologicznymi,

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
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Summary
An increasing intensity of competition awakes important 
questions about the sources of a competition’s superior-
ity. That is why new models of regions and enterprises’ 
development are looked for. These models should improve 
competition and give the possibility to reduce the contra-
dictions of economical and social-economical aims of en-
terprises of certain communities. Clusters are example of 
network organizational innovation in local system.

Tab. 3. Porównanie klastrów

Klaster technologiczny Klaster usługowy

Struktura oparta na kryterium wielkości przedsiębior-
stwa i jego kluczowej roli w przemyśle, który reprezentuje

Swobodne powiązania poziome, występowanie jednego lub 
kilku liderów grup partnerskich

Brak wspólnego produktu Występuje produkt wspólny

Utrudnione wejście (potrzeba rekomendacji) Wejście swobodne, poprzez oświadczenie woli

Dominacja komunikacji bezpośredniej Dominacja komunikacji masowej

Silniejsze i głębsze związki z nauką Związki z nauką o powierzchownym charakterze

Duża aktywność działania Słaba aktywność działania

Tendencja do traktowania klasteringu strategicznie Projektowe podejście do klastrowania

Wysoki stopień identyfikacji uczestników z klastrem 
i regionem Niski stopień identyfikacji z klastrem 

Wzrastająca świadomość korzyści wynikających z klastro-
wania Słaba świadomość korzyści wynikających z klastrowania

Źródło: opracowanie własne.
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Wstęp

okresie transformacji na skutek bankructwa 
wielu przedsiębiorstw aktywność zawodowa 
kobiet gwałtownie się zmniejszyła. W Pol-

sce współczynnik aktywności zawodowej kobiet spadł 
z 57% w 1988 roku do 49,2% z 2002 [GUS, 2003]. 
Mniejsza aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy 
spowodowana jest macierzyństwem oraz dużym obcią-
żeniem obowiązkami domowymi. Sposobem na rosną-
ce bezrobocie kobiet jest zakładanie własnych firm. 
Za zewnętrzne przyczyny zakładania własnych firm 
przez kobiety w Polsce podaje się sprzyjające okoliczno-
ści na rynku, brak innych możliwości oraz bezrobocie 
[Mizgajska, 2004]. Do czynników zaklasyfikowanych 
jako wewnętrzne należą: dążenie do samodzielności, 
potrzeba godziwych zarobków, wewnętrzna potrze-
ba działania. Jednak duża część kobiet zakładająca
własne firmy nie ma przygotowania menedżerskie-
go. Brak wiedzy o zarządzaniu firmą utrudnia podej-
mowanie właściwych decyzji w trakcie prowadzenia 
przedsiębiorstwa i zarazem może być przyczyną trud-
ności finansowych prowadzonych przez kobiety firm. 

Celem opracowania jest zbadanie wpływu stop-
nia wykształcenia oraz udziału w szkoleniach ko-
biet-przedsiębiorców na sposób zarządzania i kondy-
cję ekonomiczno-finansową kierowanych przez nie 
firm. W przeprowadzonym badaniu uwzględniono 
następujące elementy sposobu zarządzania firmą: 
cele prowadzonej firmy, przeznaczenie zysku, styl 
kierowania, wykorzystanie ekspertów w firmie, ko-
rzystanie z kredytów i stopień zadowolenia z zysku. 

W pracy wykorzystano materiał empiryczny ze-
brany metodą ankietową z 136 firm kierowanych 
przez kobiety, reprezentujących sektor małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzo-
ne metodą losową w 2005 roku w Wielkopolsce.

Charakterystyka badanych
kobiet-przedsiębiorców

pośród 136 firm kierowanych przez kobie-
ty 49,3% stanowiły firmy usługowe, 31,6% 
handlowe, 15,4% o profilu mieszanym, tj. 

produkcyjno-usługowo-handlowe i tylko 3,7% pro-
dukcyjne. Znaczna część badanych przedsiębiorstw 
powstała przed 10 laty (62%). Zdecydowana więk-
szość respondentek (82,3%) kierowała firmami mi-
kro, czyli zatrudniającymi do 10 osób, 13,9% fir-
mami małymi (zatrudniającymi 10–49 osób) i tylko 

3,8% firmami średnimi zatrudniającymi 50–249 
osób. Dane te są zbieżne z badaniami, jakie opubli-
kowała Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w 2002 
roku, charakteryzując aktywność kobiet jako praco-
dawców małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 
[Mizgajska, 2004]. 

Najwięcej kobiet prowadzących firmy było w wie-
ku 40–49 lat (34,6% badanych kobiet). Przeciętna 
kobieta-przedsiębiorca ma 42 lata, jest mężatką (72% 
badanych) i ma dwoje dzieci. Wyniki te są zgodne 
z ustaleniami Zapalskiej [1997] z 1995 roku. W Polsce 
przeciętny wiek prowadzącej własną firmę jest wyż-
szy w porównaniu z Amerykankami oraz Kanadyjka-
mi, wśród których większość jest w przedziale wieku 
30–40 lat [Taylor i Kosarek, 1995]. Przyczyną może 
być stosunkowo krótki okres, bo trwający dopiero 
piętnaście lat, zmian uwarunkowań otwierania włas-
nych firm związany z wprowadzeniem gospodarki 
rynkowej i zapoczątkowaniem okresu transformacji.

 Kobiety, które zdecydowały się na prowadzenie 
własnej działalności w Wielkopolsce, są dosyć dobrze 
wykształcone. Połowa spośród nich (52,2%) ma wy-
kształcenie średnie, a 35,3% – wyższe. Według da-
nych GUS [2002] w Polsce kobiety z wykształceniem 
wyższym w marginalny sposób biorą udział w two-
rzeniu i prowadzeniu prywatnych zakładów pracy. 
Zdecydowanie najczęściej pracodawcami i osobami 
prowadzącymi działalność na własny rachunek są 
kobiety z wykształceniem zawodowym (30,8%), pod-
stawowym (27,5%) i średnim zawodowym (26,9%). 

Kobietom-przedsiębiorcom z badanych firm bra-
kuje doświadczenia menedżerskiego. Tylko 15% 
z nich miało doświadczenie w kierowaniu firmą 
przed założeniem własnego biznesu. Połowa spośród 
respondentek (51,4%) wykonywała zawód niezwią-
zany z obecną działalnością firmy. Natomiast tylko 
26,4% kobiet deklarowało, że w ostatnich czterech 
latach korzystało ze szkoleń branżowych, a 27,9% 
z zakresu rachunkowości i zarządzania. Można 
przyjąć, że w Polsce niskie zainteresowanie szkole-
niami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
spowodowane jest trudnościami finansowymi firm 
i przekonaniem o ich niskiej skuteczności. 

Modele zarządzania firmami 

literaturze zachodniej dotyczącej zarzą-
dzania firmami przez kobiety i mężczyzn 
ścierają się dwa poglądy. Część autorów na 

podstawie przeprowadzonych badań udowadnia, że 

Wpływ edukacji na sposób 
zarządzania firmą przez kobiety 
na przykładzie Wielkopolski
Hanna Mizgajska

,
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sposób zarządzania firmą przez kobiety jest inny 
aniżeli mężczyzn [Brandstaetter, 1997, Perelman, 
2001]. Tłumaczą to faktem zróżnicowanych przy-
czyn założenia firmy przez kobiety, innej charakte-
rystyki osobowości, sił i słabości jako liderów firm. 
W ślad za tym powstał tzw. kobiecy model strategicz-
nego zarządzania (tabela 1). Inni twierdzą, że sposób 
zachowania kobiet i mężczyzn jako przedsiębiorców 
jest bardzo podobny [Chaganti, 1986, Orhan i Scott, 
2001]. Wyniki badań tych autorów sugerują, że stra-
tegiczne zarządzanie w przedsiębiorstwie prowa-
dzonym przez kobiety jest takie samo, jak w przed-
siębiorstwie, którego właścicielem jest mężczyzna. 
W związku z tym charakterystyka przedsiębiorczo-
ści kobiet i mężczyzn jest taka sama, rosnące firmy 
mają te same wyzwania, podobne problemy i możli-
wości. Na zasadzie kontrastu, dla kobiecego mode-
lu zarządzania wyróżniono przedsiębiorczy model 
zarządzania, który sugeruje, że kobiety-właścicielki 
przedsiębiorstw w ten sam sposób co przedsiębior-
czy mężczyźni zarządzają firmami. Dla obu modeli 
zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach 
prowadzonych przez kobiety opisano elementy tego 
zarządzania, takie jak: wspólne wartości dla prowa-
dzonego biznesu, strategia biznesu, sposób finanso-
wania, pracownicy i ich umiejętności, styl kierowa-
nia i wyniki. 

W kobiecym modelu zarządzania dominują war-
tości dla biznesu konserwatywne, tj. zorientowa-
ne na przetrwanie, a nie na rozwój i osiągnięcie 
wysokich zysków. Kobiety zakładają swoje firmy 
w branżach usługowo-handlowych, uznawanych 
za „kobiece”, np. salony piękności, małe sklepy, re-
stauracje, usługi pielęgniarskie i dietetyczne oraz 
agencje nieruchomości. Cele ekonomiczne biznesu 
leżą między „osiągnięciami osobistymi” a „byciem 
swoim szefem”. W strategii marketingowej szukają 
małych lokalnych nisz rynkowych i preferują usługi. 
Często niski kapitał firmy nie pozwala na jej rozwój. 
Tradycyjne sposoby zarządzania finansami są opar-
te na braku systemu informacyjnego i monitoringu 
finansowego. Firmy te nie korzystają z konsultingu. 
Ponadto ich styl zarządzania oparty jest raczej na 
emocji, intuicji i zorientowaniu na ludzi, niż odnosi 
się do wyników. 

Z kolei przedsiębiorczy model zarządzania zakła-
da, że zachowanie liderów firm jest niezależne od płci. 
Część kobiet zakłada swoje przedsiębiorstwa w bran-
żach uznawanych za tradycyjnie męskie, takich jak: 

budownictwo, produkcja, transport, komunikacja, 
finanse, ubezpieczenia i wycena nieruchomości. Są 
to branże, które wymagają wysokich kwalifikacji. 
Kobiety i mężczyźni mają ten sam „męski” styl po-
dejmowania decyzji w firmie i zorientowani są na 
osiąganie celów nakierowanych na osiąganie sukce-
sów. Kobiety-przedsiębiorcy tak samo jak ich kole-
dzy mają ten sam profil przedsiębiorcy. Wyraża się 
on wysoką motywacją, dużą samodzielnością, agre-
sywnością, niezależnością, zorientowaniem na cel 
i przywództwo. Celem firmy jest jej wzrost. Tak jak 
w innych firmach, przedsiębiorcze kobiety zaczynają 
od kilku zatrudnionych, od małych zasobów i usi-
łują przetrwać. Firmy te realizują strategie oparte 
na sprzedaży zdywersyfikowanych produktów na 
dużych rynkach. W miarę wzrostu biznesu, co dzie-
je się dzięki pożyczonemu kapitałowi, zatrudnianiu 
ekspertów i osiąganiu wyższej rentowności właści-
cielki dążą do zaadoptowania agresywnej strategii 
i wprowadzenia bardziej formalnych struktur i sys-
temów, takich jak: planowanie cash-flow, kontrolę 
dochodów i zapasów. Wprowadzają profesjonalny 
styl kierowania, delegują zadania i zatrudniają wy-
szkolonych pracowników na pełny etat do zarządza-
nia rutynowymi operacjami. W miarę rozwoju firmy
rosną zyski. Planowanie i budżetowanie stają się 
podstawowymi czynnościami przy uwadze zwróco-
nej na długoterminową strategię. 

