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Uwagi wstępne 

warunkach gospodarki opartej na wiedzy 
szczególnego znaczenia nabiera szkolnic-
two wyższe jako zbiór instytucji odgry-

wających istotną rolę w kreowaniu efektów badań 
naukowych oraz jako zbiór ośrodków upowszechnia-
nia wiedzy i kształtowania kapitału ludzkiego . Poza 
dyskusją jest więc potrzeba rozwoju tego sektora  
gospodarki, a zarazem istotnego ogniwa systemu 
społecznego . Te ogólne stwierdzenia na temat zna-
czenia szkolnictwa wyższego i niezbędności jego roz-
woju nie przesądzają jednak odpowiedzi na pytanie, 
jaką rolę w systemie szkolnictwa wyższego powinno 
odgrywać państwo i jakie generalne reguły powinny 
wiązać się z funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego 
we współczesnym świecie . W przekonaniu autora 
szczególne cechy szkolnictwa wyższego, jako dobra 
ekonomicznego, powodują, że poza niektórymi bar-
dzo ogólnymi kwestiami nie jest możliwa dyskusja 
o jego rozwoju bez uwzględnienia instytucjonalnego 
kontekstu konkretnych gospodarek i społeczeństw . 
Chodzi przy tym zarówno o uwarunkowania instytu-
cjonalne (w rozumieniu rozwiązań organizacyjnych), 
jak i instytucje związane ze sferą norm i reguł 
o charakterze skodyfikowanym – od regulacji kon-
stytucyjnych począwszy, jak i nieskodyfikowanym, 
związanych np . z tradycją . 

Celem prezentowanego opracowania jest cha-
rakterystyka państwa jako podmiotu polityki roz-
woju szkolnictwa wyższego przede wszystkim w od-
niesieniu do realiów polskich . Autor traktuje przy 
tym prezentowane poniżej uwagi po części jako głos 
w dyskusji o reformie szkolnictwa wyższego w na-
szym kraju, której idea znalazła odzwierciedlenie 
w projekcie zmian ustawy „Prawo o szkolnictwie 
wyższym” . 

koszty i korzyści edukacji 
na poziomie wyższym 

yskusja o szkolnictwie wyższym wyma-
ga odniesienia się do kwestii związanych 
z tym sektorem gospodarki kosztów i ko-

rzyści . Prywatne koszty edukacji na poziomie wyższym 
obejmują: z koszty utrzymania osoby studiującej 

z koszty studiowania (np . zakup podręczników, 
ewen tualnie czesne) z inne (np . spłata kredytu 
zaciąg niętego na ten cel) . Te trzy składniki mają 
charak ter księgowy . W ujęciu ekonomicznym, a nie 
wyłącznie księgowym, trzeba by także uwzględnić 
koszty o charakterze alternatywnym . W przypadku 
osób studiujących, ale niepracujących powinien być 
osza cowany tzw . koszt utraconych zarobków, czy-
li wiel kość dochodów, jakie mogłaby uzyskać dana 
oso ba, gdyby zamiast studiów podjęła pracę zarob-
kową . Należy również wziąć pod uwagę tzw . koszt 
kapitału (utracone korzyści z racji przeznaczenia 
środ ków na cele edukacyjne, a nie np . na lokatę 
bankową)  w praktyce przez przyjęcie odpowied-
niej stopy pro centowej w rachunku dyskontowym 
[Musgrave, Musgrave, 1980, s . 214] . Mając powyż-
sze dane, można by starać się o oszacowanie prze-
ciętnego kosztu prywatnego, a także, co ma szcze-
gólne znaczenie dla analizy ekonomicznej, kosztu 
krańcowego zwią zanego ze zmianami czasu trwania 
edukacji . 

Koszt społeczny studiów wyższych, obok kosztu 
prywatnego, obejmuje także: z koszty funkcjonowa-
nia instytucji edukacyjnych, w części niepokrywa nej 
przez studiujących z koszty utrzymania i studio-
wania, w części pokrywanej ze środków publicznych 
(np . koszty pomocy socjalnej dla studentów) . 

Korzyści prywatne są najczęściej odroczone w sto-
sunku do okresu ponoszenia kosztów i sprowadza-
ją się głównie do idei osiągania (dzięki ukończeniu 
studiów) dochodów wyższych niż w przypadku po-
przestania na edukacji na niższym poziomie .  

Korzyści społeczne związane z edukacją na po-
ziomie wyższym mają trudno wymierny bądź przej-
ściowy charakter, a przez niektórych są w ogóle 
poddawane w wątpliwość1) . Ci, którzy są skłonni do 
przypisywania edukacji na poziomie wyższym zdol-
ności kreowania istotnych korzyści społecznych, od-
wołują się przede wszystkim do idei tak zwanego 
kapitału ludzkiego i jego roli w rozwoju społeczno- 
-gospodarczym . Z wyższym po ziomem edukacji łą-
czyć się powinna większa innowacyjność, lepsza 
zdolność adaptowania się do zmiennych wa runków, 
mniejsza podatność na zagrożenia społecz ne . Należy 
jednak zauważyć, że o ile w przeszłości ton analiz 
dotyczących kapitału ludzkiego i roli, ja ką w jego ,
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rozwoju odgrywa edukacja, był dość en tuzjastyczny, 
to później pojawiły się opinie bardziej sceptyczne 
[Arrow, 1993, s . 193–216] . Między innymi zaczęto 
poddawać w wątpliwość prosty związek, który moż-
na sprowa dzić do zależności: studia wyższe = wyż-
sze umie jętności = wyższa produktywność = więk-
sze korzy ści dla pracodawcy = większe zarobki 
= większe korzyści dla pracobiorcy = większe korzy-
ści dla społeczeństwa . Studia wyższe, zdaniem scep-
tyków, odgrywają przede wszystkim rolę „filtra” dla 
zatrudniających . Pracodawca nie dysponując bo-
wiem rzetelną infor macją o rzeczywistych możliwo-
ściach potencjalne go pracownika, traktuje posiada-
nie dyplomu jako jed no z sit pozwalających na wstęp-
ną selekcję . 

Przejściową korzyścią społeczną wynikającą 
z rozwoju edukacji na poziomie wyższym i zwią-
zanego z tym wzrostu wskaźnika skolaryzacji jest 
możliwość osłabiania czy też odraczania napływu na 
rynek pracy absolwentów szkół średnich, którzy nie 
znajdując zatrudnienia, zasilaliby szeregi bezrobot-
nych i kreowali związane z tym koszty . 

Przeciwnicy eksponowania korzyści społecznych 
związanych ze szkolnictwem wyższym nie tyle pod-
ważają samą ideę pozytywnych następstw rozwoju 
szkolnictwa wyższego, co wskazują na to, że są one 
zbyt słabo udokumentowane, czy też ekonomicznie 
dowiedzione, aby służyły jako niepodważalny argu-
ment na rzecz traktowania edukacji na poziomie 
wyższym jako dobra szczególnie cennego czy wręcz 
publicznego . Wskazują także na pomijanie przez en-
tuzjastów rozwoju szkolnictwa wyższego i maksyma-
lizacji wskaźników skolaryzacji możliwych następstw 
negatywnych . Wiążą się one z możliwymi konsek-
wencjami dysproporcji między aspiracjami zawo-
dowymi i płacowymi absolwentów szkół wyższych 
a rzeczywistymi możliwościami zatrudnienia wynika-
jącymi z realnej sytuacji na rynku pracy [Friedman, 
1996, s . 172] . 

Przedstawiona powyżej charakterystyka kosztów 
i korzyści edukacji na poziomie wyższym, wska-
zująca na występowanie w tym obszarze efektów 
zewnętrznych, stanowi istotny element dyskusji 
o szkolnictwie wyższym jako składniku dóbr ekono-
micznych . 

Wśród cech szkolnictwa wyższego, jako dobra 
ekonomicznego, należałoby także wskazać takie ce-
chy, jak z ograniczoną suwerenność konsumenta 
związaną zwłaszcza z procesem kształcenia z wy-
raźną asymetrię informacji, co daje o sobie znać 
w szczególności na etapie wyboru kierunku i miej-
sca studiów, jak i późniejszej specjalizacji w trakcie 
studiów z funkcjonowanie różnego rodzaju barier 
wejścia i wyjścia tak dla oferentów usług edukacyj-
nych, jak i ich konsumentów z znaczną rolę zaso-
bów specyficznych w procesie kształcenia i badań 
naukowych, a zwłaszcza zasobów ludzkich . 

Wszystkie wskazane cechy szkolnictwa wyższego 
jako dobra ekonomicznego powodują, że trudno by-
łoby w tym przypadku traktować jako zjawisko mar-
ginalne problem zawodności rynku . Z kolei zawod-
ność rynku otwiera pole do dyskusji o roli państwa 
jako regulatora rozwoju szkolnictwa wyższego . Przy 
tym często w uzasadnieniu działań państwa w od-
niesieniu do szkolnictwa wyższego, także w Polsce, 
pojawia się idea równości szans . 

równość szans  
a rozwój szkolnictwa wyższego 

ojęcie równości szans jest jednym z po-
wszechniej wykorzystywanych, zwłaszcza 
w rozważaniach odnoszących się do takich 

spraw, jak fundamenty porządku ustrojowego oraz 
związanej z tym roli państwa . Równość szans wiąże 
się z takimi innymi ważnymi pojęciami, jak sprawie-
dliwość społeczna i spójność społeczna . Przy tym, 
zwłaszcza w przeciwieństwie do idei sprawiedliwości 
społecznej, idea równości szans jest akceptowana na-
wet przez zdecydowanych liberałów . Idea równości 
szans w swych korzeniach sięga bowiem początków 
tradycji liberalnej i przypisywania jednostkom pew-
nych fundamentalnych praw . Jednym z tych praw 
jest równość wszystkich ludzi wobec prawa, która 
stanowi punkt wyjścia do innych wymiarów dyskusji 
o równości szans . 

Równość szans może być rozpatrywana w trzech 
znaczeniach2) . Pierwsze, to równość szans rozu-
miana jako równość dostępu do określonych dóbr . 
W przypadku edukacji na poziomie wyższym ozna-
czałoby to, że każdy, kto chciałby podjąć studia, po-
winien mieć taką możliwość, jeśli tylko spełni mi-
nimalne wymogi formalne związane z wcześniejszą 
edukacją (np . ma świadectwo maturalne) . 

Druga i zdaniem niektórych badaczy najwła-
ściwsza interpretacja równości szans wiąże się 
z możliwością osiągania w takim samym stopniu 
pożądanych dóbr . Tak rozumiana równość szans 
oznacza, że nie istnieją przeszkody defaworyzujące 
konkretne osoby czy grupy społeczne w ubieganiu 
się o dane dobra . Taka równość szans jest znacz-
nie trudniejsza do realizacji niż równość dostępu, 
albowiem wymaga działań zapobiegających różnym 
formom społecznego i ekonomicznego wykluczenia . 
W Polsce formalna równość dostępu do studiów 
wyższych wyłącznie czy głównie na podstawie świa-
dectwa maturalnego, w sytuacji różnego rodzaju 
ograniczeń i barier związanych z wcześniejszymi 
etapami edukacji, nie jest tożsama z równością 
szans w rozumieniu równych możliwości osiągnię-
cia dobra, jakim są np . studia na jednej z renomo-
wanych uczelni w dużym mieście . 

Wreszcie trzecie możliwe rozumienie równości 
szans, to idea równego startu związana zwłasz-
cza z dostępem do niektórych usług społecznych . 
W obszarze edukacji wiąże się to głównie z kwestią 
kształcenia na poziomie podstawowym i ewentual-
nie średnim . Rzadziej rozpatrywana jest równość 
startu w wymiarze studiów wyższych . Jeśli by takiej 
analizy próbować dokonać, to zapewne mogłaby ona 
wiązać się z dyskusją o tym, na ile różne uczelnie 
oferujące te same obszary kształcenia zapewniają 
swym absolwentom równy start w obszarze życia 
zawodowego . 