Zarządzanie i kondycja ekonomiczno-
-finansowa badanych przedsiębiorstw

badaniach nad kobiecą przedsiębiorczością 
pojawiają się pytania dotyczące sposobu za-
rządzania przez kobiety oraz czynników, od 

jakich zależy ich sposób kierowania firmą. W przepro-
wadzonych badaniach porównano odpowiedzi kobiet 
dotyczące celów prowadzonej firmy, przeznaczenia 
zysku, stylu kierowania, wykorzystania ekspertów 
w firmie, korzystania z kredytów i stopnia zadowole-
nia z zysku. Przy czym założono, że na przyjęty mo-
del zarządzania firmą wpływa stopień wykształcenia 
respondentek oraz udział w szkoleniach. 

W badaniach uwzględniono następujące cele fir-
my: osiąganie zysków w długim lub krótkim okresie, 
wzrost firmy, osobistą satysfakcję. 

Większość kobiet-przedsiębiorców z wyższym 
i średnim wykształceniem deklaruje, że celem ich 
firm jest osiąganie zysków w długim okresie, nato-

Tab. 1. Modele zarządzania firmami 

Kobiecy model zarządzania Przedsiębiorczy model zarządzania

Umiarkowane nastawienie celu na zysk 
Celem osobista satysfakcja
Sprzedają produkty na lokalnej niszy handlowej 
Niski kapitał
Słabe zarządzanie finansami – nie korzystają
z konsultingu
Styl kierowania przyjazny, zorientowany na załogę

Zyski i wzrost – niskie 

Agresywne nastawienie celu na zysk
Celem wzrost firmy
Sprzedają zdywersyfikowane produkty na dużych rynkach
W miarę wzrostu kapitał pożyczony
Zatrudniają ekspertów

Wraz ze wzrostem firmy profesjonalny system kierowania, 
delegują zadania
Zyski w miarę rozwoju firmy rosną 

Źródło: por. R. CHAGANTI (1986), Management in Women-Owned Enterprises, „Journal of Small Business Manage-
ment”, October.
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miast z wykształceniem zawodowym opowiedziały 
się za osiąganiem zysków w krótkim okresie. Następ-
ne pytanie dotyczyło przeznaczenia zysku. Kobiety 
z wykształceniem średnim i wyższym przeznaczały 
relatywnie mniej środków finansowych z zysku na 
konsumpcję aniżeli kobiety z wykształceniem zawo-
dowym. Natomiast więcej inwestowały w powiększe-
nie majątku trwałego firmy. Ten sposób rozdyspono-
wania zysku jest zbliżony do kobiet-przedsiębiorców, 
które uczestniczyły w szkoleniach z zakresu zarzą-
dzania. 

Kobiety-przedsiębiorcy z wykształceniem wyż-
szym i średnim oraz kobiety, które uczestniczyły 
w szkoleniach z zakresu zarządzania, są nastawione 
na wzrost firmy w dłuższym okresie, konsekwentnie 
powiększając jej majątek. 

Elementem przyjętego stylu kierowania jest sto-
pień delegowania zadań i częstotliwość korzystania 
z pomocy ekspertów w razie występujących proble-
mów w firmie. Zdarza się, że w małych firmach wła-
ściciel sam podejmuje wszystkie decyzje i niechętnie 
deleguje zadania, bo nie dowierza swoim współpra-
cownikom. W konsekwencji kierowanie firmą zabie-
ra dużo czasu i jest nieskuteczne. W związku z tym 
w ankiecie zawarto pytanie: czy delegujesz zadania 
innej osobie? Okazuje się, że firmy kierowane przez 
osoby z wyższym (44% odpowiedzi) i średnim (39%) 
wykształceniem częściej aniżeli z zawodowym (14%) 
delegowały zadania swoim pracownikom. Również 
istotne jest, w razie występujących problemów w fir-
mie, szukanie rady u ekspertów. 

Właścicielki z wyższym (23%) i średnim (12%) 
wykształceniem częściej aniżeli z zawodowym 
(7%) deklarowały korzystanie z pomocy ekspertów 
w chwili wystąpienia problemów w firmie. Również 
kobiety, które uczestniczyły w szkoleniach (19%), 
częściej korzystały z pomocy doradców aniżeli te, 
które nie uczestniczyły (11%). Dosyć niski wskaź-
nik korzystania z pomocy ekspertów w przeprowa-

dzonych badaniach wynika z braku kadry doradczej 
w sektorze MŚP. W Polsce nie ma jeszcze przedsię-
biorców-emerytów, którzy by mieli doświadczenia 
w kierowaniu własną firmą i mogli pełnić funkcje 
doradców przy instytucjach wspierających biznes. 
Istniejące duże firmy konsultingowe są drogie i ma-
łej firmy nie stać na audyt. Natomiast rolę doradców 
mogłyby pełnić biura rachunkowe, które prowadzą 
księgowość dla małych firm. Problem polega na tym, 
że osobom prowadzącym biura z powodu braku kom-
pleksowej wiedzy na temat funkcjonowania małego 
przedsiębiorstwa trudno przejąć rolę doradców. Na-
dal też programy studiów nie uwzględniają doradz-
twa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Za wskaźniki kondycji badanych firm przyjęto 
korzystanie z kredytów, korzystanie z komputerów 
i internetu, starania o środki z UE oraz poziom za-
dowolenia z zysku.

Firmy kierowane przez właścicielki z wyższym 
i średnim wykształceniem oraz uczestniczące w szko-
leniach korzystały w większym stopniu z kredytów 
aniżeli pozostałe firmy. Wyższy poziom wiedzy me-
nedżerskiej pomaga ich właścicielkom w lepszej 
orientacji w możliwościach korzystania z kredytu 
i zarazem w uzyskaniu wiarygodności banków. Rów-
nież te same firmy częściej aniżeli pozostałe apliko-
wały o środki z Unii Europejskiej. Niewielki procent 
firm ubiegających się o środki z UE wynika ze specy-
fiki firm kierowanych przez kobiety. Są to przeważ-
nie firmy handlowe i usługowo-handlowe, takie jak: 
zakłady fryzjerskie, restauracje, gabinety odnowy 
biologicznej oraz małe sklepy. Większość z nich na 
pytanie: dlaczego nie aplikowały, odpowiadała, że 
nie było takiej potrzeby (35% firm). 

Stopień skomputeryzowania oraz zakres korzy-
stania z internetu przez właścicielki firm z zawodo-
wym wykształceniem jest niski. Przyczyną jest ro-
dzaj prowadzonych firm usługowych przez tę grupę 
kobiet, np. zakłady fryzjerskie. Stąd za przyczynę 

Tab. 2. Zróżnicowanie elementów zarządzania przez kobiety według ich wykształcenia i udziału 
w szkoleniach (w % odpowiedzi)

Elementy zarządzania
Wykształcenie Udział

w szkoleniach 
z rachunkowości

Brak udziału 
w szkoleniachWyższe Średnie Zawodowe

Celem firmy jest osiąganie zysków 
w długim okresie 66,7 64,8 43,8 68,4 54,0

Celem firmy jest osiąganie zysków 
w krótkim okresie 12,5 15,5 56,3 13,2 25,4

Celem jest wzrost firmy 50,0 42,3 37,5 55,3 31,7

Celem jest osobista satysfakcja 54,2 52,1 43,8 39,5 57,1

Zysk jest przeznaczony na zwiększenie 
obrotu 25,0 43,7 31,3 31,6 34,9

Zysk jest przeznaczony na kupno środ-
ków trwałych 35,4 39,4 12,5 42,1 25,4

Zysk jest przeznaczony na inwestycje 
poza firmą 22,4 11,3 6,3 26,3 12,7

Zysk przeznaczony jest na konsumpcję 41,7 38,0 68,8 31,6 50,8

Zysk jest przeznaczony na inne cele 2,1 4,2 0,0 7,9 0,0

Źródło: badania własne. ,
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braku korzystania z internetu respondentki odpo-
wiadały, że brak takiej potrzeby (42%), a tylko 12% 
wskazywało na brak możliwości technicznych.

Korzystanie z internetu jest największe w fir-
mach prowadzonych przez kobiety z wyższym wy-
kształceniem i kobiety uczestniczące w szkoleniach. 
Internet jest wykorzystywany do zbierania informa-
cji, ułatwienia zakupu i sprzedaży oraz do rozliczeń 
z bankiem. 

Kondycja finansowa firm została przedstawiona 
w sposób pośredni poprzez odpowiedź na pytanie 
o stopień zadowolenia z zysków. Ogółem ponad jed-
na trzecia wszystkich badanych firm deklarowała 
uzyskanie słabych zysków i słabej płynności finan-
sowej (33% firm). Niekorzystną sytuację finansową 
badanych firm potwierdzają wyniki Raportu o stanie 
sektora MŚP w Polsce w latach 2004–2005 [Raport 
2006]. Według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości przychody sektora w 2005 roku zmniej-
szyły się o 4% w porównaniu z rokiem poprzednim 
na skutek wzrostu kosztów uzyskania przychodów. 
Wśród różnych kategorii kosztów przedsiębiorstwa 
wskazywały m.in. na wzrost kosztów płac, kosztów 
pozapłacowych, kosztów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, kosztów produkcji, kosztów marketingu i dys-
trybucji. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że nie ma 
pozytywnej współzależności między stopniem zado-
wolenia z zysku a stopniem wykształcenia i udzia-
łem w szkoleniach. Natomiast na stopień zadowo-
lenia z zysku wpływa kierunek działalności firmy. 
Relatywnie najbardziej zadowolone z zysku były fir-
my handlowe, z których przeszło 30% deklarowało, 
że są bardzo zadowolone lub zadowolone z zysków, 
gdy tymczasem wśród właścicielek z wykształce-
niem wyższym zaledwie 15%. Na stopień zadowole-
nia z zysków przez kobiety-przedsiębiorców wpływa 
w większym stopniu kierunek prowadzonej działal-
ności aniżeli wykształcenie i udział w szkoleniach.  
 
Wnioski z badań 

 Kobietom-przedsiębiorcom z badanych firm bra-
kuje doświadczenia menedżerskiego.

 Sposób zarządzania firmą zależy od wykształce-
nia i uczestnictwa w szkoleniach.

 Kobiety z wyższym i średnim wykształceniem 
oraz uczestniczące w szkoleniach deklarowały osią-
ganie zysków w długim okresie, przeznaczały mniej 
środków finansowych z zysku na konsumpcję oraz 
inwestowały w powiększenie majątku trwałego
firmy.

 Firmy kierowane przez właścicielki z wyższym 
i średnim wykształceniem oraz uczestniczące w szko-
leniach korzystały w większym stopniu z kredytów 
aniżeli pozostałe firmy.

 Większość firm deklarowała średnie oraz słabe 
zadowolenie z zysków.

 Nie ma współzależności między stopniem zado-
wolenia z zysku a wykształceniem kobiet-przedsię-
biorców.

 Najbardziej zadowolone z zysków były właściciel-
ki firm handlowych.

dr hab. inż. Hanna Mizgajska
prof. nadzw. Akademii Ekonomicznej

w Poznaniu
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Summary
The purpose of this article is examining the impact of 
education level and participation in training by woman 
entrepreneurs on the management economic and financial 
condition of the businesses they run. In the research the 
following company management components were consid-
ered: the goals of the company, profit allocation, manage-
ment style, using expertise knowledge, taking out loans 
and profit satisfaction level. In the paper, empirical mate-
rial was used gathered by sending out questionnaires at 
random to 136 businesses managed by women, represent-
ing the SME sector, in Wielkopolska in 2005.

Tab. 3. Współzależność między wykształceniem i udziałem w szkoleniach właścicielek a korzy-
staniem z kredytów i środków UE oraz stopniem komputeryzacji (% odpowiedzi)

Przedmiot Wyższe Średnie Zawodowe Szkolenia
z zarządzania Brak szkoleń

% firm korzystających z kredytów 35,4 32,4 12,5 39,5 20,6

% firm aplikujących o środki z UE 10,4 15,5 0 26,3   6,3

Stopień komputeryzacji firm 83,3 71,8 37,5 92,1 58,7

Stopień korzystania z internetu 79,2 64,8 31,1 89,5 52,4

Źródło: badania własne.
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Wprowadzenie

iniejszy artykuł dotyczy wpływu zadłużenia 
na stopę zwrotu z kapitału własnego ROE. 
Oczywistą konsekwencją wzrostu udziału 

długu w finansowaniu przedsiębiorstwa jest spadek 
udziału finansowania kapitałem własnym. Jedno-
cześnie na skutek ponoszenia kosztów długu ulega 
zmniejszeniu wielkość zysku netto. Tym samym 
spada zarówno mianownik, jak i licznik wskaźnika 
ROE. W artykule przeanalizowano łączny wpływ 
obu efektów na stopę zwrotu z kapitału własnego. 
Zaprezentowano przy tym cztery, spośród wielu 
możliwych, modyfikacje wzoru opisującego zmianę 
ROE pod wpływem zmiany w strukturze finansowa-
nia. Wzory te pozwalają na szczegółową analizę łącz-
nego wpływu dźwigni i jej kosztu na stopę zwrotu 
z kapitału własnego. 

Finansowanie długiem wzrostu skali 
przedsiębiorstwa

iech IC = E + D, gdzie E to kapitał własny,  
a D – zaciągnięty dług, oznacza wartość ka-
pitału całkowitego, zainwestowanego przez 

spółkę. Analiza zmian ROE przeprowadzana jest dla 
danego (dowolnego) poziomu zadłużenia, wyrażone-
go wskaźnikiem zadłużenia kapitału własnego D/E 
(liczonego dla wartości księgowych). Zaciągnięcie 
długu D traktowane jest początkowo jedynie jako po-
większenie zainwestowanego kapitału (skali przed-
sięwzięcia). Zakłada się przy tym, że stopa zwrotu 
z projektu, liczona na poziomie zysku operacyjnego 
po opodatkowaniu ROIC (return on invested capital), 
identyczna ze zwrotem z kapitału własnego, przy 
założeniu braku długu (ROEU), nie zmienia się na 
skutek zwiększenia skali projektu spowodowanego 
zaciągnięciem długu1). Z powyższego wynika:

          ZNG = ZNU + ΔZN – [i × (1 – T)] × D               (1)

gdzie: ZNG = ROEG × E – zysk netto osiagnięty z pro-
jektu finansowanego częściowo długiem IC = E + D 
(D ≥ 0);
ZNU = ROEU × E – zysk netto przed zaciągnięciem 
długu (D = 0);
ΔZN = ROEU × D – „nadwyżka” zysku netto osiąg-
nięta dzięki zwiększeniu skali projektu, finansowa-
nemu przez dług (D ≥ 0), z pominięciem jego kosztu 
(uwzględnionego poniżej); w przypadku gdy projekt 

jest nierentowny w rozumieniu ROEU < 0, „nadwyż-
ka” oznacza de facto powiększenie straty; 
[i × (1 – T)] × D – koszt długu po opodatkowaniu 
(uwzględniający tarczę podatkową, gdzie T – stopa 
podatkowa2)), wyrażony w jednostce monetarnej.

Efekt dźwigni prostej i efekt kosztowy
dla wzrostu skali i dla rekapitalizacji

Zależność (1) w ujęciu procentowym wygląda nastę-
pująco:

ROEG = ROEU + ROEU × D / E – i ×
                                  × (1 – T) × D / E                       

(2)

gdzie: ROEU × D / E = (ROEU × D) / E – nadwyżka zy-
sku netto, wyrażona w postaci stopy zwrotu z kapi-
tału własnego, osiągnięta dzięki zaciągnięciu długu; 
nadwyżka ta określana będzie efektem dźwigni 
prostej;
i × (1 – T) × D / E = [i × (1 – T) × D] / E – koszt długu 
po opodatkowaniu, wyrażony procentowo w relacji 
do kapitału własnego, zwany od tej pory efektem 
kosztowym; oznacza spadek ROE wynikły z tytułu 
ponoszenia kosztów długu. 

Przykład liczbowy ilustruje powyższe zależności. 

Przykład 1.
Niech E = 100, D = 20, ROEU = 20%, i = 15%, T = 40%. 
Z powyższego wynika:

D / E = 0,2
ZNU = 20% × 100 = 20
ΔZN = 20% × 20 = 4
i × (1 – T) × D = 15% × (1 – 40%) × 20 = 1,8
ZNG = 20 + 4 – 1,8 = 22,2                                        z (1)
ROEG = ZNG / IC = 22,2 / 100= 22,2%

ROEG = 20% + 20% × 0,2 – 15% ×
                      × (1 – 40%) × 0,2 = 22,2%                z (2)

Zależność (2) jest, rzecz jasna, spełniona również 
w sytuacji, gdy na skutek zaciągnięcia długu nie do-
chodzi do zmiany skali projektu, lecz do rekapitaliza-
cji (zamiany kapitału własnego na kapitał obcy, patrz 
przykład 2). Od tej pory zaciągnięcie długu będzie 
utożsamiane bardziej z faktem zmiany struktury fi-
nansowania niż ze zwiększeniem skali projektu.

Przykład 2.
Niech E = 80, D = 20 (dług w wysokości 20 jednostek 
służy do rekapitalizacji, zmniejszającej zaangażowa-

Wpływ dźwigni finansowej
i jej kosztu na stopę zwrotu
z kapitału własnego
Tomasz Berent

,
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nie kapitału własnego ze 100 do 80), ROEU = 20%, 
i = 15%, T = 40%. Z powyższego wynika:
D/E = 0,25
ZNU = 20% × 80 = 16
ΔZN = 20% × 20 = 4
i × (1 – T) × D = 15% × (1 – 40%) × 20 = 1,8
ZNG = 16 + 4 – 1,8 = 18,2                                        z (1)
ROEG = ZNG / IC = 18,2 / 80 = 22,75%

ROEG = 20% + 20% × 0,25 – 15% ×
                     × (1 – 40%) × 0,25 = 22,75%             z (2)
Wniosek 1.
Zwrot z kapitału własnego po zaciągnięciu długu 
(ROEG) różni się od zwrotu z kapitału własnego 
przed zastosowaniem dźwigni finansowej (ROEU) 
o stopę zwrotu, będącą różnicą efektu dźwigni pro-
stej i efektu kosztowego.

Po prostej modyfikacji wzór (2) przyjmuje nieco 
inną postać:

   ROEG = ROEU × (1 + D / E) – i × (1 – T) × D / E     (3)

gdzie: ROEU × (1 + D / E) – oznacza stopę zwrotu 
z kapitału własnego, wynikającą z działania jedynie 
efektu dźwigni prostej; działanie tej dźwigni uwi-
docznione jest we wzroście wartości ROEG ponad 
wielkość ROEU po zaciągnięciu długu dla rentow-
nych projektów oraz we wzroście (w rozumieniu war-
tości absolutnych) ujemnych stóp zwrotu z kapitału 
własnego dla projektów nierentownych (ROEU < 0). 
Wielkość efektu dźwigni prostej zależy od wielkości 
ROEU (patrz rysunek 1).

W przykładzie 2., efekt dźwigni prostej jest do-
datni (z powodu dodatniej wartości ROEU) i wynosi 
5,0% (20% × 0,25). 

Efekt kosztowy w stosunku do kapitału 
własnego

ysunek 2 ilustruje, poza efektem dźwigni 
prostej, efekt kosztowy, liczony na podsta-
wie (2), tj. w stosunku do kapitału własnego. 

W przykładzie 2. koszt długu wynosi 1,8 jednostki 
monetarnej po opodatkowaniu (3 – przed opodatko-
waniem), w odniesieniu do kapitału własnego wynosi 
więc 2,25% (1,8 / 80 = 15% × (1 – 40%) × 0,25). O tyle 
właśnie zmniejszy się stopa zwrotu z kapitału włas-
nego z tytułu ponoszonych kosztów finansowych.

Efekt kosztowy w stosunku do całości 
zainwestowanego kapitału

alsza modyfikacja (2) pozwala na odpowiedź 
na pytanie o rentowność projektu ROEU,
zapewniającą dodatnią stopę zwrotu po za-

ciągnięciu długu:

ROEG = (1 + D / E) × [ROEU – i ×
                          × (1 – T) × D / (E + D)]                    (4)

gdzie: i × (1 – T) × [D/(E + D)] = [i × (1 – T)× D]/(E + D) 
– oznacza koszt długu (w jednostce monetarnej) wy-
rażony jako procentowy stosunek do całego kapitału 
zaangażowanego w projekt, tj. E + D.

Wniosek 2.
Po zaciągnięciu długu rentowność projektu: 

 pozostanie dodatnia (ROEG > 0), jeżeli rentow-
ność kapitału własnego przed zaangażowaniem dłu-
gu jest większa od i × (1 – T) × D / [(E + D)];

 będzie ujemna (ROEG < 0), jeżeli rentowność ka-
pitału własnego przed zaangażowaniem długu jest 
ujemna lub, w przypadku gdy jest dodatnia, jest 
mniejsza od  i × (1 – T) × D / [(E + D)].

Rysunek 3. ilustruje efekt kosztowy, liczony 
zgodnie z (4). W przykładzie 2., koszt długu, wy-
noszący 1,8 jednostek monetarnych po opodatko-
waniu, przekłada się na 1,8% kapitału całkowitego
(1,8 / 100 = 15% × (1 – 40%) × 0,2). Jak długo spółka 
osiąga zwrot na kapitale całkowitym powyżej 1,8%, 
zwrot na kapitale własnym, po zastosowaniu dźwig-
ni, będzie dodatni.

Rys. 1. Efekt dźwigni prostej [%]
Źródło: opracowanie własne.

ROEG

ROEU

ROEG=ROEU

efekt dźwigni
prostej,
ROEU×D/E

ROEG=(1+D/E)×ROEU

Rys. 2. Efekt kosztowy liczony w stosunku do 
kapitału własnego [%]
Źródło: opracowanie własne.
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ROEU

ROEG=ROEU

efekt kosztowy,
i×(1–T)×D/E

ROEG=(1+D/E)×ROEU–i×(1–T)×D/E
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Warunek wzrostu ROE po zaciągnięciu 
długu

Kolejna modyfikacja (2) generuje znaną zależność:

        ROEG = ROEU + D / E × [ROEU – i × (1 – T)]     (5)

Zależność ta pozwala odpowiedzieć na pytanie, 
jak duży musi być efekt dźwigni prostej, aby zrekom-
pensować działanie efektu kosztowego.

Wniosek 3.
Zwrot z kapitału własnego po zaciągnięciu długu 
(ROEG) jest: 

 większy od zwrotu z kapitału własnego przed 
zastosowaniem dźwigni finansowej ROEU, jeżeli
ROEU > i × (1 – T);

 mniejszy od zwrotu z kapitału własnego przed 
zastosowaniem dźwigni finansowej ROEU, jeżeli
ROEU < i × (1 – T).

Zgodnie z wnioskiem 3., wzrost stopy zwro-
tu z kapitału własnego, w porównaniu do sytu-
acji bez długu, następuje za każdym razem, gdy
[ROEU – i × (1 – T)] > 0, niezależnie od wysokości 
wskaźnika D/E, który, przynajmniej teoretycznie, 
może przyjmować wartości z przedziału (0,+∞). 
W przykładzie 2., ową graniczną wartością jest 9,0%
(15% × (1 – 40%)).