Poświęcenie uwagi równości szans jest uzasad-
nione dyskusją o reformie szkolnictwa wyższego 
w Polsce . Przewidywane pozostawienie ze względów 
jak się wydaje przede wszystkim politycznych obo-
wiązującego zapisu art . 70 p . 2 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej, sankcjonującego podział studiów 
w Polsce na nieodpłatne, będące przywilejem zdecy-
dowanej mniejszości studiujących i odpłatne, tłuma-
czone jest niekiedy zgodnością takiego rozwiązania 
właśnie z ideą równości szans . W przekonaniu autora 
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wiąże się to z bardzo uproszczoną i niewiele mającą 
wspólnego z prawdziwą równością szans interpre-
tacją tego pojęcia . W interpretacji tej uwzględnia 
się jedynie formalną równość kandydatów, związaną 
z posiadanym świadectwem maturalnym, natomiast 
całkowicie pomija się wszystko, co determinuje, jaką 
szkołę średnią kończą, czy kończą i na jakim pozio-
mie młodzi ludzie w Polsce . Biorąc pod uwagę bar-
dzo niechlubne dane dotyczące skali ubóstwa wśród 
dzieci i młodzieży w Polsce, dane o edukacji przed-
szkolnej oraz zróżnicowanie poziomu kształcenia 
w szkołach podstawowych i średnich już dziś z du-
żym prawdopodobieństwem można odpowiedzieć na 
pytanie, które spośród dzisiejszych kilkulatków będą 
miały prawdziwą, a nie tylko formalną szansę osią-
gnięcia nagrody w postaci fundowanych ze środków 
publicznych nieodpłatnych studiów wyższych3) .

Uniwersytet humboldtowski  
a mcUniwersytet 

wąskim rozumieniu istota Uniwersytetu 
Humboldtowskiego utożsamiana jest z taką 
szkołą wyższą, w której działalność edukacyj-

na wyrasta z aktywności badawczej i jest ściśle z nią 
powiązana . W szerszym rozumieniu humboldtow-
ski ideał uniwersytetu to wizja instytucji, w której, 
będąca następstwem działalności badawczej, praca 
dydaktyczna służy nie tylko wyposażeniu studentów 
w umiejętności i kwalifikacje, ale także – i to na za-
sadzie elementu równorzędnego, a nawet szczególnie 
istotnego – kształtowaniu w studentach określonych 
postaw, wpływających na ich zachowanie i działanie 
w życiu zawodowym i pozazawodowym4) . 

Mcdonaldyzacja życia akademickiego jest kojarzo-
na przede wszystkim z ideą uproszczenia, unifikacji 
i standaryzacji, niekoniecznie służącej rzeczywistej, 
a nie tylko deklaratywnej trosce o jakość . Nakładają 
się na to elementy swoistego systemu fordowskiego 
czy też neofordowskiego przenoszonego do świata 
akademickiego . Nauczyciel akademicki przestaje być 
w tym świecie mistrzem formującym swoich uczniów, 
a staje się bardziej robotnikiem nauki, obsługującym 
taśmę produkcyjną, na której powstają produkty, czy 
to w postaci studentów i przyszłych absolwentów, 
czy też efektów badań naukowych . 

W McUniwersytetach ważną rolę odgrywają 
różnego rodzaju mierniki ilościowe . Naukometria 
w swej niekiedy mocno uproszczonej i opartej na 
biurokratycznych procedurach wersji zaczyna być 
utożsamiana z obiektywną oceną jakości efektów 
badań naukowych, podczas gdy często jej główną 
konsekwencją jest stymulowanie postaw oportuni-
stycznych i kształtowanie różnego rodzaju nastawio-
nych na zewnętrznego decydenta strategii rozwo-
ju nauki pod kątem jej sformalizowanej ilościowej 
oceny, a nie rzeczywistych efektów . Paradoksalnie 
w czasach, gdy w Polsce nie funkcjonował system 
oceny punktowej, publikacje w zeszytach naukowych 
nawet najbardziej znamienitych uczelni były na 
ogół traktowane jako niezbyt nobilitujące autorów, 
zwłaszcza jeśli był to główny sposób powiększania 
ich dorobku . To dopiero system punktowy spowo-
dował, że między publikacją w autentycznie ogólno-
polskim – zwłaszcza z punktu widzenia przekroju 
autorów – czasopiśmie a opracowaniem w zeszycie 
naukowym, obejmującym autorów z niekiedy tylko 

jednego i to niezbyt licznego zespołu badawczego, 
nie ma często żadnej, przynajmniej formalnie, róż-
nicy . To swoista naukometria stosowana spowodo-
wała rozwój „pogoni za punktem”, w której pytanie 
o liczbę punktów jest często znacznie ważniejsze niż  
pytanie o rzeczywistą wartość opracowania . Swo-
istym paradoksem jest to, że regulacje dotyczące 
oceny efektów badań naukowych zdają się być opar-
te na co najmniej dyskusyjnej wierze w to, że ilość 
prędzej czy później musi przejść w jakość . 

polski system kształcenia na poziomie 
wyższym – między państwem a rynkiem 

Polsce, w wyniku transformacji ustrojowej 
dokonała się między innymi swoista rewo-
lucja w zakresie szkolnictwa wyższego, któ-

rej najdobitniejszym wyrazem ilościowym stał się ra-
dykalny wzrost liczby studiujących i szkół wyższych . 
Przy okazji nastąpił bezprecedensowy wzrost wskaź-
nika skolaryzacji na poziomie wyższym . W ciągu 
dwudziestu lat ponadpięciokrotnie zwiększona zosta-
ła liczba studentów . Oznaczało to zarazem kilkakrot-
ny wzrost wskaźnika skolaryzacji, który w latach 80 . 
ub . wieku był na żenująco niskim, jak na warunki 
europejskie, poziomie . Równocześnie w okresie od 
1989 r . nakłady budżetowe na szkolnictwo wyższe, 
w ujęciu realnym, wzrosły zaledwie o około 50% . Ta 
olbrzymia dysproporcja wzrostu nakładów publicz-
nych na szkolnictwo wyższe i rozwoju szkolnictwa 
wyższego mierzonego liczbą studentów jest świadec-
twem realizowania w praktyce polityki ekonomizacji 
szkolnictwa wyższego w rozumieniu zwiększania roli 
pozabudżetowych źródeł finansowania i zaakcepto-
wania przez państwo, że w przypadku znacznej czę-
ści studiujących edukacja na poziomie wyższym bę-
dzie funkcjonować na zasadach zbliżonych do reguł 
rynku dóbr prywatnych . Elementem ekonomizacji 
szkolnictwa wyższego stała się bardzo niekorzyst-
na zmiana struktury studiujących z punktu widze-
nia udziału studentów dziennych i zaocznych . Jeśli 
w roku akademickim 1988/1989 w trybie zaocznym 
studiowało niecałe 23% studentów, to w roku akade-
mickim 2008/2009 było to prawie 51% . Biorąc pod 
uwagę dość powszechne opinie, że niestety studia 
zaoczne nie gwarantują takiej samej jakości, jak stu-
dia dzienne, przytoczone liczby należy uznać za wy-
raz złudnego bogactwa przestrzeni polskiego szkol-
nictwa wyższego . 

Tym, co świadczyło o rynkowym podejściu do 
szkolnictwa wyższego, było zaakceptowanie rozwoju 
sektora niepublicznego . Przy tym państwo nie tylko 
zaakceptowało formalnie możliwość tworzenia szkół 
wyższych niepublicznych, ale na dodatek zachowując 
koncesjonowany, a więc nie w pełni wolnorynkowy, 
charakter działalności edukacyjnej, określiło relatyw-
nie niskie bariery wejścia na rynek, związane zwłasz-
cza z wymogami kadrowymi . Co więcej, państwo 
będąc w zasadzie jedynym dysponentem najcenniej-
szego składnika majątku każdej szkoły wyższej, jakim 
jest kapitał ludzki, zaakceptowało wieloetatowość, 
czyli prawo do korzystania z tegoż majątku przez nie-
publiczne i publiczne podmioty, w praktyce bez ogra-
niczeń . Będąca tego konsekwencją unia personalna 
w zakresie kadr dydaktycznych jest kolejnym – obok 
wspominanej już struktury studentów ze względu na 
tryb studiowania – wyrazem częściowo pozornego  ,
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bogactwa przestrzeni szkolnictwa wyższego . Albo-
wiem unia personalna pozwala głównie na zaspokoje-
nie chociaż na minimalnym poziomie potrzeb dydak-
tycznych, a i to w znacznej mierze jedynie dzięki aż 
tak znacznemu rozwojowi studiów zaocznych . 

Ewidentny niedobór kadr, zwłaszcza w ramach 
tzw . samodzielnych pracowników nauki, wywołany 
burzliwym rozwojem szkolnictwa wyższego, dopro-
wadził do różnych następstw . Jednym z nich sta-
ło się wskazywane już masowe sięgnięcie po roz-
wiązania z zakresu wieloetatowości, a w tym tzw . 
oscylator profesorski, polegający na okresowym 
przenoszeniu się osób do kolejnej instytucji po to, 
by wykazać spełnienie wymogów kadrowych . Dru-
gim, stała się aktywizacja zawodowa emerytowanych 
nauczycieli akademickich i to czasami bez względu 
na wiek i stan zdrowia . Trzecim, było angażowa-
nie cudzoziemców i to niekiedy bez względu na ich 
kompetencje językowe . Wreszcie czwarty sposób, to 
swoiste odkrywanie kompetencji do prowadzenia za-
jęć dydaktycznych z przedmiotów niekiedy bardzo 
odległych od tych wynikających z formalnego obsza-
ru specjalności naukowej danej osoby . 

Cechą charakterystyczną pierwszego etapu poli-
tyki państwa w odniesieniu do rozwoju szkolnictwa 
wyższego w Polsce po 1989 r . była wątłość i daleko 
idąca niedoskonałość rozwiązań legislacyjnych, skut-
kująca swoistą bezradnością państwa wobec prze-
kraczającego najśmielsze oczekiwania rozwoju ryn-
ku edukacji wyższej zarówno w ramach sektora nie-
publicznego, jak i publicznego . Wraz z narastaniem 
sygnałów świadczących o tym, że niewątpliwy suk-
ces ilościowy realizowanej polityki przyczynił się za-
razem do rozwoju wielu problemów natury jakościo-
wej, państwo zaczęło stopniowo przechodzić do dru-
giego etapu polityki w odniesieniu do szkolnictwa 
wyższego . Etap ten wiąże się z próbami zwiększenia 
funkcji kontrolnej państwa przy określonym podnie-
sieniu barier wejścia na rynek . Wyrazem tego sta-
ło się między innymi utworzenie Państwowej Komi-
sji Akredytacyjnej oraz różne akty prawne, głównie 
w postaci rozporządzeń ministra . 

Państwowy dyplom ukończenia studiów wyż-
szych, państwowe standardy nauczania, państwowa 
lista kierunków studiów i Państwowa Komisja Akre-
dytacyjna jako instytucja przede wszystkim związa-
na z koncesjonowaniem działalności edukacyjnej, 
odzwierciedlonej wpisem do państwowego rejestru 
szkół wyższych, stanowiły elementy systemu, w któ-
rym państwo było ostatecznym gwarantem jakości 
i regulatorem rynku . Wszystkie wymienione powy-
żej elementy polskiego systemu szkolnictwa wyższe-
go były też wyrazem tego, że w swych założeniach 
był on bliski idei systemu scentralizowanego, czyli 
takiego, w którym państwo stara się regulować nie-
kiedy bardzo szczegółowo to, co dzieje się wewnątrz 
szkół wyższych . Towarzyszą temu na ogół różne pró-
by odgórnego wymuszania na szkołach wyższych za-
chowań nawiązujących do centralnie określonego 
wzorca jakości . 

W będącym zaprzeczeniem systemu scentrali-
zowanego systemie zdecentralizowanym, jakim jest 
w znacznej mierze system funkcjonujący w szkol-
nictwie wyższym Stanów Zjednoczonych, nie ma 
miejsca na państwowy dyplom ukończenia studiów 
wyższych . Dyplomy są dyplomami poszczególnych 
uczelni, a o ich wartości decyduje rynek . Dyplomy 

poprzez system akredytacji mogą być bezpośred-
nio (tam, gdzie akredytacja jest ściśle powiązana 
z państwem) lub pośrednio (tam, gdzie akredyta-
cja ma przede wszystkim samorządowy, acz akcep-
towany przez państwo charakter) uznawane przez 
państwo . W modelu zdecentralizowanym państwo 
i jego reprezentanci oddziałują na szkolnictwo wyż-
sze głównie poprzez system zasilania budżetowego 
oraz akceptowanie lub nie różnych inicjatyw środo-
wiskowych . W sferze instytucjonalnej nie musi być 
odpowiednika polskiego Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego z przypisanymi mu funkcjami . 
W modelu zdecentralizowanym znaczną rolę może 
odgrywać regulacja rynkowa, jeśli państwo akceptuje 
brak koncesjonowania wejścia na rynek oferentów 
usług edukacyjnych . Charakterystyczna jest także 
elastyczna i zindywidualizowana polityka wobec 
różnych instytucji oraz unikanie szczegółowej dzia-
łalności regulacyjnej . Standardy nauczania w syste-
mie zdecentralizowanym są przede wszystkim efek-
tem inicjatyw oddolnych, środowiskowych . Model 
zdecentralizowany szkolnictwa wyższego z natury 
rzeczy dopuszcza także funkcjonowanie na rynku 
bardzo różnych oferentów usług, od tych bardzo eli-
tarnych i stosujących często bardzo trudne do poko-
nania bariery wejścia dla potencjalnych studentów 
począwszy, a na swoistych handlarzach dyplomów 
skończywszy . Naturalny element systemu zdecentra-
lizowanego stanowi konkurencja o cechach zbliżo-
nych do typowej konkurencji rynkowej . 