Dźwignia prosta i efekt kosztowy
dla różnych poziomów zadłużenia

abela oraz rysunek 4 przedstawiają przy-
padek czterech projektów (proste p1, p2, p3, 
i p4), charakteryzujących się identyczną ren-

townością operacyjną (ROEU=20%=const3)), iden-
tycznym poziomem kosztu długu (i=const=15%), 
taką samą krańcową stawką podatkową (T=40%) 
oraz różnym poziomem zadłużenia (D / E ≠ const). Im 
wyższy wskaźnik zadłużenia, tym prosta bardziej 
stroma (współczynnik kierunkowy prostych to prze-
cież (1 + D / E)). Efekt kosztowy, liczony w stosunku 
do kapitału własnego (punkty A – ilustrujące spadek 
ROE spowodowany kosztami długu) i kapitału cał-
kowitego (punkty B – ilustrujące najniższe wartości 
rentowności kapitału całkowitego, poniżej których 
spółka zaciągająca dług będzie przynosić straty), 
wzrasta wraz ze wzrostem D / E. Jest to spowodowa-
ne wyższymi kosztami zadłużenia [i × (1 – T) × D] 
(dotyczy A i B) oraz mniejszymi wartościami kapita-
łu własnego (punkty A). Na rysunku 4 efekt ten wi-
doczny jest w postaci przesuwania się (przy wzroście 
D / E) punktów B z lewej strony w prawo i punktów A

Tab. Efekt kosztowy dla różnych poziomów D / E, i = const

Lp. ROEU i × (1 – T) E D D / E i × (1 – T) × D i × (1 – T) × (D / E)
punkty A

i × (1 – T) × [D / (E + D)]
punkty B

1. 20% 9% 90 10 0,11 0,90 1,00% 0,90%

2. 20% 9% 85 15 0,18 1,35 1,59% 1,35%

3. 20% 9% 80 20 0,25 1,80 2,25% 1,80%

4 20% 9% 75 25 0,33 2,25 3,00% 2,25%

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 3. Efekt kosztowy liczony w stosunku do 
kapitału całkowitego [%]
Źródło: opracowanie własne.
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ROEU

ROEG=ROEU

efekt kosztowy,
i×(1–T)×D/E

ROEG=(1+D/E)×[ROEU–i×(1–T)×D/(E+D)]

B(i×(1–T)×D/(E+D);0)

Rys. 4. Efekt kosztowy (punkty A i B) dla róż-
nego poziomu zadłużenia
Źródło: opracowanie własne.
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z góry w dół. Rzecz jasna, stosunek A / B wynosi
zawsze (1 + D / E), a zatem rośnie dla wzrastającego 
zadłużenia4).

Wniosek powyższy ulega jedynie nieznacznej mo-
dyfikacji, jeśli usuniemy (nierealistyczne skądinąd) 
założenie o niezmienności kosztu długu przy wzro-
ście wskaźnika zadłużenia kapitału własnego D / E. 
W takim przypadku, wraz ze wzrostem D  /E, punk-
ty A nadal przesuwają się w dół (choć „szybciej” niż 
w przypadku, gdy i = const), punkty B – w prawo 
(znów „szybciej” niż w przypadku, gdy i = const), 
stosunek A / B wynosi w dalszym ciągu (1 + D / E) 
i rośnie z zadłużeniem. Jedynie punkt C, wcześniej 
o współrzędnych [i × (1 – T); i × (1 – T)], nie będzie 
wspólny dla wszystkich D / E. Wraz ze wzrostem 
D / E przesuwać się będzie po prostej y = x w górę. 

Podsumowanie

ecyzje dotyczące zmiany struktury finan-
sowania mają istotne znaczenie dla wielu 
aspektów funkcjonowania przedsiębior-

stwa, począwszy od zarządzania strategicznego, 
przez zarządzanie płynnością, aż po analizę zdol-
ności przedsiębiorstwa do tworzenia wartości doda-
nej dla właścicieli. Zmiana struktury finansowania 
jest odzwierciedlona również w wielu wskaźnikach 
finansowych, w tym szczególnie we wskaźniku ren-
towności kapitału własnego ROE. Jak wynika z po-
wyższej analizy, stopa zwrotu z kapitału własnego 
zależy od dwóch niezależnych efektów: efektu dźwig-
ni prostej i efektu kosztowego i rośnie w sytuacji, 
kiedy efekt dźwigni prostej jest silniejszy od efektu 
kosztowego. Jak wykazano, efekt kosztowy można 
rozumieć dwojako, raz jako spadek rentowności za-
inwestowanego kapitału, innym razem jako spadek 
rentowności kapitału własnego. Pokazano również, 
iż wnioski powyższe są prawdziwe niezależnie od 
poziomu zadłużenia, a tym samym poziomu ryzy-
ka niewypłacalności, uwidocznionego w rosnącym 
koszcie długu.

dr Tomasz Berent
PhD University of Wales, Wielka Brytania

Katedra Rynków Kapitałowych
Szkoły Głównej Handlowej

PRZYPISY
1) Dla uproszczenia stosuje się skrót ROIC zamiast bardziej 

poprawnego AT-ROIC (after tax return on invested capital); 
przy konstrukcji ROIC podatki koryguje się o wartość tar-
czy podatkowej, co sprawia, że miernik ten jest niezależny 
od sposobu finansowania; dla D = 0, ROIC = ROE).

2) Dla ścisłości, T jest krańcową stawką podatkową; w przy-
padku przechodzenia na niższą stawkę podatkową (spo-
wodowanego płatnościami odsetkowymi) T oznacza śred-
nią ważoną kolejnych krańcowych stawek podatkowych.

3) Dane liczbowe odnoszą się jedynie do tabeli.
4) Stosunek A / B, w znaczeniu: odcięta punktu A podzielo-

na przez rzędną punktu B.

Summary
The impact of financial leverage on return on equity (ROE) 
is analysed with the help of two distinct factors: simple 
leverage and cost effect, both defined in the paper. Several 
alternative formulations of the ROE-financial leverage re-
lationship are proposed. Consequently, specific values of op-
erating profitability which secure e.g. after leverage growth 
in ROE, in comparison with all equity financing, or positive 
ROE  after financial leverage, are also determined.

Jednym z najciekawszych obszarów badań jest 
obecnie proces umiędzynarodawiania działalności 
przedsiębiorstw. Nie jest to nowy obszar badań, ma 
bowiem bogatą tradycję zarówno w USA, jak i Euro-
pie. Ma także swoją ogromną literaturę przedmio-
tu, dotyczącą zarówno światowej strategii tradycyj-
nych, wielkich i zasobnych MNCs (nurt badawczy 
Multinational Corporation), niewielkich, lokalnych 
przedsiębiorstw, które zdecydowały się na umiędzy-
narodowienie etapową drogą (nurt badawczy zgodny 
z modelem Uppsala lub go rozszerzający), jak i firmy 
high-tech, które najczęściej umiędzynarodawiają się 
bardzo szybko (model badawczy firm typu born glo-
bal). Obfitość tej literatury wynika zarówno z wielo-
ści podręczników, monografii, jak i artykułów w pe-
riodykach poświęconych tej problematyce (JIBS, 
MIR, IBR, JEE itd.), a także znaczenia gospodar-
czego tych firm (na początku XXI wieku było ponad 
64 000 międzynarodowych firm kontrolujących co 
najmniej 870 000 lokalnych filii). To, co jest jednak 
nowe i co spowodowało gwałtowny wzrost zaintere-
sowania problemem umiędzynarodawiania, to fakt, 
że coraz częściej badacze traktują go interdyscypli-
narnie, łącząc wątki teorii przedsiębiorczości, teorii 
handlu i inwestycji międzynarodowych oraz wątku 
strategii. I właśnie w taki interdyscyplinarny nurt 
wpisuje się nowa książka jednego z najbardziej płod-
nych badawczo polskich naukowców zajmujących 
się problematyką zarządzania w skali międzyna-
rodowej, profesora Mariana Goryni. Jest to przede 
wszystkim eklektyczny (podręcznik i monografia 
w jednym) i uproszczony przewodnik do studiowa-
nia zagadnień zarządzania międzynarodowego, jak 
sam autor przyznaje we wstępie (s. 7); z racji sporej 
liczby podręczników z zakresu biznesu międzyna-
rodowego w literaturze światowej, autor uznał bo-
wiem pisanie kolejnego kompletnego podręcznika za 
zbędne. Nie jestem przekonany, czy autor ma rację 
– moim zdaniem bardzo brakuje dobrego polskiego 
podręcznika, który wykorzystując światową litera-
turę, ograniczony niestety, ale istniejący zbiór pol-
skich, wartościowych badań oraz studia przypadku 
głównie z krajów rozwijających się (emerging econo-
mies), stworzyłby nowy standard wykładu Interna-
tional Business w Polsce. Mam nadzieję, że być może 
autor i/lub jego współpracownicy zmierzą się z tym 
wyzwaniem, bowiem jak mało kto są do tego przygo-
towani. 

Mimo uproszczonego i eklektycznego charakteru, 
podręcznik prof. M. Goryni ma jednak dwie istotne 
zalety. Po pierwsze, autor analizuje problem umię-
dzynarodowienia z poziomu firmy i konsekwentnie 
kładzie akcenty na metodykę podejmowania decyzji 
o zagranicznej ekspansji. Po drugie, mimo pewnych 
uproszczeń, jest to rzetelny i wyczerpujący przegląd 
głównych koncepcji teoretycznych oraz wspomagają-
cych je badań, dotyczących trzech głównych proble-
mów:  dlaczego i kiedy firmy podejmują ekspansję 
(motywy)  jaki ma charakter proces internacjona-
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lizacji firmy)  jakie są możliwe i pożądane formy 
zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw (od licencjo-
nowania do własnych filii zagranicznych). W tym 
sensie podręcznik prof. Goryni jest bardzo dobrym 
materiałem wspomagającym wykład i pozwalają-
cym przedstawić najnowsze koncepcje i badania na 
tle uznanych teorii, problemów i dylematów, które 
stanowią kościec dyscypliny zarządzania międzyna-
rodowego.

Dwa pierwsze rozdziały są próbą pewnego upo-
rządkowania terminologii. Autor definiuje pojęcie 
biznes międzynarodowy i osadza je w kontekście 
teorii przedsiębiorstwa, aby następnie przejść do 
ustaleń definicyjnych dotyczących tego, czym jest 
strategia firmy i strategia umiędzynarodowienia.

Rozdział trzeci dotyczy przyczyn zagranicznej 
ekspansji przedsiębiorstw. Autor prezentuje tutaj 
dwa bodaj najbardziej popularne modele uwarun-
kowań strategii firmy (Portera z 1980 roku oraz 
Yipa z 1996 roku), próbując dokonać ich krótkiej 
syntezy. Następnie przechodzi do analizy moty-
wów zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, które 
są dobrze zdefiniowane i przebadane w literaturze
przedmiotu.

Rozdział trzeci omawia główne teorie umiędzyna-
rodowienia działalności firmy. Punktem wyjścia jest 
tradycyjny (sekwencyjny) model Uppsala z lat 70. ub. 
wieku, który w swoich rozlicznych mutacjach, mimo 
silnej krytyki, jest ciągle modelem, do którego od-
noszą się wszyscy badacze tej problematyki. Wysiłki 
na rzecz jego weryfikacji, a także wzmożona krytyka 
(zwłaszcza dotycząca deterministycznej sekwencyj-
ności tego modelu) doprowadziła do powstania no-
wych modeli omówionych przez autora, traktujących 
umiędzynarodowienie jako innowację, budowę sieci 
lub swoisty skok strategiczny (born global).

Rozdział czwarty przedstawia w lapidarny spo-
sób główne teorie internacjonalizacji – od najstar-

szych do najnowszych. To, czego mi w nim brakuje, 
to opinii autora na temat ich wartości poznawczej 
oraz użyteczności w warunkach gospodarek post-
socjalistycznych. Kluczowym dla mnie pytaniem jest 
to, czy najbardziej popularna w Europie teoria (Joh-
na Dunninga) przewag wykorzystywanych w pro-
cesie umiędzynarodowania, zwana OLI (Owner-
ship-Location-Internalization Advantages) lub OLIR 
(ostatnim elementem dodanym niedawno są Rela-
tionships), zasługuje na taką popularność i może 
lub powinna stać się paradygmatem badawczym do 
badania procesów umiędzynarodowienia w tej części 
świata.

Rozdziały piąty i szósty omawiają szczegółowo 
ekonomiczne modele wejścia na rynki zagraniczne 
oraz kryteria ich wyboru. Autor dosyć szczegółowo 
analizuje wady i zalety licencjonowania, franchisin-
gu, eksportu, wspólnych przedsięwzięć i inwestycji 
bezpośrednich. Wybór poszczególnych sposobów jest 
uwarunkowany rachunkiem ekonomicznym, wzglę-
dami organizacyjnymi, etapem rozwoju rynku, oce-
ną ryzyk, polityką i prawem kraju goszczącego itd. 
Siłą rozdziału siódmego jest pokazanie stopnia zło-
żoności takich decyzji i konieczności wielokryterial-
nego podejścia do problemu decyzji.

Wydaje mi się, że autor zrealizował podstawowe 
cele, które sobie założył na początku książki, i poka-
zał panoramę poglądów na motywy i formy ekspansji 
oraz przedstawił metody służące do podjęcia decyzji 
o sposobach wejścia na rynki zagraniczne. Dzięki 
temu mamy rzetelny przewodnik po głównych za-
gadnieniach problematyki zarządzania międzyna-
rodowego widzianych oczami ekonomisty. Korzystać 
mogą z niego także adepci ekonomii oraz zarzą-
dzania.

prof. Krzysztof Obłój
Wydział Zarządzania UW i WSPiZ

im. L. Koźmińskiego

Marian Gorynia

Strategie
zagranicznej ekspansji
przedsiębiorstw

PWE, Warszawa 2007
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Badania jakościowe cieszą się wśród polskich 
badaczy coraz większym zainteresowaniem. Obok 
pierwszych podręczników, których autorami byli
obcokrajowcy [Miles, Huberman, 2000], pojawiły się 
publikacje polskich autorów [Konecki, 2000; Maison, 
2001; Kostera, 2003]. Podręczniki te ograniczały się 
jednak do omawiania jednej z metod, które zresztą 
dzięki nim stały się bardziej popularne, szczególnie 
badania fokusowe. Badania określane jako jakościo-
we oferują znacznie większy zakres możliwych do 
wykorzystania źródeł i metod. Bazują nie tylko na 
wywiadach i obserwacjach, ale i na analizie tekstów. 

Recenzowana praca jest podręcznikiem do jako-
ściowych badań organizacji. W tytule pojawia się sło-
wo essential, które zostało przez redaktorów tomu 
wybrane świadomie, gdyż zawiera istotnie niezbęd-
ne informacje dotyczące badań jakościowych orga-
nizacji. Drugim ważnym słowem jest użyte w tytule 
słowo guide, gdyż to skrótowe ujęcie poszczególnych 
metod podane jest w formie przewodnika, rad dla 
osób pragnących wykorzystać omawianą metodę 
w swojej praktyce badawczej. Zapoznanie się z tre-
ścią książki pozwala stwierdzić, że czytelnik otrzy-
muje to, o czym informuje go tytuł – przedstawienie 
niezbędnych informacji i rad pomocnych w samo-
dzielnym prowadzeniu badań jakościowych doty-
czących problemów badawczych, jakie pojawiają się 
w badaniach organizacji. 

Pierwsze wydanie książki ukazało się w 2004 
roku, w latach 2005 i 2006 ukazywały się kolejne 
wydania, co świadczyć może o popularności opraco-
wania. Zostało to jednak poprzedzone latami prac 
w dziedzinie metod badań jakościowych prowadzo-
nych przez redaktorów książki, gdyż pierwsza pra-
ca pod redakcją Gillian Symon i Catherine Cassell 
Qualitative Methods in Organizational Research. 
A Practical Guide ukazała się w 1994 roku. Obie 
redaktorki, podobnie jak większość autorów tek-
stów zamieszczonych w książce, są psychologami. 
Książka składa się z 30 rozdziałów napisanych przez
39 autorów, w większości Brytyjczyków. Świadczy
to o doborze autorów mających doświadczenia w pro-
wadzeniu badań za pomocą metod, które prezentują 
poszczególne rozdziały, charakteryzują się bowiem 
one podobnym układem treści. Po krótkiej charak-
terystyce metody, autorzy prezentują jej wykorzy-
stanie we własnych badaniach dotyczących obszaru 
problematyki organizacji. 

W rozdziale wprowadzającym redaktorki tomu 
ustosunkowują się do dyskusji poświęconej statuso-

wi i randze badań jakościowych w obszarze badań 
organizacji przeprowadzonych w ostatnim dziesię-
cioleciu. Podkreślają, że zwolennicy badań jakościo-
wych zmuszeni byli określać swój stosunek do metod 
ilościowych. Rozważania te są ważne, gdyż po pierw-
sze, odnoszą się nie tylko do kwestii wysuwanych 
przez recenzentów ich wcześniejszych prac, ale także 
do pewnych kwestii generalnych. Po drugie, badacze 
identyfikujący się z pozytywistycznym paradygma-
tem uprawiania badań naukowych utożsamiają na-
ukowość z badaniami ilościowymi, gdyż tylko takie 
pozwalają na weryfikację hipotez i generalizację.

Należy pamiętać, że pozytywistyczny paradyg-
mat nauki zakładał, że celem badań jest nie tylko 
wyjaśnianie, ale także przewidywanie i w dalszej ko-
lejności wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. 
Do tego celu znacznie lepiej nadawały się metody ilo-
ściowe, wykorzystywane nie tylko w naukach przy-
rodniczych, ale także w ekonomii. Nauki te stały się 
podstawą do tworzenia dyscyplin stosowanych, sta-
nowiły wzór dla nauk w dziedzinie organizacji i za-
rządzania. Metody badań jakościowych wypracowa-
ne zostały na gruncie nauk społecznych, szczególnie 
psychologii, zostały w ostatnim czasie aplikowane do 
badań w dziedzinie organizacji i zarządzania. Wią-
zało się to zarówno z podkreśleniem pewnych aspek-
tów rzeczywistości organizacyjnej, które umykają 
w badaniach wykorzystujących metody ilościowe. 
Dotyczy to w szczególności obszarów zachowań ludzi 
w organizacji, kultury organizacji oraz świadomości, 
postrzegania rzeczywistości organizacyjnej przez 
uczestników, w tym także zmiany. 

Zdaniem zwolenników badań jakościowych przy-
jęcie pozytywistycznego paradygmatu badań na-
ukowych, skupienie się na przewidywaniu i aplika-
cji wiedzy prowadzi do uproszczonego postrzegania 
rzeczywistości organizacyjnej. W stanowisku tym 
widoczne jest dokonane przed stu laty rozróżnienie 
na wyjaśnienie i rozumienie, gdy nauki społeczne 
emancypowały się spod dominacji pozytywizmu. 
O ile domeną badaczy stosujących metody ilościowe, 
wynikające z przyjęcia założenia, że przedmiotem 
badań są zmienne dające się zmierzyć, miało być 
wyjaśnianie, o tyle metody jakościowe pozwalały na 
uchwycenie tych aspektów ludzkiej rzeczywistości, 
które pozwalają na jej zrozumienie. Dziś jednak wie-
my, że w rzeczywistości społecznej mamy zarówno 
zmienne ilościowe, jak i jakościowe. Badania spo-
łeczne nie polegają na wyborze między jedną a drugą 
ewentualnością. Poza tym, na co zwracają uwagę re-

Essential Guide
to Qualitative Methods
in Organizational Research
Edited by Catherine Cassel and Gillian Symon
Sage Publications Ldt, London, Thousand Oaks, New Delhi 2006
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daktorki tomu, rozwój programów komputerowych 
pozwala również liczyć w badaniach jakościowych. 
Zatem to nie liczenie stanowi istotną różnicę między 
obu podejściami metodologicznymi. 

Mimo rozwoju metod jakościowych w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat nadal przewaga jest po stro-
nie podejścia ilościowego. Przyczyny tego zjawiska 
redaktorki upatrują w faworyzowaniu przez insty-
tucje finansujące badania naukowe tych opartych 
na metodach ilościowych oraz preferencje redak-
cji czasopism naukowych, gdyż stosowanie metod 
ilościowych umożliwić miało wyjaśnianie, podczas 
gdy podejścia alternatywne oferowały co najwyżej 
eksplorację i opis. Ponadto zauważają dominację 
pozytywistycznych paradygmatów w nauczaniu, dy-
daktyce metod badawczych w programach wyższych
uczelni. 

Kolejnym, istotnym problemem dotyczącym róż-
nic między podejściem ilościowym i jakościowym 
jest stosunkowo precyzyjne określenie metod ilo-
ściowych zarówno na poziomie przyjmowanych za-
łożeń epistemologicznych, jak i stosowanych proce-
dur wykorzystujących statystyczne metody analizy. 
Rozwój podejść alternatywnych i w konsekwencji ich 
zróżnicowanie postawiło przed badaczami, którzy 
je wykorzystują w swoich badaniach, pytanie o ade-
kwatną nazwę. Najczęściej po prostu używali nazwy 
stosowanej metody: wywiady pogłębione, obserwacja 
uczestnicząca czy analiza dyskursu. Z pewnością za-
stosowane w każdym przypadku procedury badaw-
cze były różne od metod ilościowych, ale co miały 
wspólnego ze sobą, aby używać nazwy „metody ja-
kościowe”. Badania określane mianem jakościowych 
w przeciwieństwie do badań przy użyciu metod ilo-
ściowych są – zdaniem redaktorek – bardziej inno-
wacyjne w stawianiu pytań badawczych oraz cha-
rakteryzują się większym krytycyzmem. Badania 
takie powinny respektować następujące zasady: 

 wrażliwość na kontekst społeczno-kulturowy 
w procesie gromadzenia danych; 

 zaangażowaniu badacza musi towarzyszyć rygor, 
szczegółowe opisanie procedur badawczych, kom-
pletność danych stanowiących podstawę analizy 
oraz spójność argumentacji podczas formułowania 
wniosków;

 w ocenie wartości uzyskanych rezultatów odwo-
łanie się zarówno do teorii, jak i wiedzy o badanym 
zjawisku pochodzącej z innych źródeł. 

Kolejnym problemem jest podjecie decyzji co do 
używanych pojęć, a więc czy mówimy o metodach 
jakościowych, czy badaniach jakościowych. Pierw-
sze z określeń sugerowałoby położenie większego 
nacisku na procedury, z kolei drugie na praktykę, 
osobiste doświadczenie badacza, jego refleksję nad 
własnym warsztatem i badanym problemem. W każ-
dym razie konkluzja redaktorek jest taka, że nie 
sposób uczyć się jakościowych podejść badawczych, 
nie uczestnicząc w badaniach. Znajduje to odzwier-
ciedlenie w treści poszczególnych rozdziałów, w któ-
rych opisom poszczególnych metod towarzyszą przy-
kłady badań. 

Trzydzieści rozdziałów książki wskazuje na 
sporą liczbę oferowanych metod badawczych. Roz-
działy te nie są pogrupowane w części. Niemniej 

jednak można zauważyć, że podejścia jakościowe 
można pogrupować, przyjmując jako kryterium do-
stępność rzeczywistości społecznej. Pierwszą jest 
obserwacja uczestnicząca. Kolejna grupa metod 
i technik związana jest z różnego rodzaju wywiada-
mi. W rozdziałach poświęconych metodom opartym 
na komunikowaniu porusza się istotne zagadnienia 
epistemologiczne, dotyczące przede wszystkim prag-
nienia, aby dzięki wywiadom dokonać opisu świata 
widzianego oczyma rozmówcy, ze względu na nada-
wane mu przez niego znaczenie. Wyjaśnić, dlaczego 
perspektywa, jaką przyjmuje rozmówca, jest właśnie 
taka. Aby osiągnąć ten cel, należy ograniczyć do 
minimum nakładanie struktur poznawczych bada-
cza. W takich badaniach zaleca się stosowanie pytań 
otwartych. Badania jakościowe w większym stopniu 
niż stosowanie metod ilościowych wymaga refleksji 
filozoficznej. W przypadku wywiadów pogłębionych 
konieczne jest zastanowienie się nad relacjami mię-
dzy badaczem a badanym, który aktywnie uczestni-
czy w badaniu. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, co 
jest efektem takich wywiadów. Czy dzięki nim uze-
wnętrznia się wiedza, postawy badanych występują-
ce w świecie realnego doświadczenia, czy też powsta-
je wiedza będąca wynikiem szczególnego dyskursu 
obu partnerów, która winna być analizowana zgod-
nie z zasadami analizy dyskursu, uwzględniających 
strategie przyjmowane przez obie strony?