Nie ulega wątpliwości, że dotychczasowy model, 
na którym oparte jest funkcjonowanie szkolnictwa 
wyższego w Polsce, ma liczne słabości . Podstawową 
jest to, że siłą rzeczy ogranicza on możliwość świa-
domego różnicowania się szkół wyższych . Standardy 
nauczania są dokładnie takie same dla szkół o wie-
loletniej, czy nawet wielowiekowej tradycji i dyspo-
nujących dużym potencjałem kadrowym, jak i szkół 
debiutujących na rynku . Furtką pozwalającą na czę-
ściowe ominięcie swoistej „urawniłowki” edukacyj-
nej są tzw . kierunki unikatowe, ale i to mieści się 
w pełni w idei systemu scentralizowanego, w któ-
rym zabronione jest wszystko to, co nie jest dozwo-
lone, a nie w ramach tego, co leży u podstaw auto-
nomii uniwersyteckiej, czyli założenia, że dozwolone 
jest wszystko to, co nie jest zabronione . 

Ogłoszenie w marcu 2010 r . projektu zmian 
w ustawie „Prawo w szkolnictwie wyższym” oraz 
w ustawie o stopniach i tytule naukowym może być 
umownie potraktowane jako zapowiedź kolejnego 
etapu w rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce . 
Proponowane zmiany, choć są niewątpliwie zwią-
zane z autentyczną troską o jakość szkolnictwa 
wyższego w naszym kraju, zawierają propozycje 
świadczące o tym, że państwo zamierza, co prawda 
formalnie, zwiększyć rolę rozwiązań typowych dla 
scharakteryzowanego wcześniej systemu zdecentra-
lizowanego, ale zarazem chce umocnienia narzędzi 
administracyjnej kontroli . Niepokoić musi także 
i to, że deklarowana troska o jakość edukacji wyda-
je się służyć w gruncie rzeczy uzasadnieniu braku 
istotnego wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe, 
a to niestety jest fundamentalnym warunkiem real-
nej, a nie tylko deklaratywnej zmiany sytuacji . 

Jak wynika z dokumentów ministerialnych zawie-
rających uzasadnienie proponowanych zmian poza 
tzw . funduszem projakościowym, planowanym na  
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ściśle określone cele i z którego będą korzystać tyl-
ko wybrane jednostki organizacyjne szkół wyższych 
(np . nie więcej niż 15 tzw . krajowych naukowych 
ośrodków wiodących w ciągu pięciu lat oraz nie 
więcej niż 25 kierunków studiów o najwyższej jako-
ści kształcenia w okresie dwóch lat), w zasadzie nie 
przewiduje się istotnego zwiększenia nakładów na 
szkolnictwo wyższe, pomijając waloryzację zgodnie 
ze wskaźnikami inflacji w celu utrzymania realnego 
(czyli na poziomie 2010 r .) poziomu wynagrodzeń5) . 
Oznacza to, że poza wybranymi jednostkami orga-
nizacyjnymi i ewentualnymi środkami z funduszy 
wspierających badania naukowe, nie przewiduje się 
istotnej realnej poprawy sytuacji materialnej pra-
cowników szkolnictwa wyższego . Towarzyszy temu 
dość wyraźna wiara, że głównym problemem pol-
skiego szkolnictwa wyższego jest zbyt niski poziom 
rywalizacji . Jak napisano w cytowanym dokumen-
cie, właśnie fundusz projakościowy obejmujący ok . 
2,5% tzw . dotacji stacjonarnej w 2011 r . ma być 
przeznaczony na cele „promujące najlepsze jednost-
ki organizacyjne uczelni, najlepszych studentów 
i doktorantów tak, aby pobudzić rywalizację między 
nimi o poziom badań naukowych, poziom dydaktyki 
i poziom studiowania” [Uzasadnienie, 2010, s . 13) . 
Biorąc jednak pod uwagę, wskazywany wcześniej 
skromny wymiar przyrostu środków i wysokie praw-
dopodobieństwo, że tzw . fundusz projakościowy tra-
fi głównie do największych instytucji akademickich, 
wiara w swoistą magiczną moc ducha rywalizacji 
wydaje się mało zasadna . Jeśli brakowi realnego 
wzrostu uposażeń większości zatrudnionych w szko-
łach publicznych towarzyszyć będzie restrykcyjne 
podejście ze strony rektorów tych uczelni do moż-
liwości zatrudnienia poza macierzystą jednostką, 
to niestety może to jeszcze zwiększyć problemy 
z naborem wartościowych kandydatów do pracy 
w szkolnictwie wyższym, pomijając pewne obszary 
uprzywilejowanej pozycji w dostępie do środków na 
badania naukowe . 

Pisząc o zawartej w propozycjach ministerial-
nych wyraźnej idei ograniczenia wieloetatowości, 
należy zauważyć, że problem – pomijając bezdysku-
syjnie naganne podejmowanie działalności jawnie 
konkurencyjnej wobec macierzystej uczelni, zwłasz-
cza przez osoby funkcyjne – nie polega na tym, 
w ilu miejscach dana osoba pracuje, ale ile pracuje 
w rozumieniu czasu poświęcanego na określone ro-
dzaje aktywności . Między osobą realizującą obciąże-
nia dydaktyczne na poziomie 800 godzin w trzech 
uczelniach, w tym dwóch w ramach umowy cywil-
noprawnej, a osobą realizującą to samo w ramach 
dwóch etatów i wreszcie osobą mającą taką samą 
liczbę godzin tylko w macierzystej uczelni, nie ma 
w zasadzie żadnej różnicy . Niestety, trudno nie od-
nieść wrażenia, że spadająca liczba młodych ludzi 
w szkołach średnich i w konsekwencji kandydatów 
na studia powoduje, że walka z wieloetatowością nie 
tylko może być postrzegana jako wyraz szczególnej 
troski o jakość dydaktyki i rozwój badań naukowych, 
ale także jako element walki konkurencyjnej zwłaszcza 
szkół z sektora publicznego z tymi z sektora nie-
publicznego . Paradoksalnie może to także doprowa-
dzić, przynajmniej przejściowo, do jeszcze większego 
wzrostu siły przetargowej emerytowanych samo-
dzielnych pracowników nauki, którzy już dziś są czę-
sto szczególnie poszukiwani na rynku . 

W propozycjach ministerialnych widać także ideę 
przenoszenia do polskiego szkolnictwa wyższego roz-
wiązań wzorowanych na tych charakterystycznych 
szczególnie dla systemu anglosaskiego . Wiąże się 
to chociażby z ideą wzmocnienia roli rektora i osób 
spoza środowiska akademickiego w zarządzaniu 
uczelnią przy osłabieniu tradycyjnych instytucji aka-
demickich, takich jak senat . Swego rodzaju paradok-
sem jest to, że w kraju, w którym często podkreśla 
się szczególną wartość demokracji, tak od niedawna 
funkcjonującej w pełnej formie, w dokumencie sygno-
wanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego można przeczytać, że istotną słabością polskie-
go szkolnictwa wyższego jest to, że „jest zarządzane 
tradycyjnie, w sposób demokratyczny (elekcyjny) 
(podkreślenie autora), co powoduje, że zarządzanie 
uczelnią jest wypadkową niestabilnych kompromisów 
pomiędzy różnymi np . wydziałowymi środowiskami 
i grupami interesu” [Uzasadnienie, s . 2] . Oczywiście, 
każdy, kto zna realia polskich uczelni publicznych, 
wie, że obecny system zarządzania nimi ma swo-
je wady, ale czy lekarstwem na nie może być me-
nedżeryzm i wiara w możliwość implementowania 
niektórych rozwiązań zaczerpniętych z zupełnie od-
miennego kontekstu instytucjonalnego, obejmującego 
między innymi to, co w życiu akademickim odgrywa 
szalenie istotną rolę, czyli tradycję? Można mieć co 
do tego poważne wątpliwości . 

O tym, że propozycjom ministerialnym przyświe-
ca niewątpliwie idea systemu zdecentralizowanego 
świadczą pomysły dotyczące odejścia od państwowe-
go dyplomu ukończenia studiów wyższych, ministe-
rialnych standardów nauczania i w przypadku czę-
ści uczelni ministerialnej listy kierunków studiów . 
Niestety, można żywić obawy, że przynamniej przej-
ściowo, zamiast do wzrostu jakości edukacji, może 
to doprowadzić do jej stagnacji, a nawet spadku . 
Ryzyko to wiąże się z tym, że w Polsce przez cały 
okres po 1989 r . stosunkowo niewiele zrobiono w za-
kresie wspomagania rozwoju budowanego oddolnie 
systemu zapewnienia i weryfikacji jakości naucza-
nia, a tylko takie rozwiązania służą powstawaniu 
autentycznych, a nie na użytek zewnętrznych ciał 
kontrolnych, wewnętrznych systemów zapewniania 
jakości . Spontanicznie kreowane od początku lat 
90 . środowiskowe inicjatywy akredytacyjne zosta-
ły skutecznie osłabione w momencie powstawania 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej będącej, jak 
dotychczas, przede wszystkim narzędziem admini-
stracyjnej regulacji rynku szkolnictwa wyższego . 
Uczelnie bardzo szybko odkryły, że nawet najzna-
komitsze certyfikaty akredytacji środowiskowej nie 
mają w zasadzie żadnego znaczenia z punktu widze-
nia związanego z działaniami PKA koncesjonowania 
pozostającego w rękach państwa . Uczelnie nauczyły 
się też radzić sobie z wizytacjami PKA i gdyby świat 
polskiego szkolnictwa wyższego wyglądał tak, jak to 
wynika z niekiedy perfekcyjnie przygotowanych ra-
portów na użytek PKA, to powinniśmy być lidera-
mi światowych rankingów jakości edukacji . Pisząc 
o PKA, należy zauważyć, że planowana jest zmiana 
jej nazwy na: Polska Komisja Akredytacyjna . Ta se-
mantyczna zmiana pozwoli na zachowanie dotych-
czasowego skrótu, ale zarazem wzmacnia skojarze-
nie PKA z jedyną, a w najlepszym razie dominującą 
instytucją akredytacyjną w Polsce . W znacznej mie-
rze, ze względu na uwarunkowania międzynarodowe ,
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 i kłopoty, jakie były związane z akceptacją na arenie 
międzynarodowej dotychczasowej PKA, jako nieza-
leżnej instytucji akredytacyjnej, w projekcie zmian 
ustawy o szkolnictwie wyższym przewidywane jest 
dodanie zapisów stwierdzających, że PKA jest in-
stytucją działającą niezależnie, acz bez odpowiedzi 
na pytanie – od kogo? Przy tym, to minister będzie 
nadal powoływać członków Komisji spośród wskaza-
nych przez różne instytucje kandydatów . 

Jedną z instytucji zgłaszających kandydatów do 
PKA ma być Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, która ma zastąpić dotychczasową Radę Głów-
ną Szkolnictwa Wyższego . Jednakże, w przeciwień-
stwie do dotychczasowego trybu wyłaniania Rady 
poprzez system wyborów, w nowym rozwiązaniu 
Rada ma być powoływana przez ministra spośród 
osób wskazanych przez różne instytucje . Minister-
stwo chciałoby także zwiększyć rolę administracji 
rządowej w kształtowaniu składu Centralnej Komisji 
do Spraw Stopni i Tytułów, o czym świadczy pro-
jekt rozporządzenia związanego z wyborami człon-
ków CK na kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 
2011 r . Zgodnie z tym projektem na wszystkie miej-
sca w CK środowisko akademickie wybierałoby po 
dwóch kandydatów, a ostatecznego wyboru dokony-
wałby premier w porozumieniu z ministrem . 