Rozdziały poświęcone różnorodnym aspektom 
badań opartych na wywiadach dotyczą nie tylko ro-
dzajów wywiadów oraz stosowanych technik prze-
prowadzania, rejestrowania i analizy, ale także wy-
korzystania wywiadów do badania problemów, które 
mogą być badane wyłącznie dzięki tym metodom. Do 
problemów takich, dostrzeżonych w obszarze rzeczy-
wistości organizacyjnej, jest badanie life history oraz 
narracji poświęconych historii organizacji. 

Wiele przedstawianych w recenzowanej książce 
metod badawczych dotyczy badania pewnych proble-
mów organizacyjnych. Stosowane metody z jednej 
strony pokazują konieczność wyraźnego określenia 
badanego problemu, z drugiej przyjęcia założenia do-
tyczącego wnioskowania na podstawie uzyskanych 
informacji. Wymaga to wysokiej świadomości me-
todologicznej badacza i doświadczenia, gdyż zazwy-
czaj badacz musi samodzielnie tworzyć metodę do 
własnych potrzeb, gdyż poza omawianymi w książ-
ce standardowymi testami psychologicznymi (test 
dwudziestu stwierdzeń), większość omawianych 
metod nie ma charakteru standardowego. Intere-
sującą metodą, stawiającą duże wymagania przed 
badaczem, jest badanie wydarzeń krytycznych. 
W podanym przez autorkę badaniu metoda ta była 
zastosowana do badania przedsiębiorczości, anali-
zy działań dotyczących przeszłości. Celem wywiadu 
było odczytanie momentu krytycznego i jego zna-
czenia dla badanego. Na początku rozmowy trzeba 
zidentyfikować takie momenty. Mogą być zarówno 
pozytywne, jak i negatywne, istotne dla prowadzo-
nej działalności w danym okresie, np. 5 lat. Anali-
za uzyskanego materiału polega na wyodrębnieniu 
kategorii działań, zachowań, kontekstów i strate-
gii w określonych sytuacjach. Jednostkami analizy 
mogą być ludzie (role), zespoły, organizacje. Badania ,
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pozwalają na identyfikację stylów zarządzania czy 
kultury organizacyjnej. 

Kolejnym, trzecim już źródłem wiedzy o rzeczy-
wistości organizacyjnej, często pomijanym, bądź 
przynajmniej niedocenianym w charakterystyce me-
tod badawczych, jakie ukazują się w polskich publi-
kacjach, są metody analizy dokumentów, wytworów 
działań organizacji lub rejestracji postaw, przekonań 
uczestników organizacyjnej rzeczywistości. Jako-
ściowe metody analizy tekstów są również stosowane 
w odniesieniu do badania transkrypcji materiałów 
z wywiadów swobodnych, szczególnie w przypadku, 
gdy badany problem dotyczy badania świadomości 
rozmówców, np. procesów kształtowania się poczu-
cia tożsamości członków organizacji czy negocjowa-
nia znaczeń otaczającego ich świata organizacji. 

Olbrzymia liczba tekstów poświęconych bardzo 
różnym metodom badawczym, korzystającym z in-
spiracji pochodzących z różnych dziedzin współ-
czesnej humanistyki, nie pozwala na choćby skró-
towe ich przedstawienie. W powyższych uwagach 
recenzyjnych skupiłem się na przedstawieniu złożo-
nego obszaru metod badań jakościowych oraz wyni-
kających stąd problemów. Ich zastosowanie wynikało 
ze wzrostu zainteresowań badaczy społecznych pro-
blemami organizacji, najwcześniej widoczne u psy-
chologów, bo związane z badaniami zachowań ludzi 
w organizacji. Zastosowanie innych podejść badaw-
czych wypracowanych na polu badań komunikowa-
nia, historii czy etnografii wynikało z dostrzeżenia 
w obszarze rzeczywistości organizacyjnej wymiarów 
kulturowych i historycznych (Górski, 2007). Bada-
nie tych obszarów rzeczywistości organizacyjnej po-
ciąga za sobą stosowanie innych metod badawczych, 
wykorzystanie innych źródeł. Wymaga również od 
badaczy większej refleksyjności, samoświadomości 
badawczej, gdyż przede wszystkim ma on bezpo-
średni kontakt z badanymi zjawiskami, a nie zapo-
średniczony przez skwantyfikowane dane. Stąd nie 
tylko pytania o relacje między badaczem a badany-
mi, wpływ procesu badawczego na badane zjawiska, 
świadomość badanych, ale także konieczność samo-
dzielnego konstruowania narzędzi badawczych. Czy 
wiedza uzyskana podczas takich badań może być 
przydatna w praktyce, tak jak przydatna wydaje się 
wiedza uzyskana na podstawie metod ilościowych? 
Odpowiedź na tak postawione pytanie wymagałaby 
napisania odrębnego tekstu. Z pewnością pozwa-
la lepiej zrozumieć organizacyjną rzeczywistość.
Upowszechniana poprzez publikacje oraz w procesie 
kształcenia adeptów zarządzania wpływa na formo-
wanie się ich postaw, a poprzez ich działania wpływa 
na sam kształt organizacyjnej rzeczywistości. Tak 
jak przed laty rozważania filozofów dotyczące pań-
stwa, legitymizacji władzy oraz wolności przyczyniły 
się do ukształtowania nowoczesnego myślenia o de-
mokracji i kształtowania nowoczesnych instytucji 
politycznych, a rozważania klasycznych ekonomi-
stów przyczyniły się w ten sam sposób do ukształto-
wania instytucji gospodarki rynkowej. W mikroskali 
organizacyjnej z pewnością pozwalają na zmianę – 
zmianę zachowań czy kultury organizacyjnej. 

Recenzowana książka jest podręcznikiem i jako 
taka bardzo dobrze spełnia swoją funkcję. Treść po-

szczególnych rozdziałów jest przejrzysta. Autor lub 
autorzy na wstępie piszą o zawartości rozdziału: 
na przykład Suzan Walsh i Chris Clegg w rozdzia-
le poświęconym analizie systemów miękkich (Soft 
System Analysis), które dotyczą postrzegania rze-
czywistości organizacyjnej przez uczestników, przy-
czyn rozbieżności w ich widzeniu tej rzeczywistości. 
Poznanie tego zjawiska ma istotne znaczenie nie tyl-
ko do zrozumienia zachowań ludzi w organizacji, ale 
i działania, kształtowania kultury organizacyjnej. 
Badacz występuje nie tyle w roli eksperta, który wie, 
ile w roli podobnej do roli terapeuty, który ma pomóc 
w rozumieniu problemu, znaleźć rozwiązanie. Tak 
więc w rozdziale poświęconym tej metodzie autorzy 
opisują ją, zwracając uwagę na przyjmowane założe-
nia teoretyczne, podają przykłady jej zastosowania, 
dokonują przeglądu jej rozwoju w aspekcie epistemo-
logicznym i praktycznym oraz na koniec rozważają 
silne i słabe strony tej metody. Taki lub zbliżony 
układ poszczególnych rozdziałów pozwala nie tylko 
na łatwiejsze zapoznanie się z treścią podręcznika, 
ale także na wyrobienie sobie zdania o omawianej 
metodzie. Każdy rozdział opatrzony jest bibliografią 
liczącą co najmniej kilkanaście pozycji, zawierającą 
szczegółową literaturę na temat danej metody i pu-
blikacje powstałe w wyniku jej zastosowania. 

Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy dla począt-
kującego badacza informacje zawarte w tej książce 
okażą się wystarczające do samodzielnego prowadze-
nia badań. Sadzę, że jest to zdecydowanie łatwiejsze 
dla kogoś mającego dobre przygotowanie metodolo-
giczne i teoretyczne dotyczące badanej problematyki. 
Z pewnością dobre jest łączenie przygotowania z dzie-
dziny organizacji i zarządzania z warsztatem badacza 
społecznego z doświadczeniem w badaniach jakościo-
wych. Recenzowana publikacja pokazuje nie tylko 
bogactwo metod jakościowych, ale także konieczność 
myślenia badacza nie w kategoriach przedmiotu ba-
dań czy metody, ale problemu. Autorzy poszczegól-
nych rozdziałów pokazują różnorodność podejść me-
todologicznych w badaniu poszczególnych problemów, 
szczególnie dotyczących zachowań ludzi w organiza-
cjach, postaw, wartości czy procesów komunikowa-
nia. Namawiałbym przy tym do kompleksowego po-
dejścia, stosowania kilku metod i różnych źródeł, np. 
łączenia wywiadów z analizą dokumentów. 

Piotr Górski
Uniwersytet Jagielloński
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W dniach 14–15 września 2007 r. odbyła się 
w Spale konferencja naukowa nt. „Problemy współ-
czesnej analizy ekonomicznej przedsiębior-
stwa” zorganizowana przez Katedrę Analizy i Stra-
tegii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego. 

Zasadniczym celem konferencji była wymiana 
doświadczeń badawczych oraz prezentacja zarów-
no dorobku naukowego, jak i poglądów praktyków 
oraz teoretyków zainteresowanych problematyką 
współczesnej analizy ekonomicznej. Spotkanie miało 
również na celu wymianę doświadczeń naukowych 
z zakresu teorii i praktyki stosowania analizy eko-
nomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz 
utrwalenie istniejącej współpracy między głównymi 
ośrodkami akademickimi w Polsce.

Prof. dr hab. Jan Duraj, otwierając obrady kon-
ferencyjne, podkreślił wagę, atrakcyjność, złożoność 
oraz interdyscyplinarny charakter podejmowanej 
problematyki. Wskazał także na znaczenie analizy 
ekonomicznej w przedsiębiorstwie oraz zaznaczył, że 
jej zakres i metody zdecydowanie wykraczają poza 
tradycyjnie pojmowaną analizę finansową i anali-
zę techniczno-ekonomiczną, obejmując swym za-
sięgiem także analizę fundamentalną, portfelową 
oraz analizę techniczną. Instrumentarium analizy 
ekonomicznej ciągle się wzbogaca i rozszerza wraz 
z pojawianiem się także nowych koncepcji zarzą-
dzania, a sama analiza może być dziś traktowana 
jako metafunkcja zarządzania. Istotność analizy 
ekonomicznej wynika z możliwości i efektów jej wy-
korzystania w procesach planowania, podejmowania 
decyzji, motywowania oraz kontrolowania. Analiza 
ekonomiczna wypracowała również nowe techniki 
diagnozy i terapii przedsiębiorstwa, a jej wieloaspek-
towość pozwala jej na wykorzystanie nowych teo-
rii oraz praktycznych rozwiązań wywodzących się 
z różnych dyscyplin naukowych. Analiza ekonomicz-
na nie jest również wolna od problemów społecznych 
i gospodarczych, a intensywny rozwój nauki i tech-
niki oraz turbulencje otoczenia wywierają na nią 
znaczący wpływ, co znajduje również wyraz w Nowej 
Ekonomii. 