Wszystkie wskazane powyżej rozwiązania insty-
tucjonalne świadczą o tym, że polski system szkol-
nictwa wyższego ma co prawda ulec formalnie da-
leko idącej decentralizacji, zwłaszcza w odniesieniu 
do uczelni czy podstawowych jednostek organizacyj-
nych, mających pełnię praw akademickich, ale za-
razem minister zamierza wzmocnić albo utrzymać 
swój wpływ na wszystkie te instytucje, które będą 
odgrywać kluczową rolę z punktu widzenia całości 
systemu szkolnictwa wyższego w Polsce . Szczegól-
nie wiele kontrowersji może wiązać się z działania-
mi PKA . Likwidacja centralnie określanych stan-
dardów nauczania, które przy całej swej ułomności 
i kontrowersyjności mogły jednak stanowić jakiś 
punkt odniesienia w dyskusji między PKA a kontro-
lowaną uczelnią i zastąpienie ich krajowymi ramami 
kwalifikacji, może wiązać się ze wzrostem znacze-
nia w ocenie elementów do pewnego stopnia trud-
no wymiernych i mniej lub bardziej uznaniowych . 
Niewielką pociechą dla samorządowych i środowis- 
kowych inicjatyw akredytacyjnych jest to, że zapis, 
który w obowiązującej ustawie mówi o tym, że PKA 
może z nimi współpracować, ma być zastąpiony 
stwierdzeniem, że PKA „współpracuje z krajowymi 
i międzynarodowymi instytucjami i organizacja-
mi działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego, 
a w szczególności z tymi, których przedmiotem dzia-
łania jest ocena jakości kształcenia i akredytacja” 
[Projekt ustawy . ., 2010, art . 49a) . 

Uwagi końcowe 

zkolnictwo wyższe, ze względu na swe ce-
chy, jak i rolę w procesach rozwojowych, 
nie może być w pełni traktowane jako do-

bro prywatne . Nawet akceptując daleko idącą decen-
tralizację systemu szkolnictwa wyższego i zwiększa-
nie roli mechanizmów typowych dla rynku, państwo 
nie może rezygnować zwłaszcza ze swej roli regula-

cyjnej . Szczególnie istotną zasadą związaną z dostę-
pem do szkolnictwa wyższego powinna być zasada 
równości szans, acz nie wolno jej sprowadzać – co 
niestety jest widoczne w Polsce – do równości dostę-
pu wszystkich kandydatów spełniających formalne 
wymogi kwalifikacyjne . Tak rozumiana równość 
szans może prowadzić do niesprawiedliwości spo-
łecznej w sytuacji podziału studiów na nieodpłatne 
i odpłatne, przy czym te drugie są udziałem więk-
szości studiujących . Trzeba także zauważyć, że 
w uczelniach, w których współistnieją odpłatne 
i nieodpłatne formy kształcenia na tych samych kie-
runkach studiów, trudne jest wyeliminowanie ryzy-
ka subsydiowania skośnego czy też skrośnego, w ra-
mach którego część usługobiorców dofinansowuje 
edukację pozostałych osób . 

W Polsce, w ramach projektów nowych regulacji 
prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, widocz-
na jest idea formalnej decentralizacji szkolnictwa 
wyższego . Część propozycji wskazuje jednak na to, 
że państwo chce co prawda ograniczyć swoją rolę 
bezpośredniego gwaranta działań szkół wyższych, ale 
zarazem chce pozostać bardzo wpływowym i dyspo-
nującym szerokimi kompetencjami kuratorem syste-
mu szkolnictwa wyższego . Oczywiście jest zbyt wcze-
śnie, aby wysuwać daleko idące wnioski i twierdzić, 
że wyzierająca z projektów ministerialnych wizja 
musi się skończyć niepowodzeniem w rozumieniu 
braku zasadniczego rozwoju jakościowego polskiego 
szkolnictwa wyższego . Ryzyko takie jest jednak duże, 
biorąc pod uwagę z jednej strony to, jak niewiele 
w zasadzie uczyniono do tej pory w zakresie wspo-
magania rozwoju oddolnych mechanizmów zapewnia-
nia jakości, a z drugiej strony, jak wiele zrobiono 
w zakresie umacniania w instytucjach szkolnictwa 
wyższego przekonania o tym, że jakość ma przede 
wszystkim punktowy i określony administracyjnie 
charakter . Wskazują na to zarówno doświadczenia 
związane ze wskazywaną już „pogonią za punktem” 
w ramach badań naukowych, jak i efekty wdroże-
nia założeń systemu bolońskiego . Punkty ECTS, 
których ideą jest ułatwienie mobilności studentów 
i które miały odzwierciedlać różnice związane przede 
wszystkim z wymogami towarzyszącymi zaliczeniu 
danego przedmiotu, zostały w wielu przypadkach 
sprowadzone do zabawy arytmetycznej, w której 
chodzi jedynie o to, aby wypełnić niezbędny limit 
punktów, a ich przypisywanie do przedmiotów nie-
wiele ma wspólnego z obiektywną oceną . Dwustop-
niowość, mająca służyć wzrostowi mobilności stu-
dentów, została w znacznej mierze sprowadzona do 
mechanicznego i nieakceptowanego przez znaczną 
część studentów i nauczycieli akademickich podziału 
studiów na dwa etapy, kojarzonego z obowiązującym 
wcześniej podziałem studiów zaocznych na pierwszy 
stopień i MSU . Tak eksponowana w procesie boloń-
skim zatrudnialność została sprowadzona do wąsko 
rozumianej zawodowości i brzmiących dość dziwacz-
nie, w odniesieniu do wielu kierunków studiów, 
pytań o to, do jakiego zawodu one przygotowują . 
W sumie mamy coś, co można nazwać bolonaise à la 
polonaise i co świadczy bardzo dobrze o zdolnościach 
adaptacyjnych środowiska akademickiego, ale co nie 
za bardzo służy autentycznemu, a nie papierowemu 
wzrostowi jakości kształcenia . 
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Ryzyko niepowodzeń związanych z reformą 
szkolnictwa wyższego w Polsce będzie duże, jeśli 
utrzymane zostanie założenie, że skok jakościowy 
w polskim szkolnictwie wyższym da się osiągnąć 
praktycznie prawie bez nakładów, głównie wzmac-
niając mechanizmy rywalizacji i osłabiając gwa-
rancje zatrudnienia . W takich warunkach znaczna 
część oferentów usług szkolnictwa wyższego nie 
będzie mieć w zasadzie innego wyjścia, jak, two-
rząc wrażenie szczególnej dbałości o jakość, roz-
wijać działania mniej lub bardziej pasujące do idei  
McUniwersytetów . Zwłaszcza że w tle projektów mi-
nisterialnych jest wyraźna i charakterystyczna nie 
tylko dla polskiego systemu szkolnictwa wyższego 
idea ekonomizacji, sprowadzająca się do szukania 
sposobów przynajmniej ograniczenia tempa wzro-
stu nakładów publicznych, a zarazem zmniejszenia 
ich sztywności . Przy tym, tak jak w wielu firmach, 
nie zwalnia się pracowników, tylko np . przeprowa-
dza, spowodowaną troską o jakość i efektywność, 
restrukturyzację zatrudnienia, tak w przypadku 
szkolnictwa wyższego nie mówi się o szukaniu 
sposobów na oszczędność środków publicznych, 
ale o premiowaniu najlepszych zarówno po stronie 
usługodawców, jak i usługobiorców, wzmacnianiu 
ducha rywalizacji, walce o jakość itp . 

Prawdziwa troska o jakość w szkolnictwie wyż-
szym musi wiązać się oczywiście z ograniczeniami 
mechanizmów, które nie wiążą, czy tylko w bardzo 
ograniczonym zakresie wiążą nakłady z oceną efek-
tów . Jeśli jednak nie zadba się o odpowiednie mier-
niki tejże efektywności, mieszając sztywny system 
odwołujący się do uproszczonej wizji naukometrii 
z zależną od władz administracyjnych oceną jako-
ściową i nie zaakceptuje, że czym innym jest żądza 
pieniądza za wszelką cenę, dotycząca niektórych 
przedstawicieli każdego środowiska zawodowego, 
a czym innym – zwłaszcza w przypadku ludzi mło-
dych – potrzeba zapewnienia choć minimum pozio-
mu życia sobie i swoim najbliższym, to obawiać się 
można, że za jakiś czas znowu pojawi się kwestia 
niezbędności reformy szkolnictwa wyższego . Tak, 
jak środowisko akademickie poradziło sobie z punk-
tami ECTS, dwustopniowością, parametryzacją, li-
stą filadelfijską, wymogami PKA (zwłaszcza w za-
kresie wykazania spełniania wymogów formalnych), 
acz niekoniecznie było to radzenie zgodne z ideą 
autentycznej troski o jakość, tak niestety można 
żywić obawę, że podobnie stanie się z Krajowymi 
Ramami Kwalifikacji, które już wkrótce mają być 
głównym wyznacznikiem nowych realiów w sferze 
dydaktycznej . Należy także pamiętać, że tradycja 
akademicka, która zdaje się być postrzegana przez 
część autorów założeń reformy szkolnictwa wyższe-
go jako przede wszystkim przeszkoda na drodze 
zmian, to jeden z podstawowych składników funda-
mentów, na których opiera się szkolnictwo wyższe . 
Ponadto tradycja ta w znacznej mierze osadzona 
jest w kontekście instytucjonalnym, w części od-
miennym dla poszczególnych społeczeństw . Nie gło-
sząc bezwarunkowej pochwały wszystkiego, co wią-
że się i wynika z tradycji, warto jednak pamiętać, 
że najstarsze uniwersytety, w przeciwieństwie do 
większości firm, trwają od setek lat między innymi 
dlatego, że umiejętnie łączą szacunek do tradycji 

i pewnej odrębności świata akademickiego z otwar-
tością i wrażliwością na zmiany zachodzące w ich 
otoczeniu . 

prof. dr hab. Marek Ratajczak 
Katedra Teorii i Historii Ekonomii 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

PRZYPISY 
1) Przykładem są uwagi zawarte w pracy: M . FRIEDMAN, 
R . FRIEDMAN, Wolny wybór, Wydawnictwo Panta, Sosno-
wiec 1996, s . 171–173 . 
2) Trzy interpretacje równości szans zaczerpnięto z: 
T . KWARCIńSKI, Moralny wymiar równości szans w świetle 
dokumentów Unii Europejskiej, http://www .kwarcinski .ovh .
org/do_pobrania/artykuly/rownosc_szans_ue .pdf 
3) Według danych OECD co piąty młody Polak żyje w rodzi-
nie o niskich dochodach, podczas gdy średnia dla całej OECD 
wynosi 12% . Oznacza to, że w trudnej lub bardzo trudnej 
sytuacji materialnej znajduje się ponad 1,8 mln Polaków ma-
jących mniej niż 19 lat . Spośród 32 krajów należących do 
OECD procentowo równie dużo biednych dzieci jest tylko 
w Meksyku i Turcji . Informacja przytoczona za: „Dziennik 
Polski”, 1 kwietnia 2010 r . 
4) Należy zaznaczyć, że słowo „uniwersytet” ma w tym przy-
padku wymiar ogólny i odnosi się do wszelkich jednostek 
szkolnictwa wyższego, bez względu na ich status prawny czy 
posiadane uprawnienia akademickie . 
5) Uzasadnienie, 30 marca 2010, ss . 2, 13–14, http: www .bip .
nauka .gov .pl
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Summary 
Higher education is especially important in the case of an 
economy based upon knowledge . The aim of this paper is to 
present the state as a subject of higher education development 
policy, with specific reference to Poland . This paper contains 
discussions regarding higher education as an economic good 
as well as in the context of equal opportunities where it 
is a significant point of reference in discussions relating 
to legal solutions applicable to higher education . A major 
part of this paper is devoted to the discussion regarding the 
development of higher education in Poland post 1989 as well 
as references to the proposed amendments to the „Higher 
Education Act” presented in March 2010 .
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wprowadzenie 

yniki polskiej gospodarki w 2009 r . na tle sy-
tuacji ekonomicznej innych państw Europy 
sugerują, że krajowe przedsiębiorstwa i ich 

menedżerowie lepiej funkcjonują w warunkach recesji 
niż firmy w krajach wysoko rozwiniętych . Obecnie, po 
przeminięciu najgorszej fazy kryzysu, nadal nie ma wy-
czerpującego wyjaśnienia, dlaczego nasza gospodarka 
osiąga najlepsze wyniki ekonomiczne w całej Unii Eu-
ropejskiej . Wskazuje się na takie czynniki, jak: wzrost 
konsumpcji na rynku wewnętrznym, rosnące inwesty-
cje publiczne współfinansowane przez Unię Europej-
ską, spadek kursu złotego (co zwiększyło możliwości 
eksportowe polskich firm), utrzymanie obecności 
zagranicznych banków w regionie Europy Środkowo- 
-Wschodniej oraz zwiększenie optymizmu, poczucia 
zaufania i bezpieczeństwa inwestorów zagranicz-
nych w Polsce [KE: Polska jako jedyny kraj…, 2009; 
Cieński, Wagstyl, 2009] . 

Pewien udział w tym sukcesie miały także 
krajowe MŚP – ich struktury zarządzania oka-
zały się bardziej elastyczne i przedsiębiorcze niż 
dużych podmiotów gospodarczych . Atutem tych 
firm, w sytuacji ograniczeń w dostępie do ka-
pitału kredytowego, stało się wykorzystywanie 
w niewielkim stopniu finansowania zewnętrz-
nego w sytuacji kryzysu na rynku finansowym . 
Jednak utrzymanie dalszego wzrostu PKB i roz-
woju gospodarki wymaga zwiększenia przewagi 
konkurencyjnej nie tylko w okresie recesji w gos-
podarce światowej, ale także w fazie ekspansji 
cyklu koniunkturalnego . Oznacza to, że dalszy 
rozwój Polski powinien być oparty na wzroście 
innowacyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP . 
Jak wskazują eksperci, wymaga to wykorzystania 
wiedzy powstającej w polskich firmach i tworzo-
nej przez polską naukę [Bąk, Kulawczuk (red .), 
2009] . Dane GUS i badania nad innowacyjno-
ścią polskich małych i średnich przedsiębiorstw  
[Żołnierski (red .), 2008; Żołnierski, 2005] wska-
zują nie tylko na niski (choć bardzo powoli ro-
snący) poziom innowacyjności tych podmiotów, 
ale również na istnienie wielu barier i problemów 
wykorzystywania wiedzy oraz wprowadzania in-
nowacji w MŚP . 

ograniczenia mśp w tworzeniu  
oraz wykorzystywaniu wiedzy  
na potrzeby innowacji 

ałe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce 
stoją obecnie przed ogromnym wyzwaniem 
związanym ze znaczącym zwiększeniem 

stopnia innowacyjności, które stanowi warunek ich 
konkurencyjności . Umożliwi to im utrzymanie do-
brej kondycji gospodarczej i pozycji rynkowej . Wy-
maga jednak zwiększenia aktywności innowacyjnej 
MŚP w następujących obszarach działalności: pozy-
skiwania innowacji, zarządzania nimi, ochrony inno-
wacji oraz rozpowszechniania innowacji, co uwzględ-
nia także ich komercjalizację . 

Osiągnięcie wymienionych celów będzie możli-
we, jeżeli uda się przełamać silne i wyraźnie wi-
doczne wśród właścicieli małych i średnich przed-
siębiorstw dwie istotne bariery: świadomości i bra-
ku wiedzy . Pierwsza ujawnia się w niedocenianiu, 
a często także w niezrozumieniu roli i znaczenia 
innowacji w działalności gospodarczej i ich wpływu 
na przyszłość firmy [Sosnowska et al ., 2005] . 

Zarówno badania nad postawami drobnych 
przedsiębiorców wobec innowacyjności jako narzę-
dzia konkurencyjności [Starczewska-Krzystoszek, 
2008], jak i praktyka gospodarcza wskazują jednak, 
że mimo pozornego zrozumienia potrzeby wprowa-
dzania nowych rozwiązań produkcyjnych, proce-
sowych lub organizacyjnych (w zakresie zarządza-
nia, marketingu, reklamy i promocji), właściciele  
MŚP w ogromnej większości nie wykorzystują 
strategii innowacyjnej do rozwoju firmy . Naj-
częściej dominują strategie oparte na prostych 
sposobach zwiększania produkcyjności przedsię-
biorstwa, np . poprzez rozbudowę hal produkcyj-
nych i parku maszynowego, a także zwiększanie 
zatrudnienia lub wydłużanie czasu pracy . W sy-
tuacji trudności gospodarczych przedsiębiorcy 
stosują redukcję kosztów (często towarzyszy 
temu pogorszenie jakości wyrobów), obniżanie 
płac lub ograniczanie zatrudnienia . Niezmier-
nie rzadko próbują stosować tzw . ucieczkę do 
przodu poprzez inwestowanie w nowe produkty 
i technologie lub w zmiany organizacyjne czy 
handlowe . 

wybrane problemy przy realizacji 
przedsięwzięć innowacyjnych  
w mśp  
 
Irena Łącka
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Druga z przeszkód, tzn . bariera niewiedzy wią-
że się ze znikomą znajomością problematyki inno-
wacyjnej wśród właścicieli małych i średnich firm 
oraz ich kadry zarządzającej . Wynika to zarówno 
z nowości tego problemu w polskim społeczeństwie 
i wprowadzania dopiero od niedawna programów 
dotyczących innowacji, ochrony własności przemy-
słowej i intelektualnej do nielicznych szkół wyższych 
(przede wszystkim o profilu technicznym) . Ostatnio 
można zdobyć tę wiedzy w ramach kształcenia usta-
wicznego na studiach podyplomowych prowadzo-
nych w niektórych dużych ośrodkach akademickich . 
Nie jest to jednak zbyt powszechny kierunek stu-
diów podyplomowych i dosyć kosztowny . Działania 
propagujące wiedzę o innowacjach i transferze tech-
nologii prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości (publikacja poradników, organizowanie 
działalności konsultacyjnej, współfinansowanie szko-
leń), a także instytucje wspierania innowacji, np . 
Regionalne Centra Innowacji i Transferu Technolo-
gii (działalność konsultacyjna, ekspercka, kojarzenie 
partnerów, szkolenia) . Niestety, tego typu oferty wy-
korzystywane są przez większość właścicieli małych 
i średnich w małym stopniu . 

Poza barierami świadomości i niewiedzy, istotnym 
ograniczeniem w zwiększeniu innowacyjności MŚP 
w Polsce są bariery finansowe, które wynikają z: 

 z braku środków finansowych na zaawansowane 
prace badawczo-rozwojowe oraz długotrwałe projek-
ty innowacyjne (słabość kapitałowa polskich przed-
siębiorstw), 

 z utrudnionego dostępu do zewnętrznych źródeł fi-
nansowania działalności innowacyjnej w postaci fun-
duszy kapitału wysokiego ryzyka, kapitału zalążkowe-
go (seed capital) i aniołów biznesu (business angels), 

 z zbyt małego wykorzystania przez przedsiębior-
ców środków z funduszy unijnych przeznaczanych na 
działalność innowacyjną lub dotacji inwestycyjnych . 

Zdobywanie wiedzy i wykorzystywanie jej do 
stworzenia lub zakupu innowacji stanowi dla właści-
cieli małych i średnich przedsiębiorstw duży wyda-
tek . Podejmują go nieliczni w sytuacji, gdy przedsię-
wzięcie innowacyjne ma charakter inwestycji o re-
latywnie wysokim wskaźniku powodzenia, a także, 
gdy uznają, że jest ono niezbędne do osiągnięcia 
przewagi konkurencyjnej . Jak wspomniano, niewie-
lu polskich przedsiębiorców należących do MŚP ma 
świadomość potrzeby wykorzystywania innowacji do 
utrzymania i wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa 
na rynku . Ponadto tylko niewiele MŚP jest w sta-
nie ponosić znaczne wydatki na gromadzenie i użyt-
kowanie wiedzy w celu stworzenia innowacyjnych 
produktów i usług (monitoring rynku, określanie 
preferencji klientów, prowadzenie prac badawczo-roz-
wojowych, wdrożenia, komercjalizacja nowych roz-
wiązań, zatrudnianie kompetentnych pracowników 
i stworzenie zaplecza B+R) . Działalność innowacyjna 
wymaga również ponoszenia kosztów na testowanie 
wyrobów oraz ich promocję . Istotnym problemem 
dla przedsiębiorców z sektora MŚP są wysokie kosz-
ty przeniesienia wyników badań podstawowych do 
etapu produkcji . Przeniesienie tych wyników do fazy 
uzyskania prototypu wymaga poniesienia 10-krotnie 
większych sum niż koszt badań . 

Użytkowanie wiedzy w procesach innowacyjnych 
w przedsiębiorstwie wymaga wdrożenia w MŚP sys-
temu zarządzania wiedzą, który opiera się na okre-
ślonych procedurach działania, wyszkolonym perso-
nelu, posiadanym potencjale ludzkim i rzeczowym 
(niezbędnym do prowadzenia prac badawczo-rozwo-
jowych lub absorpcji ich wyników pochodzących 
z innych źródeł) . Jedynie niektóre firmy należące 
do małych i średnich mogą stworzyć taki system . 
Wśród nich przeważają przedsiębiorstwa średniej 
wielkości . 

Podejmowanie przedsięwzięć innowacyjnych 
wiąże się ze znacznym ryzykiem, które spada na 
właściciela MŚP . To on wyznacza kierunki rozwo-
ju przedsiębiorstwa, nadzoruje pracę w firmie, 
ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie . 
Decyzje związane z wykorzystywaniem wiedzy i in-
nowacji w przedsiębiorstwie znajdują się w gestii 
właściciela [Wolański, 2007] . Z jednej strony taka  
organizacja stanowi szansę dla firmy, gdyż pozwa-
la na właściwe wykorzystanie zasobów wiedzy, jej 
przetworzenie i wdrożenie . Niestety, najczęściej wła-
ściciele MŚP nie mają świadomości potrzeby wyko-
rzystania innowacji do rozwoju swoich firm i strate-
gii innowacyjnej . Skupiają się na walce o codzienne 
przetrwanie na rynku, brak im perspektywicznego 
i strategicznego myślenia, nie są skłonni do podej-
mowania współpracy (m .in . technologicznej) z in-
nymi podmiotami na rynku, w tym z instytucjami 
nauki i wsparcia innowacji . Nie dysponując wiedzą, 
jak tworzyć i wdrażać innowacje, nie podejmują jed-
nocześnie działań partnerskich, które pozwoliłyby 
zmniejszyć koszty i ryzyko innowacji, a także osią-
gnąć wiele innych korzyści ze współpracy technolo-
gicznej [Łącka, 2009] . 

Bardzo istotnym ograniczeniem jest brak kapi-
tału na innowacje oraz wykwalifikowanego perso-
nelu, który umożliwiłby transfer wiedzy i innowa-
cji do przedsiębiorstwa . Możliwości zostania firmą 
innowacyjną w przypadku MŚP (zwłaszcza w bran-
żach tradycyjnych) są wysoce utrudnione . Dotyczy 
to szczególnie najmniejszych firm, działających na 
lokalnych rynkach, o niewielkim kapitale, których 
właściciele mają niskie kwalifikacje i charaktery-
zują się brakiem świadomości innowacyjnej i stra-
tegicznego myślenia . Najważniejszym celem takich 
podmiotów jest przetrwanie na rynku . Zakres pla-
nowania z reguły dotyczy jedynie krótkiego okre-
su i nie obejmuje innowacji . Lepsze perspektywy 
w tym przypadku mają średnie przedsiębiorstwa, 
co wynika zarówno z innej mentalności właścicie-
li, a także ich większych umiejętności i kompeten-
cji, jak i wielkości posiadanych zasobów finansowych 
oraz łatwiejszego dostępu do kapitału zewnętrznego 
na innowacje . 

specyfika decyzji o inwestowaniu  
w innowacje 

łaściciele małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzący działalność gospodarczą zmu-
szeni są do podejmowania trzech podstawo

wych rodzajów decyzji – inwestycyjnych, operacyj-
nych i finansowych . Decyzje inwestycyjne wiążą się 
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z działalnością inwestycyjną (w tym np . ze stworze-
niem lub pozyskaniem innowacji produktowej, proce-
sowej lub organizacyjnej) i często dotyczą aktywów 
trwałych firmy . Decyzje finansowe odnoszą się do 
pasywów podmiotu gospodarczego i polegają na wy-
borze rodzaju, rozmiaru i struktury źródeł finansowa-
nia działalności m .in . inwestycyjnej . Natomiast decy-
zje operacyjne firmy są związane ze sferą zarządzania 
operacyjnego i obejmują m .in . wybór polityki handlo-
wej czy sposoby zarządzania zapasami lub personelem . 