Prof. dr hab. S. Kasiewicz w swoim wystąpieniu 
zaprezentował interesującą inicjatywę powstania, 
rozwoju i ustawicznego ulepszania akademickiego 
portalu dyskusyjnego pod nazwą Polska wobec 
integracji rynku finansowego w Unii Euro-
pejskiej. Jego zasadniczym celem jest zaproszenie 
środowiska naukowego do intensywnej debaty doty-
czącej integracji rynku finansowego w Unii Euro-
pejskiej. Jednak oferta portalu skierowana jest do 
wszystkich środowisk, zarówno teoretyków, prak-
tyków, jak i studentów zainteresowanych wybraną 
tematyką. Portal ten charakteryzuje się profesjo-
nalizmem i niezależnością opinii. Szczególnie inte-
resujące wydaje się umożliwienie prowadzenia po-
lemiki naukowej i możliwość wypowiedzi na forum 
dyskusyjnym. Osoby odwiedzające stronę portalu 
(www.rf.edu.pl) mogą także skorzystać z bazy eks-
pertów, zapoznać się z publikacjami z lat 2004–2007 
poruszającymi m.in. problematykę Strategii Lizboń-
skiej czy integracji detalicznych usług finansowych 
w Unii Europejskiej, przeczytać liczne wywiady, wy-
powiedzi, komentarze oraz opinie polskich i zagra-
nicznych ekspertów.

W trakcie konferencji odbyły się cztery sesje ple-
narne. Porządek sesji odpowiadał wymienionej po-
wyżej problematyce.

Sesję pierwszą zatytułowaną „Metodyczno-in-
strumentalne problemy analizy ekonomicz-

nej przedsiębiorstw” poprowadziła prof. dr hab. 
Magdalena Jerzemowska. Wzięli w niej udział nastę-
pujący referenci: prof. dr hab. U. Malinowska, prof. 
dr hab. E. Jantoń-Drozdowska, dr I. Kumor oraz 
mgr P. Litwa, dr E. Maćkowiak, dr C. Kochalski,
dr R. Golej, mgr M. Ajdacki, dr W. Kozłowski i mgr 
A. Siemionek. W czasie trwania tej sesji poruszone 
zostały m.in. następujące kwestie: analiza systemu 
regulacji nadzoru korporacyjnego, kryteria i mier-
niki oceny efektywności działania przedsiębiorstw 
i ich jednostek wewnętrznych, wyceny aktywów 
rzeczowych i instrumentów finansowych. Uwagę 
poświęcono również charakterowi i specyfice badań 
naukowych w analizie ekonomicznej, zagadnieniom 
podejmowania decyzji oraz sposobu prezentacji wy-
ników ekonomicznych.

Sesji drugiej pt. „Analiza płynności finanso-
wej i wypłacalności przedsiębiorstwa” prze-
wodniczyła prof. dr hab. Wanda Skoczylas. Wśród 
referentów znaleźli się: prof. dr hab. H. Buk, prof.
dr hab. S. Wrzosek, dr W. Rogowski, dr M. Grabow-
ska, dr A.N. Duraj, dr M. Kowalik, dr E. Miodu-
chowska-Jaroszewicz, mgr K. Prędkiewicz oraz mgr
H. Sikacz. W obradach tej sesji przeważały proble-
my wypłacalności przedsiębiorstwa, rezerw finan-
sowych, ryzyko partnera biznesowego oraz kwestie 
gospodarowania kapitałem obrotowym netto.

Kolejna sesja, nosząca tytuł: „Problemy ana-
lizy kosztu, struktury kapitału oraz wartości 
przedsiębiorstwa” poprowadzona została przez 
prof. dr. hab. S. Kasiewicza. W sesji tej aktywny 
udział wzięli: prof. dr hab. W. Skoczylas, prof. dr 
hab. M. Hamrol, dr A. Dowżycki, dr R. Polaczek, 
mgr G. Mikołajewicz, mgr J. Nowicki oraz mgr
A. Sajnóg. Referenci i dyskutanci w przeważającej 
części przedstawili wyniki badań empirycznych, 
odnoszące się do problemów zasygnalizowanych 
tytułem sesji oraz czynników kreujących zarówno 
strukturę kapitału, jak i wartość przedsiębiorstwa. 
Szczególną uwagę uczestników konferencji zwróciły 
wystąpienia dyskutantów związane z praktyką ana-
lizy gospodarczej. 

Czwartej sesji obrad konferencyjnych, zatytuło-
wanej: „Analiza kosztów i efektywności zaso-
bów przedsiębiorstwa”, przewodniczyła prof. dr 
hab. Halina Buk. Referaty wygłosili: prof. dr hab. 
S. Nowosielski, prof. dr hab. L. Lewandowska, prof.
dr hab. M. Krajewski, dr D. Wieczorek, dr I. Bieliń-
ska, mgr P. Bober, mgr A. Matuszewska-Pierzynka, 
mgr L. Karbownik oraz mgr A. Pieloch. W prze-
ważającej części wystąpień dyskutowano nad wagą 
i znaczeniem narzędziowego wymiaru analizy eko-
nomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Anali-
za ta została potraktowana przez dyskutantów jako 
instrument usprawniający planowanie, budżetowa-
nie i kontrolowanie w przedsiębiorstwie oraz pozwa-
lający ocenić efektywność gospodarowania, współ-
pracy innowacyjnej przedsiębiorstw, wykorzystania 
leasingu i efektywność prywatyzacji.

W ocenie wszystkich uczestników konferencji 
problematyka współczesnej analizy ekonomicznej 
jest niezwykle istotna z punktu widzenia skuteczne-
go i racjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem. 

Wszystkie wygłoszone na konferencji referaty 
opublikowane zostały w formie monografii, powsta-
łej pod redakcją prof. dr. hab. Jana Duraja i zatytu-
łowanej Problemy współczesnej analizy ekonomicznej 
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-
kiego, Łódź 2007, s. 535. 



46 przeglądZ CZASOPISM ZAGRANICZNYCH

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ
PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

Deepak MALHOTRA, Max H. 
BAZERMAN, Investigative ne-
gotiation, „Harvard Business 
Review” 2007, September. 

Deepak Malhotra pracuje
w Harvard Business School
w Bostonie na stanowisku associate 
professor, Max H. Bazerman jest 
profesorem tej uczelni. Niniejszy 
artykuł pochodzi z przygotowywanej 
przez nich książki Negotiation 
Genius (Bantam, 2007).

Czasami osiągnięcie sukcesu 
w negocjacjach wymaga podejścia 
do problemów rodem z powieści 
detektywistycznej. Wystarczy 
podać przykład Chrisa, jednego 
z amerykańskich menedżerów 
widniejących na liście 500 EXE-
CUTIVE „Fortune”. Ma on opinię 
wytrawnego negocjatora, umieją-
cego przełamywać nawet najwięk-
sze bariery. 

Kilka lat temu jego firma bra-
ła udział w negocjacjach z małą 
europejską firmą, dostarczającą 
jeden ze składników do produkcji 
nowego produktu ochrony zdro-
wia. Obie strony zgodziły się na 
cenę 18 USD za funt składnika 
i dostawy 1 miliona funtów rocz-
nie. Jednakże firma europejska 
odmówiła sprzedaży na wyłącz-
ność, a firma Chrisa nie była 
skłonna inwestować w produkt, 
którego składniki byłyby łatwo 
dostępne dla konkurentów. 

Po pewnych wahaniach Ame-
rykanie zgodzili się na zagwaran-
towanie w kontrakcie minimal-

nych zamówień i nieco wyższą 
cenę. Jakież było ich zdumienie, 
gdy kontrahent nadal upierał się 
przy swobodzie sprzedaży, mimo 
że nie byłby w stanie sprzedać 
ponad 1 miliona funtów rocznie 
swojego produktu nikomu inne-
mu. Upór po obu stronach wyda-
wał się niweczyć dotychczasowe 
osiągnięcia, a podpisanie umowy 
stawało się coraz mniej realne. 

W tym momencie do negocja-
cji włączył się Chris. Po wysłu-
chaniu relacji z dotychczasowego 
przebiegu rozmów zadał Europej-
czykom proste pytanie: dlaczego? 
Dlaczego wyłączność była nie do 
zaakceptowania, podczas gdy 
amerykański kontrahent byłby 
odbiorcą niemal całej produkcji 
firmy? Okazało się, że zasada wy-
łączności wymagałaby zerwania 
umowy z kuzynem właściciela 
firmy, który kupował rocznie 250 
funtów rzeczonego składnika do 
produkcji lokalnie przez siebie 
sprzedawanego produktu. Wypo-
sażony w tę wiedzę Chris mógł 
zaproponować rozwiązanie. Za-
sada wyłączności nie obejmowała 
sprzedaży kilkuset funtów skład-
nika firmie kuzyna. 

Z perspektywy czasu to roz-
wiązanie wydaje się oczywiste. 
W praktyce jednak tego rodzaju 
problemy rozwiązuje się niezwy-
kle rzadko. Większość negocjato-
rów błędnie ocenia swoją wiedzę 
i zrozumienie motywów partnera. 
To przekonanie powoduje, że nie 
drążą, nie zadają pytań, nie po-
szukują. 

Potwierdzają to także do-
świadczenia dydaktyków. Autorzy 
dyskutują ten przypadek na zaję-
ciach z negocjacji w Harvard Busi-
ness School. Większość studentów 
(ok. 90%), pytana o możliwości 
rozwiązania sytuacji, proponuje 
podniesienie ceny, skrócenie cza-
su wyłączności sprzedaży, wykup 
dostawcy, zagrożenie zerwaniem 
negocjacji etc. Każde z tych roz-
wiązań jest konsekwencją próby 
rozwikłania problemu bez jego 
dogłębnego zdiagnozowania. 

Sukces Chrisa wynika z tego, 
że umiał on popatrzeć na problem 
z perspektywy drugiej strony 
i uzyskał kluczową w tych nego-
cjacjach informację. Jest to pierw-
szy krok w procesie, który autorzy 
nazywają negocjacjami śledczymi. 
Ich kwintesencją jest dogłębne 
rozpoznawanie sytuacji dzięki za-
angażowanym w nią ludziom. 

Być może przypadek negocjacji 
Chrisa nie wydaje się szczególnie 
skomplikowany, ale jego podejście 
do problemów może pomóc nawet 
w bardziej złożonych sytuacjach. 
Autorzy artykułu wymieniają pięć 
zasad negocjacji śledczych i poka-
zują, jak je stosować w praktyce.

Zasada 1.
Nie pytaj, czego chcą twoi 
partnerzy, dowiedz się, 
dlaczego tego chcą

asada ta sprawdza się 
zarówno w prostych ne-
gocjacjach, jak i w kom-

pleksowych, wielostronnych roz-

„Harvard Business Review”

Negocjacje śledcze 
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mowach. Wystarczy wziąć pod 
uwagę sytuację, w jakiej w końcu 
2000 r. znalazł się Richard Hol-
brooke – wtedy ambasador USA 
przy ONZ. W owym czasie Sta-
ny Zjednoczone miały ok. 1 mld 
USD zaległych płatności na rzecz 
ONZ, ale nie chciały ich zapłacić, 
jeśli Organizacja nie przeprowa-
dzi pewnych reform. W rezulta-
cie przedstawiciele USA zostali 
odsunięci na bok w pracach ko-
mitetów ONZ, kraj musiał liczyć 
się z możliwością utraty miejsca 
w Zgromadzeniu Ogólnym, a se-
natorowie amerykańscy wzywali 
do wycofania się z ONZ. 

Skąd całe to zamieszanie? 
Przez poprzednie dekady USA 
płaciły składki w wysokości 25% 
budżetu ONZ. Uznając, że wkład 
kraju jest zbyt wysoki, Kongres 
zdecydował zatrzymać 1 mld USD 
zastawu do czasu, aż ONZ zgodzi 
się, poza przeprowadzeniem in-
nych zmian, zredukować wkład 
Stanów Zjednoczonych z 25% do 
22% budżetu. Inne kraje człon-
kowskie uznały to posunięcie za 
nikczemne. 