Większość MŚP w Polsce podejmuje przede 
wszystkim decyzje operacyjne i skupia się na bieżą-
cym działaniu na rynku, konkurując głównie ceną . 
Ich właściciele, decydując się na podejmowanie  
inwestycji, w tym realizację przedsięwzięć innowacyj-
nych, muszą być świadomi, że decyzje inwestycyjne 
i finansowe są powiązane i wymagają dużej rozwagi . 
Wybór przedsięwzięcia inwestycyjnego (np . innowa-
cyjnego) i dokonanie oceny jego efektywności eko-
nomicznej są związane z decyzją finansową – wy-
borem źródła i kosztu kapitału niezbędnego do sfi-
nansowania przyszłego przedsięwzięcia innowacyj-
nego [Stefko, Łącka, 2009] . Podejmowanie decyzji 
o innowacjach przez przedsiębiorców należących do 
MŚP utrudniają skomplikowanie procesu decyzyj-
nego, brak umiejętności i kompetencji niezbędnych 
do jego właściwego przeprowadzenia oraz charak-
ter inwestycji w nowe rozwiązania . O jego specyfice 
decydują następujące cechy: 

 z wiążą się ze stosunkowo dużym i niekiedy trud-
nym do oszacowania ryzykiem (zwłaszcza innowacje 
produktowe i procesowe); 

 z z reguły polegają na wydatkowaniu znacznych 
środków pieniężnych ze źródeł własnych lub obcych; 

 z zamrażają kapitał na relatywnie długi okres 
i wpływają na jego niską płynność; 

 z skutki tych przedsięwzięć są rozłożone na wiele 
lat i zazwyczaj nie można ich cofnąć; 

 z wymagają właściwej oceny przyszłych korzyści 
(analizy efektywności przedsięwzięcia – nie tylko 
ekonomicznej, ale także techniczno-organizacyjnej 
i strategicznej); 

 z od ich wyniku często zależy sukces lub porażka 
firmy w otoczeniu . 

przebieg procesu innowacyjnego 

odejmowanie działań innowacyjnych 
w przedsiębiorstwie ma charakter procesu 
inwestycyjnego, obejmującego następujące 

po sobie etapy [Sosnowska et al ., 2005]: 
 z analizę rynku, na którą składa się zarówno oce-

na bieżących i przyszłych potrzeb klienta, jak i ana-
liza konkurencji istniejącej i potencjalnej; 

 z ocenę stanu wiedzy technicznej i organizacyjnej 
w dziedzinie, w której firma działa lub zamierza 
działać; ustalenie potencjalnych źródeł innowacji – 
własnych lub zewnętrznych; 

 z zdefiniowanie przedmiotu działań innowacyjnych 
– sformułowanie zadania projektowego; 

 z stworzenie zespołu realizującego zadanie projek-
towe, ustalenie jego składu, struktury i lidera; 

 z opracowanie wstępnej koncepcji realizacji projek-
tu innowacyjnego, zaprojektowanie ścieżki (harmo-

nogramu) innowacji oraz przygotowanie wstępnej 
oceny kosztów i efektów projektu, a także przepro-
wadzenie analiz rynkowych; 

 z decyzję o podjęciu realizacji projektu lub jego od-
rzuceniu, ocenę wariantów przedsięwzięcia inno-
wacyjnego według kryteriów efektywności i wybór 
optymalnego wariantu oraz ustalenie ostatecznego 
składu zespołu realizacyjnego; 

 z opracowanie projektu technicznego ze szczegól-
nym podziałem na zadania realizacyjne; 

 z ocenę techniczną i ekonomiczną projektu, decy-
zję o przydziale środków na realizację oraz wybór ich 
źródeł po rozpoznaniu możliwości w tym obszarze; 

 z przystąpienie do realizacji projektu innowacyjne-
go, próby techniczne i promocję, 

 z zakończenie projektu i realizację produkcyjną; 
 z ocenę wyników przedsięwzięcia i wnioski dla ko-

lejnych projektów . 
Literatura przedmiotu przedstawia wiele mniej 

lub bardziej skomplikowanych modeli tworzenia i rea-
lizacji projektów innowacyjnych . Przedsiębiorcy po-
winni zapoznać się z modelowymi rozwiązaniami 
prezentowanymi w literaturze, dokonać ich własnej 
oceny i na ich podstawie stworzyć własne modele 
procesu innowacji technologicznej, dostosowane do 
potrzeb swoich firm . 

Pomocne w zrozumieniu przebiegu procesu po-
dejmowania decyzji o procesie innowacyjnym jest 
jego przedstawienie w krótszej formie jako nastę-
powanie po sobie faz: przedinwestycyjnej, inwesty-
cyjnej i operacyjnej (eksploatacji) . Przedsięwzięcie  
innowacyjne rozwija się od wizji (koncepcji), poprzez 
projektowanie, realizację aż do fazy eksploatacji . 
Każda z faz dzieli się na etapy, podczas których  
realizuje się zadania mające swoją kontynuację 
w następnych fazach . Powodzenie przedsięwzięcia 
zależy od odpowiednio przeprowadzonych prac w fazie
przedinwestycyjnej . Właściwe przeprowadzenie badań 
marketingowych, analiz technicznych i finansowych, 
jeszcze na etapie badania koncepcji przedsięwzięcia 
innowacyjnego, warunkuje podjęcie decyzji o jego 
realizacji . Pozwoli także uniknąć zmarnotrawienia 
zasobów i niepowodzenia przedsięwzięcia . 

Faza przedinwestycyjna w przypadku projektu 
innowacyjnego składa się z kilku etapów: identyfika-
cji możliwości innowacyjnych (studium możliwości), 
analizy wariantów i ich wstępnej selekcji, określe-
nia projektu we wstępnym studium przedrealizacyj-
nym (pre-feasibility) i w ostatecznej wersji projektu 
(studium feasibility), w tym znajduje się także anali-
za efektywności przedsięwzięcia innowacyjnego, oce-
na projektu oraz podjęcie decyzji o jego realizacji . 

problem podejmowania decyzji  
innowacyjnych w mśp i wsparcie  
takich działań przez państwo 

rzedstawione uwarunkowania wskazują, że 
decyzji o innowacjach nie można podejmo-
wać, kierując się jedynie intuicją . Wymaga 

to wiedzy, umiejętności i doświadczenia, którymi nie 
dysponuje większość małych i średnich przedsiębiorców . 
Jednocześnie nie stać ich także na zatrudnienie wy-
kwalifikowanego personelu, który mógłby się tym 
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zajmować . Nieracjonalne okazałoby się także utrzy-
mywanie na stałe w MŚP grupy osób niezbędnych 
jedynie w rzadkich przypadkach podejmowania 
decyzji o inwestycjach w innowacje . Ten sam ar-
gument decyduje o tym, że małe i średnie firmy 
bardzo rzadko samodzielnie prowadzą prace ba-
dawczo-rozwojowe i dysponują własnym zapleczem 
B+R . 

W krajach wysoko rozwiniętych, w których 
istnieją silne relacje między przemysłem a sekto-
rem nauki i instytucjami otoczenia biznesu (np . 
w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech lub Sta-
nach Zjednoczonych), odpowiednim rozwiązaniem 
w tym przypadku okazuje się korzystanie z oferty 
technologicznej oraz doradczej instytucji nauko-
wo-badawczych i badawczo-rozwojowych, a także 
centrów transferu technologii i jej komercjalizacji . 
Współpraca z tymi podmiotami umożliwia małym 
i średnim firmom uzyskanie dostępu do najnow-
szej światowej wiedzy i innowacji adekwatnych do 
potrzeb przedsiębiorców oraz wsparcia ekspertów  
zarówno w zakresie analiz technicznych, jak i eko-
nomicznych lub strategicznych . Podejmowanie ta-
kiej współpracy jest wspierane przez państwo ze 
środków publicznych, co pozwala na obniżenie kosz-
tów ponoszonych przez przedsiębiorców sektora 
MŚP [Marszalec, 2008] . W rezultacie rośnie liczba 
inno-wacyjnych małych i średnich firm, poprawia 
się ich konkurencyjność i następuje rozwój tego 
sektora . Od pewnego czasu podejmuje się w Polsce 
próby stworzenia podobnych mechanizmów wspie-
rania działalności innowacyjnej w MŚP w ramach 
polityki innowacyjnej . 

podsumowanie 

becnie innowacje są uznawane za podstawo-
wy warunek utrzymania i wzmocnienia po-
zycji przedsiębiorstwa na rynku . Zmiany 

w gospodarce światowej wskazują, że warunkiem 
konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce jest zwiększenie innowacyjności tych pod-
miotów . Należy jednak zauważyć, że właściciele 
MŚP mają ograniczone możliwości zwiększenia  
innowacyjności swoich firm . Wynika to z istnienia 
wielu utrudnień, wśród których istotne okazują się 
bariery: świadomości i braku wiedzy, finansowe, 
kompetencyjne, niedostatecznych zasobów i mental-
ność właścicieli, dla których podstawowym celem 
jest przetrwanie na rynku . 

Wyzwania współczesnej gospodarki wywołują 
jednak konieczność przezwyciężenia tych ograni-
czeń oraz podjęcia przez małych i średnich przed-
siębiorców wysiłku w zwiększenie innowacyjno-
ści swoich firm . Przedsiębiorcy powinni wykazać 
większą gotowość do zdobywania wiedzy na temat  
innowacji i ich znaczenia dla sukcesu firmy, poszu-
kiwania nowych źródeł zewnętrznych wiedzy i inno-
wacji, a także wykorzystywania instytucjonalnego 
wsparcia działalności innowacyjnej o charakterze 
finansowym i niefinansowym . Niezbędna jest także 
zmiana postaw przedsiębiorców tego sektora wo-
bec podejmowania współpracy z innymi firmami, 
instytucjami naukowymi i badawczo-rozwojowymi 

w zakresie prac B+R oraz transferu technologii . 
Skutecznym pośrednikiem w tych kontaktach  
i katalizatorem przemian świadomości przedsię-
biorców winny stać się centra transferu technolo-
gii i innowacji . 

dr inż. Irena Łącka 
Katedra Ekonomii 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu  
Technologicznego w Szczecinie 
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Summary
The article discusses the chosen barriers of innovativeness 
of small and medium enterprises in Poland . The authoress 
presents the most important limits of the increase of SME’s 
innovativeness (the lack of awareness and knowledge as well 
as financial barriers) . She explains the difficulties in making 
innovative decisions’ process by the owners of small and me-
dium firms . She points at the possibilities of breaking those 
barriers by using connections between entrepreneurs, scien-
ce sector and institutions supporting innovations .
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menedżer w nowoczesnej organizacji 

ola menedżera w nowoczesnej organizacji 
uległa znaczącym zmianom w ciągu kil-
kunastu ostatnich lat . Przyczyniło się do 

tego przekształcenie gospodarki z socjalistycznej 
w wolnorynkową, której rozwój jest uwarunkowa-
ny umiejscowieniem przedsiębiorstw w odpowied-
nich sektorach rynku i oparty na ścisłych rela-
cjach z otoczeniem . Akcesja do Unii Europejskiej 
doprowadziła do szerokich zmian w standardach 
funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, szczegól-
nie tych, których celem było nie tylko umocnienie 
pozycji na polskim rynku, ale również ekspansja 
na rynki unijne . Obecnie pozycja polskich firm, ich 
innowacyjność (szczególnie ceniona w dzisiejszych 
czasach) wciąż jest słaba i nie stanowi znaczącej 
konkurencyjnej siły, mogącej zagrozić dotychczaso-
wym liderom rynku . 

Polskie przedsiębiorstwa muszą zmienić sposób 
postrzegania rzeczywistości, traktować ją jako oka-
zję do wprowadzenia innowacji, partycypacji w kre-
owaniu nowych rozwiązań, trendów oraz zmian 
w otoczeniu . Wymaga to od kadry menedżerskiej 
odpowiednich predyspozycji umożliwiających wy-
szukiwanie i wykorzystywanie okazji dla organi-
zacji . Menedżer współczesnego przedsiębiorstwa 
musi zmienić wiele cech swojej osobowości oraz 
zadbać o zmianę pewnych stereotypów związanych 
z wizerunkiem, ponieważ bardzo trudno będzie 

mu się odnaleźć w nowych realiach1) . Nabywanie 
cech menedżera w nowej rzeczywistości opiera się 
również na promowaniu ich innym, zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz organizacji . Umożliwi to 
utrzymanie pozytywnego obrazu przedsiębiorstw 
polskich w Unii . Podkreślanie wartości i postępo-
wanie zgodnie z nimi powinno tworzyć kulturę 
organizacyjną pobudzającą do twórczego dzia-
łania2) . Nowoczesna kultura organizacji ułatwia 
„porozumiewanie się” przedsiębiorstw, określa 
dobrze zrozumiane i odbierane przez przedsię-
biorstwa zasady współzawodnictwa na rynkach, 
wreszcie postępując z dyrektywami unijnymi, ściśle 
określa wykorzystywanie zasobów oraz ogranicze-
nia nałożone na produkt końcowy, który ma trafić 
do klienta . 

Efektywne rozwiązywanie problemów, praca 
w zespołach wymagają od menedżerów przyszło-
ści umiejętności komunikowania się i nawiązy-
wania kontaktów, umiejętności wypowiadania się 
i wyrażania swoich myśli w sposób zrozumiały dla 
pracowników wszystkich szczebli . Dobry menedżer 
zna profile osobowościowe swoich podwładnych,  
rozumie ich postawy i motywy, a dzięki temu jest 
w stanie przewidzieć niektóre ich zachowania .  
Pozwala mu to również znaleźć efektywny język 
komunikacji . 

Transformacja gospodarki przyczyniła się do 
tego, że role menedżera muszą być aktywne; powi-
nien on umiejętnie przyjmować wiele ról i „grać” 

innowacyjny menedżer  
w motywowaniu pracowników  
 
Jacek Nazdrowicz

!
Dobrze rozpoczyna swój dzień

Wspiera decyzje personelu 
Rozmawia o problemach z personelem

Korzysta z rad personelu
Uważnie słucha 

Okazuje wdzięczność
Jest szczery

 
 

NOWOCZESNY MENEDŻER  

Motywacja do działania

PERSONEL  

Rys. 1. Wpływ zachowania menedżera na personel 
Źródło: opracowanie własne . 
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je na wielu „scenach” . Nowe role kierownika to: 
improwizator, organizator, pragmatyczny wizjoner, 
polityk, przedsiębiorca, integrator, strateg, twórca 
inicjatyw, relatywista, inspirator, fantasta, sponsor, 
selekcjoner, doradca3) . Dzięki pobudzaniu inicjaty-
wy, kreatywności i innowacyjności zarządzający 
powinien uwrażliwiać pracowników na środowisko, 
w którym pracują, postawić ich w stan „czuwania” 
i natychmiastowej reakcji na problemy oraz okazje . 

potrzeba wprowadzania zmian 

otywacja jest czynnikiem, który pobudza 
chęć do działania i odnoszenia sukcesów, 
zwiększa intensywność pracy, twórcze my-

ślenie oraz poświęcenie się dla firmy . Menedżer 
umotywowany chętnie podejmuje ryzyko w pro-
cesach decyzyjnych, pracuje nadliczbowo, często 
przedkłada interes firmy nad życie osobiste . Nowo-
czesny menedżer szanuje pracowników i im ufa, 
otacza się ludźmi wykwalifikowanymi i potrafi spra-
wić, że to jego podwładni podejmują decyzje – jest 
kimś w rodzaju moderatora, demonstrującego takie 
zachowanie i nastawienie, jakich oczekuje od perso-
nelu, motywując go tym samym do efektywniejszej 
pracy (rysunek 1) . 

Pracownicy muszą mieć świadomość potęgi inno- 
wacji w obecnych czasach . Oprócz siły napędowej 
zwiększającej konkurencyjność, są one również czyn-
nikiem poprawiającym warunki ich pracy . Znaczenie 
tego jest o tyle ważne, że dzięki innowacjom firma 
jest w stanie sprostać oczekiwaniom popytu, jedno-
cześnie zwiększając wydajność . Nowoczesny mene-
dżer powinien motywować pracowników do ciągłej 
obserwacji możliwości poprawy nie tylko ilościowej, 
ale również jakościowej produkcji . Dzięki temu pra-
cownicy na bieżąco mogą informować pracodawcę 
o możliwościach poprawy procesów w organizacji . 
A rolą menedżera jest skonfrontowanie tych propo-
zycji z możliwościami finansowymi . 

skuteczne motywowanie pracowników 

obry menedżer ma wiele narzędzi wywiera-
nia pozytywnego wpływu na pracowników . 
Motywowanie ich do kreowania nowej rze-

czywistości, odmiennej od istniejącej, wymaga za-
szczepienia określonych sposobów postrzegania rze-
czywistości oraz kreowania wizji przyszłego obiektu 
podlegającego innowacjom . Innowacyjny menedżer 
jest zobligowany do dawania takiego wzorca swoim 
podwładnym, aby chętnie brali oni nie tylko z niego 
przykład, ale również inspiracje . Skuteczne moty-
wowanie pracowników to znaczne rozszerzenie ich 
wolności, danie możliwości wykazania się, poniesie-
nie dodatkowych kosztów związanych z modyfika-
cją warsztatu pracy oraz gratyfikacji finansowych . 
Pracownicy skutecznie motywowani do kreowania 
innowacji potrzebują wysłuchania swoich propozycji, 
być zauważani i mieć poczucie, że ich praca jest waż-
na, dająca istotny wkład w rozwój innowacyjności 
w przedsiębiorstwie . 

Menedżerowie powinni umieć wpływać na posta-
wy pracowników i dzięki temu kształtować poziom 

ich motywacji do pożądanych zachowań przywód-
czych, umiejętności kreowania określonych postaw 
oraz przekazywania wiedzy . Wymienione umiejęt-
ności pozwalają menedżerowi tworzyć odpowiedni 
klimat w organizacji, sprzyjający motywowaniu pra-
cowników . 

W polskich przedsiębiorstwach słaby poziom 
systemu motywacyjnego jest spowodowany niedo-
stateczną informacją kierowaną do pracowników, 
niezawierającą precyzyjnie określonych wymagań, 
których spełnienie będzie nagradzane . Z tego po-
wodu pracownicy mają poczucie braku odpowied-
niego bodźca finansowego, który zachęcałby ich do 
bardziej efektywnej pracy . W promowaniu innowa-
cji wśród pracowników ważne jest istnienie zależ-
ności między „korzyściami materialnymi a satys-
fakcją pracowników z otrzymanych godziwych płac 
i innych gratyfikacji”4) . Kolejnym, bardzo widocz-
nym aspektem jest brak znaczącego zaangażowa-
nia w ustalanie ambitnych celów z pracownikami 
czy też odpowiedni podział czynności do motywa-
cji pracowników . 

Innowacje w systemie motywowania wymagają 
nowego wzorca menedżera reprezentującego zupełnie 
inne podejście do budowania relacji międzyludzkich 
w organizacji . Efektywny wzrost motywacji wymaga 
od niego działań powodujących zwiększenie roli jed-
nostki w budowaniu kluczowych kompetencji przed-
siębiorstwa . Osobiste zaangażowanie menedżerów 
w procesy innowacyjne jest podstawowym czynni-
kiem osiągnięcia sukcesu; ich kreatywność, tworzenie 
odpowiedniego klimatu w organizacji, który sprzyja 
wdrażaniu innowacji, a także zarządzanie zorientowa-
ne na rozwój twórczości pracowników są niezbędny-
mi umiejętnościami pozwalającymi na wprowadzanie 
efektywnych zmian w organizacji . 

opór wobec zmian 

ajczęstszym powodem obaw pracowników 
wobec innowacji i prezentowania nega-
tywnej postawy wobec nich jest stres towa-

rzyszący wszelkim zmianom oraz potrzeba odnajdy-
wania się przez nich w nowych rolach i relacjach 
międzyludzkich . Pracownicy są obligowani do prze-
jawiania nowego podejścia do pracy, lepszej kreatyw-
ności oraz przyjmowania nowych wartości w firmie . 
Głównym inicjatorem większości innowacji jest kie-
rownictwo, do którego należy decyzja o ich wdrożeniu . 
Akceptacja pionu zarządzania wymaga czynnego 
włączenia się pracowników w te procesy, uruchomie-
nia procesów analitycznych, implementacji przydzie-
lonych zadań, szczegółowej analizy otoczenia pod 
kątem wystąpienia wcześniej określonej idei, oceny 
szans oraz zagrożeń i prawie ciągłego kontaktu 
z pionem zarządzania w celu bieżącego raportowa-
nia postępów . 

Otwarta postawa menedżera i zaangażowanie, 
a także wysoki poziom relacji w stosunkach między 
pracownikami są podstawowymi czynnikami warun-
kującymi powodzenie . Skuteczne innowacje kreują 
menedżerowie o wysokim stopniu nastawienia na 
sukces, osoby, które lubią wyzwania i widzą w nich 
możliwość osobistego rozwoju i awansu, a także 
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pokonywania przeszkód poprzez rozwiązywanie 
trudnych problemów . Należy pamiętać, że innowacja 
jest czymś nowym, niesprawdzonym, wchodzeniem 
w obszary, które z założenia mogą być zbyt ryzy-
kowne, a droga osiągnięcia sukcesu to pasmo wielu 
trudnych decyzji o wysokim stopniu niepewności . 

Pokonanie niekorzystnych zachowań pracowni-
ków ma kluczowe znaczenie w działalności moty-
wacyjnej . Oczywiste jest, że tylko pracownik umo-
tywowany, nastawiony na sukces, wierzący w sens 
innowacji jest dla tego procesu najbardziej przydat-
ny . Każdy pracownik opierający się innowacjom jest 
równocześnie jego inhibitorem, co w konsekwencji 
znacznie zmniejsza tempo działań . W obecnych, 
burzliwych czasach coraz trudniej jest motywować 
pracownika, ma on bowiem coraz więcej wątpliwości 
co do słuszności wielu działań w przedsiębiorstwie . 

Skuteczne motywowanie pracowników w dużej 
mierze jest uzależnione od menedżera i jego posta-
wy wobec innowacji . Swoim entuzjazmem powinien 
zarażać innych, sprawiać wrażenie osoby pewnej 
swoich racji, osoby o nowym, innym spojrzeniu na 
całokształt organizacji . Mając dużo pomysłów, powi-
nien je przedstawiać otoczeniu tak, aby stać się mo-
torem kreatywności i źródłem inspiracji . 

W polskich przedsiębiorstwach systemy moty-
wacyjne są nieco zaniedbane przy ogólnej tenden-
cji do zwiększania wydajności pracy . Bardzo zauwa-
żalny jest brak zainteresowania kierownictwa fir-
my nowymi pomysłami pracowników . Jeśli jednak 
to zainteresowanie jest, to pracownik jest pozosta-
wiany samemu sobie, bez większego wsparcia ze 
strony firmy . 

wizerunek menedżera  
w świetle wdrażania innowacji 

wyniku przeprowadzonego badania ankie-
towego na próbie 221 menedżerów polskich 
przedsiębiorstw uzyskano informacje na  

temat preferencji cech i umiejętności nowoczesnej 
kadry kierowniczej . Wśród nich znajdują się rów-
nież te, które są ważne z punktu widzenia zdolności 
do motywowania pracowników . Pytania te również 
obrazują, jak osoby na stanowiskach kierowniczych 
postrzegają siebie jako menedżerów, którzy działają 
innowacyjnie w przedsiębiorstwie . 

Zgodnie z wynikami badań, największy odsetek 
respondentów wskazał, że nowoczesny menedżer 
powinien być zdolny do przewodzenia (18,48%) . 
Polski menedżer powinien potrafić być liderem 
podrzędnej jednostki, co wiąże się z kreowaniem 
wizji przyszłości oraz ustaleniem strategii, która 
umożliwi mu osiągnięcie celów w niej zawartych . 
Rola lidera polega przede wszystkim na określaniu 
kierunku działania tym pracownikom, którzy są 
niezbędni do realizacji założeń strategii, wyzwala-
niu energii potrzebnej do pokonywania barier biu-
rokratycznych, zasobowych i politycznych, a także 
do działania w interesie firmy . 15,44% responden-
tów stwierdziło, że menedżer powinien być zdecy-
dowany, dzięki czemu przy podejmowaniu decyzji 
nie będzie się zbyt długo zastanawiać, co pozwoli 
mu szybko reagować na zmieniające się warun-
ki otoczenia . Konsekwencja w działaniu została 
wskazane przez 13,67% respondentów, co świadczy 
o odpowiedzialności w postawie menedżerów .  
Konsekwencja w działaniu nabiera dość wyraźnego 
znaczenia w przypadku innowacji, gdzie nieprzemy-
ślane decyzje mogą przynieść niepożądane wyniki . 
Tylko 11,65% badanych osób wskazało na kreatyw-
ność, która jest podstawą wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań . Kreatywność menedżera jest najważniej-
szym stymulatorem innowacyjności u pracowników 
i jednocześnie motywuje do działania, inspiruje 
nowe pomysły, jest inicjatorem dokładnego postrze-
gania nadarzających się okazji . Niestety, tylko po 6,84% 
respondentów wskazało takie cechy, jak komunika-
tywność i wewnętrzna motywacja . 

Kolejnym obszarem badanym w ankiecie były 
preferowane umiejętności mene-
dżerów (rysunek 3) . Z punktu 
widzenia motywacji pracowni-
ków istotna jest umiejętność do-
boru zespołu ludzkiego (14,18%) . 
Dla menedżerów, którzy często 
podejmują trudne i skompliko-
wane decyzje, umiejętności te 
mają podstawowe znaczenie . Na-
leży pamiętać, że każde przed-
siębiorstwo, chcąc być konku-
rencyjne, musi rynek zaskaki-
wać swoją inwencją twórczą . Ta 
inwencja niejednokrotnie wiąże 
się z dość szeroko rozumianym 
pojęciem ryzyka . Decyzje powin-
no poprzedzać dokładne rozpo-
znanie problemu, a następnie 
skompletowanie odpowiedniego 
zespołu zadaniowego . Podwład-
ni będą mieć większą chęć do 
działania, gdy tworzony zespół 
do rozwiązywania problemów 
będzie składać się z ludzi wysoce 
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kompetentnych i komunikatywnych, a także potra-
fiących działać w zespole i być w razie potrzeby 
wsparciem dla innych . 