Ambasador Holbrooke mu-
siał sprostać nie lada wyzwaniu. 
Zgodnie z zasadami ONZ zmia-
na wysokości i alokacji składek 
wymagała zgody co najmniej 189 
członków. Do tego dochodziła pre-
sja czasu, bo zmiany musiały być 
zatwierdzone przed 1 stycznia 
2001 r. USA ryzykowały bowiem 
utratę zastawu.

Zespół Holbrooke’a zakładał, 
że część amerykańskich zobo-
wiązań przejmą kraje europej-
skie i Japonia. Niestety, wbrew 
oczekiwaniom nie wyraziły one 
na to zgody. Zespół skoncentro-
wał się zatem mniej na perswazji, 
a bardziej na zrozumieniu punk-
tu widzenia innych krajów człon-
kowskich. 

Wkrótce okazało się, że więk-
szość krajów byłaby skłonna 
płacić więcej, ale nie w 2001 r., 
ponieważ ich budżety na ten rok 
zostały już zatwierdzone przez 
parlamenty. Zrozumienie proble-
mu pozwoliło na zaproponowa-
nie rozwiązania polegającego na 
wprowadzeniu zmian nie z dniem 
1 stycznia 2001, ale 2002 r.

Jak wynika z powyższego 
przykładu, sukces zależy nie tylko 
od umiejętności zadawania pytań, 
ale także od umiejętności niepod-
dawania się presji czasu. 

Zasada 2.
Staraj się zrozumieć 
i zmniejszać przeszkody
po stronie twojego 
partnera w negocjacjach

zynniki zewnętrzne mo-
gą ograniczać efektyw-
ność negocjacji. Porady 

prawników, polityka korporacji, 
zobowiązania wobec kontrahen-
tów, presja czasu – wszystko to 
może wpływać na przebieg nego-
cjacji. Zachowanie drugiej strony 
nie zawsze musi się zatem wyda-
wać racjonalne. Problemem staje 
się to wtedy, gdy partner w nego-
cjacjach nie dostrzega przeszkód 
w działaniu lub ignoruje je. 

Doświadczeni negocjatorzy 
nie tylko odkrywają sytuację dru-
giej strony, ale starają się pomóc 
w przezwyciężaniu wszelkich 
barier. W ich sposobie myślenia 
i działania nie ma po prostu pro-
blemów „drugiej strony”. 

Przykład dwóch negocjatorów 
sprzętu AGD pokazuje, dlaczego 
ta postawa jest tak ważna. Przed-
miotem negocjacji była cena i ter-
min dostawy. Odbiorca optował za 
niską ceną i natychmiastową do-
stawą. Dostawca liczył na wyższą 
cenę i więcej czasu na dostarczenie 
towaru. W rezultacie zgodzono się 
na 17 milionów dolarów i termin 
dostawy za trzy miesiące. Ani dla 
jednej, ani dla drugiej strony wa-
runki umowy nie były idealne, ale 
były to jedyne warunki, na jakie 
zgodzili się obaj partnerzy.

Właściwie na tym można by 
zakończyć negocjacje, ale wytraw-
ni negocjatorzy reprezentujący od-
biorcę zaczęli dociekać, dlaczego 
dostawca nie jest w stanie wypro-
dukować potrzebnej partii towaru 
w ciągu trzech miesięcy. Z drugiej 
strony negocjatorzy dostawcy byli 
ciekawi, dlaczego odbiorca nie go-
dzi się na żadne opóźnienia. 

Okazało się, że termin dłuższy 
niż trzy miesiące oznacza dla od-
biorcy koszty wyższe o mniej wię-

cej milion dolarów. Z drugiej stro-
ny problem dostawcy nie polegał 
na możliwości wyprodukowania, 
ale taniego przetransportowania 
towaru w wymaganym terminie. 
Tymczasem odbiorca miał wyne-
gocjowane bardzo dobre stawki 
z firmą spedycyjną. Tak więc, 
negocjacje miały swój ciąg dalszy. 
Udało się przyspieszyć termin do-
stawy i odpowiednio dopasować 
cenę. 

Jak pokazuje powyższy przy-
kład, niemal zawsze problemy 
partnera w negocjacjach są na-
szymi problemami. Nawet wtedy, 
gdy druga strona akceptuje wa-
runki umowy, postawa otwartości 
i dociekliwości pozwala je zmienić 
i tak wynegocjować, aby były one 
naprawdę satysfakcjonujące dla 
wszystkich. 

Zasada 3.
Traktuj wymagania
jak szanse

eden z przedstawicieli 
firmy budowlanej nego-
cjował kontrakt na budo-

wę średniej wielkości budynków 
biurowych. Po miesiącach rozmów 
deweloper przyszedł nagle do nie-
go z całkowicie nową i kosztowną 
propozycją – klauzulą do umowy 
zawierającą zapis o możliwości 
nałożenia wysokich kar przez de-
welopera, jeśli budowa zakończy 
się z ponadmiesięcznym opóźnie-
niem w stosunku do planu. 

Pierwszą reakcją negocjatora 
była oczywiście irytacja. Został 
zaskoczony nowym pomysłem 
w końcowej fazie negocjacji. Na 
dodatek pomysł ten oznaczał ry-
zyko większych kosztów po jego 
stronie. Opcje, jakie mógł rozwa-
żać, były następujące:

 odrzucić propozycję i mieć
nadzieję, że uda się podpisać
umowę;

 przyjąć propozycję i podpisać 
umowę;
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 negocjować niższe stawki kar 
za opóźnienie.

Ponieważ negocjator starał 
się jednak myśleć mało schema-
tycznie, zamiast koncentrować 
się na możliwych działaniach, 
zastanawiał się raczej nad tym, 
co te nowe wymagania oznaczają. 
W sposób oczywisty priorytetem 
dla dewelopera był czas wykona-
nia projektu. Czy mogło to ozna-
czać, że doceniłby wykonanie go 
przed czasem? 

Idąc tym tropem, przedstawi-
ciel firmy budowlanej zgodził się 
zapłacić nawet wyższe od propono-
wanych stawki kar w przypadku 
opóźnienia, ale też zaproponował 
wprowadzenie zapisu o nagrodzie 
za zakończenie projektu przed 
czasem. Obie strony zgodziły się 
na taki zapis, a warunki umowy 
były bardziej dla nich satysfak-
cjonujące niż na początku nego-
cjacji. 

Zwykle, gdy partner w nego-
cjacjach występuje z pozornie nie-
rozsądnymi żądaniami, pierwszą 
reakcją jest defensywa i próba 
szybkiej odpowiedzi na pytanie: 
jak mogę uniknąć zapisania ich 
w umowie. Tymczasem tzw. nego-
cjatorzy śledczy zastanawiają się, 
czego mogą się dowiedzieć o swo-
im partnerze, o jego potrzebach 
i priorytetach oraz jak mogą wy-
korzystać tę informację, aby wy-
kreować dodatkową wartość. 

Zasada 4.
Znajdź wspólne pole do 
rozmów z adwersarzami

edną z częściej stosowa-
nych na zajęciach z nego-
cjacji gier jest gra oparta 

na zasadzie szukania wspólnych 
cech i pola do współpracy między 
firmami pozornie konkurujący-
mi ze sobą o produkt lub usługę, 
oferowaną przez trzeciego gracza. 
Na zajęciach MBA tylko 5% stu-
dentów udaje się znaleźć właściwe 

cjacjach chodzi przede wszystkim 
o cenę, w wyniku czego ostatnia 
oferta, jaką ostatecznie przesta-
wiono kontrahentowi, opierała się 
na maksymalnej redukcji kosz-
tów. W rezultacie rozmowy tele-
fonicznej negocjatorka poprosiła 
o umożliwienie jej ponownego 
przedstawienia oferty. Tydzień 
później podpisano umowę. 

Po odrzuceniu, dobry negocja-
tor musi natychmiast zapytać: co 
powinienem dodać do oferty, aby 
móc podpisać umowę. W pierw-
szej chwili wydaje się, że konty-
nuowanie rozmów jest bezcelowe 
i kosztowne, ale trzeba też wziąć 
pod uwagę wysokie koszty roz-
mów zakończonych fiaskiem. 

Jeśli nawet niemożliwe okazu-
je się doprowadzenie negocjacji do 
końca, istotną wartością jest uzy-
skanie informacji o przyczynach 
porażki, tak aby nie powtarzać 
podobnych błędów w przyszłości. 

* * *

Powyższe zasady pokazują, że 
tzw. negocjacje śledcze wymagają 
przede wszystkim wypracowania 
odruchu „sprzedawania” swojej 
pozycji. Sprzedawanie oznacza 
mówienie ludziom o zaletach pro-
duktu lub usługi, koncentrowanie 
się na mocnych stronach i próba 
nakłonienia drugiej strony do 
zgody na proponowane warunki. 

Podobnych umiejętności wy-
maga negocjowanie, a ponadto 
– empatii, umiejętności koncen-
trowania się na potrzebach, ocze-
kiwaniach i interesach drugiej 
strony. Negocjatorzy śledczy, po-
dobnie jak efektywni sprzedawcy, 
nigdy nie zapominają o tych zasa-
dach. 

Gra negocjacyjna to także gra 
informacji. Ten, kto wie więcej, 
jest w stanie wygrać więcej. Jak 
pokazują zaprezentowane powy-
żej przykłady, umiejętność odej-
ścia od schematycznych założeń, 
dostrzeżenia prawdziwych barier 
i potrzeb kontrahenta pozwala 
na lepsze poprowadzenie rozmów 
i wypracowanie opcji umowy sa-
tysfakcjonującej dla obu stron. 
Opr. dr hab. Grażyna Aniszewska

profesor SGH
Katedra Teorii Zarządzania

rozwiązanie. Pozostali nawet nie 
podejmują rozmów z drugim kon-
trahentem, starają się kontakto-
wać bezpośrednio ze sprzedają-
cym, proponując mu coraz lepsze 
warunki kontraktu. Tymczasem 
podjęcie współpracy pozwala na 
wynegocjowanie warunków ko-
rzystnych dla wszystkich stron. 

Podobnie dzieje się w praktyce. 
Pierwszym krokiem jest dowie-
dzenie się, czy potrzeby i oczeki-
wania konkurenta są rzeczywiście 
sprzeczne z naszymi. W większo-
ści przypadków okazuje się, że są 
one komplementarne. Współpraca 
zaś pozwala dzielić koszty. 

Jak twierdzi profesor Adam 
Brandenburger z Yale University, 
bardzo często możliwe jest jedno-
czesne konkurowanie i koopero-
wanie. Otwarci negocjatorzy to 
rozumieją. 

Zasada 5.
Pytaj i poszukuj nawet 
wtedy, gdy wydaje się,
że negocjacje zakończą się 
porażką

le razy zdarza się, że ne-
gocjacje w ostatniej chwi-
li zostają zerwane? Stro-

ny rozchodzą się z poczuciem, że 
partner nie zaoferował najlepszej 
propozycji. Nie zawsze jednak 
wina leży po stronie partnera 
w negocjacjach i wynika z jego 
złej woli. Czasami zerwanie roz-
mów wynika z nieumiejętności 
efektywnego negocjowania. 

Dobrze obrazuje to przykład 
firmy produkującej drobne ga-
dżety i upominki. Kilka lat temu 
przedstawicielka tej firmy dowie-
działa się, że przedsiębiorstwo, 
o które zabiegała, decyduje się na 
współpracę z jej konkurentem. 
Nie mając nic do stracenia, ko-
bieta zadzwoniła do wiceprezesa 
niedoszłego kontrahenta z pyta-
niem, dlaczego zdecydował się on 
na współpracę z inną firmą. Ku 
jej zdziwieniu, konkurent został 
wybrany, mimo wyższych cen, 
bo był w stanie zaoferować de-
sign upominków, o jaki chodziło
klientowi. 

W tym przypadku porażka wią-
zała się z założeniem, że w nego-