Dość wysoko zostały także ocenione umiejęt-
ności motywowania i inspirowania pracowników 
(11,65%), które są bardzo pomocne w pobudzaniu 
chęci do tworzenia innowacji . Menedżer, pragną-
cy dobrze umotywować pracownika do kreowania 
i wdrażania innowacji, musi być dla niego źródłem 
inspiracji i mieć ogromną chęć do działania . Dla 
menedżera pracownik może być kontynuatorem, 
osobą rozwijającą jego myśl twórczą lub swoje wła-
sne oryginalne pomysły . Niezbędna jest więc umie-
jętność realizacji pomysłów współpracowników; 
niestety, tylko 5,32% badanych osób uznała to za 
istotne . 

Nisko również oceniono umiejętności słuchania 
innych (4,30%) oraz sprawiedliwej oceny pracowni-
ków (1,52%) . Odpowiedni system oceniania jest rów-
nież ważny z punktu widzenia lepszej kreatywności . 
Przełożony musi umieć wysłuchać każdego pracow-
nika, być dobrym odbiorcą jego pomysłów, czyn-
nie uczestniczyć w wyrażaniu jego idei, doradzać 
i szukać możliwości wdrażania ich w przedsiębior-
stwie . Jego krytyka powinna być konstruktywna,  
dawać podstawę do kreowania coraz lepszych rozwią-
zań oraz mieć dodatni wpływ na rozwój osobowości 
i kompetencji jednostki . 

W Polsce brakuje menedżerów motywujących 
pracowników do kreatywnego myślenia . Duży ich 
odsetek zapatrzonych jest bardziej we własną ka-
rierę oraz pozycję aniżeli w dobro organizacji, któ-
ra musi rozwijać się innowacyjnie, aby wzmacniać 
swoją pozycję konkurencyjną . Niestety, współczes-
ny polski menedżer nie ma jeszcze wykształconych 
cech oraz umiejętności na tyle, aby można było po-
wiedzieć, że skutecznie wpływa na swoich podwład-
nych, a dzięki temu przyczynia się do ich twórczego 

działania . Motywacja do wdrażania innowacji jest 
wynikiem zadowolenia z kreowania nowych, dotąd 
nieistniejących rzeczy; sprawia również, że pracow-
nik wciela się w rolę badacza i odkrywcy, osobę, 
która swoim działaniem daje niejednokrotnie duży 
wkład w rozwój nauki . Rozwój czynników środowis-
kowych i warsztatu pracy dla takich pracowników 
jest podstawowym warunkiem pozytywnego postrze- 
gania organizacji jako sprzyjającej potrzebom  
społeczeństwa . 

mgr inż. Jacek Nazdrowicz 
BRE Bank SA

PRZYPISY 
1) P . MAZURKIEWICZ, Europejczycy o nas, my o Europejczy-
kach, „Manager” nr 8/2004, s . 12–13 . 
2) J . PENC, Decyzje menedżerskie, C .H . Beck, Warszawa 2001, 
s . 88 . 
3) J . PENC, Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonal-
nej Szkoły Biznesu, Kraków 1996, s . 63 . 
4) K . KUBIK, Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości, TNOiK 
„Dom Organizatora”, Toruń 2005, s . 60 .

Summary
Both managers and employees are the source of innovations 
in company . Creative effective innovations require to search 
for opportunities in company and its environment and exer-
ting an influence on employees supported them to activity . 
Innovations awakes at them series doubts often transform 
them to active opponents . Approach changing to innovation 
question requires active manager activity and to have so 
appropriate skills to convince and inspire . 
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wprowadzenie 

worzenie innowacji przez przedsiębiorstwa 
w bardzo szybko zmieniającym się otocze-
niu jest kluczowym warunkiem ich prze-

trwania i rozwoju . Przedmiotem dyskusji może być 
odpowiedź na pytanie, czy w innowacjach można 
szukać źródeł rozwiązania kryzysu gospodarczego . 
Z jednej strony, w okresie recesji przedsiębiorstwa 
niechętnie angażują się w działania obarczone duż-
ym ryzykiem (a do takich należą innowacje), odkła- 
dając je na lepsze czasy . Z drugiej strony, funkcjo-
nowanie przedsiębiorstw w bardzo trudnych warun-
kach otoczenia zewnętrznego nie musi oznaczać 
zmniejszenia zainteresowania firm tworzeniem inno-
wacji . Praca nad innowacjami może oznaczać dla 
firmy pierwszeństwo na rynku po okresie kryzysu, 
a w czasie jego trwania decyzje zakupowe ze stro-
ny bardziej wymagających klientów, wybierających 
wysoką jakość i innowacyjność produktu . Komisja 
Europejska stanęła na stanowisku, że „kreatywność 
i innowacje stanowią istotny element rozwiązywa-
nia problemów, których obecnie doświadcza Euro-
pa”1) . Ogłosiła ona rok 2009 Europejskim Rokiem 
Kreatywności i Innowacji . Przez cały rok w Europie 
odbywały się liczne konferencje, projekty oraz wy-
stawy mające podkreślić potrzebę znalezienia twór-
czych rozwiązań współczesnych problemów . 

P . Rastogi (2008) wyróżnił następujące strategie 
znanych firm produkcyjnych stosowane w obliczu 
światowego kryzysu ekonomicznego: 

 z umocnienie relacji z klientami, 
 z ustalenie efektywnego systemu zarządzania prze-

pływem gotówki, 
 z doskonalenie umiejętności w zakresie planowania, 
 z przegląd wydatków i inwestycji kapitałowych, 
 z zachęcanie do kreatywności i innowacyjności 

poprzez włączanie pracowników wszystkich 
szczebli zarządzania, 

 z zmiany w zakresie wewnętrznej komunikacji . 
Można więc sądzić, ze w trudnych czasach inno-

wacje nie tracą na znaczeniu . Zdaniem K . Krzakiewicza 
(2004), kryzys gospodarczy pogłębia kryzys w sferze 
innowacji, który przejawia się gwałtownym spadkiem 

sprawności kierowania procesami tworzenia i wdra-
żania innowacji . Zatem poszukiwanie możliwych 
rozwiązań problemu zarządzania procesami innowa-
cyjnymi należy uważać za bardzo ważne zadanie za-
rządzania antykryzysowego . Znaczna większość spo-
śród 550 badanych przez Strategos2) dużych amery-
kańskich firm z rożnych branż uważa innowacje za 
bardzo istotne i twierdzi, że ich znaczenie dla przed-
siębiorstw w przyszłości będzie rosnąć [Loewe,  
Dominiquini, 2006] . Jak twierdzą cytowani autorzy, 
mimo doceniania znaczenia innowacji, większość 
przedsiębiorstw na świecie nie wie, jak zarządzać 
innowacjami, aby nie były one jednorazowym krót-
kotrwałym wysiłkiem, lecz ciągłym procesem, dzięki 
któremu przedsiębiorstwa odnoszą sukces . Jak pod-
kreśla Bogdanienko (2004), poprawa innowacyjności 
firm wymaga szczególnego sposobu zarządzania: 
elastycznego, kompleksowego i zapewniającego mini- 
malizację naturalnego oporu wobec zmian . Zdaniem 
tego autora, przeznaczanie odpowiednich środków 
na badania nie jest elementem wystarczającym do 
pobudzenia innowacyjnosci przedsiębiorstw, ale 
stworzone muszą być jeszcze inne warunki, w tym 
odpowiedni system zarządzania . Także w opinii  
H . Mizgajskiej (2002), jednym z czynników determi-
nujących aktywność innowacyjną przedsiębiorstw 
jest sposób zarządzania . P . Trott (1998) definiuje 
zarządzanie innowacjami jako rozwijanie koniecz-
nych warunków do tego, by powstała innowacja . Na 
podstawie prac wielu autorów [Ahmed, 1998;  
Buckler, 1997; Deshpande et al ., 1993; Martins, 
Terblanche, 2003] można stwierdzić, że skuteczne 
zarządzanie innowacjami wiąże się z budowaniem 
kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom, zaś 
istnienie proinnowacyjnej kultury sprzyja innowa-
cyjności podmiotów . J . Galende i J .M . Fuente (2003) 
wyróżniają zasoby ludzkie i organizacyjne firmy 
jako wewnętrzne czynniki determinujące zachowa-
nie innowacyjne przedsiębiorstw . Są to zasoby nie-
namacalne, trudniej mierzalne i stąd niewiele jest 
badań empirycznych poświeconych tym determinan-
tom [Cohen, 1995] . E .C . Martins i F . Terblanche 
(2003) dokonali syntezy działań z obszaru zarządza-
nia determinujących kulturę organizacyjną, które 

proinnowacyjne zarządzanie 
przedsiębiorstw przemysłowych
a ich kondycja finansowa  
– wyniki badań  
 
Anna Strychalska-Rudzewicz
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,

wpływają na kreatywność i innowacyjność w przed-
siębiorstwie . Można do nich zaliczyć m .in .: z dzia-
łania wspierające ze strony kierownictwa z plano-
wanie innowacji z tworzenie takiej wizji i misji, 
z których wypływa konieczność tworzenia nowości 
z rekrutacja kreatywnych pracowników i możliwość 
osiągania przez nich celów w twórczy sposób z dobra 
komunikacja, przyczyniająca się także do wsparcia 
pracy zespołowej z szybkie reagowanie na zmiany 
w otoczeniu (elastyczność przedsiębiorstwa) . Wy-
mienione elementy zarządzania mogą działać akty-
wizująco bądź hamująco na innowacje, odgrywając 
kluczową rolę w procesie tworzenia nowości . Wpro-
wadzanie innowacji natomiast może decydować 
o sukcesie rynkowym przedsiębiorstw i ich sytuacji 
finansowej . 

Celem artykułu było zbadanie zależności pomię-
dzy działaniami z obszaru zarządzania sprzyjający-
mi tworzeniu innowacji w przedsiębiorstwach (deter- 
minującymi proinnowacyjną kulturę organizacyjną) 
a sytuacją finansową badanych podmiotów . 

metodyka badań 

badaniu ankietowym wzięło udział 158 
przedsiębiorstw przemysłowych (należących 
do sekcji D według klasyfikacji EKD) z pół-

nocno-wschodniej Polski . Kryterium wyboru jedno-
stek do badania było deklarowanie wprowadzania 
innowacji produktowych i/lub procesowych . Ankietę 
wypełniali respondenci zajmujący się tworzeniem 
innowacji w badanych podmiotach . Ponieważ w Pol-
sce nie istnieje rejestr firm innowacyjnych, zatem 
w celu ich identyfikacji korzystano ze wskazań pra-
cowników innych firm . Wybór próby zastosowany 
w badaniu miał więc cechy techniki kuli śnieżnej 
(snowball sampling), polegającej na tym, że wybra-
na początkowo mała liczebnie grupa respondentów 
zostaje poddana badaniu i każdy członek tej grupy 
określa (poleca) inne jednostki należące do populacji 
[Szreder, 2004] . 

Sytuacja finansowa była oceniana subiektywnie 
przez respondentów w skali od 1 – bardzo zła do 
5 – bardzo dobra . Zastosowanie subiektywnej oceny 
sytuacji finansowej było powodowane powszechną 
niechęcią osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach 
do udzielania danych liczbowych dotyczących tej 
kwestii . Ponad połowa badanych przedsiębiorstw 
(90 firm, które stanowiły 57% ogółu) określiła swoją 
sytuację finansową jako dobrą, a co czwarte przed-
siębiorstwo (22,8%) jako średnią . Blisko 18% bada-
nych zadeklarowało, że ich sytuacja finansowa jest 
bardzo dobra . Były to w większości duże lub śred-
nie organizacje . Niewielki odsetek badanych przed-
siębiorstw (2,5%) ocenił swoją sytuację finansową 
jako złą . Najlepszą sytuację finansową deklarowali 
respondenci z dużych firm . Około 84% spośród nich 
uznało, że jest ona dobra lub bardzo dobra . Gorzej 
swoją kondycję oceniały firmy małe i mikro, z któ-
rych żadna nie uznała jej za bardzo dobrą . 

Badanym przedsiębiorstwom zaprezentowano 
zestaw twierdzeń, do których należało się ustosun-
kować zgodnie ze skalą Likerta od 1 – zgadzam się 
z tym w zupełności do 5 – zdecydowanie się z tym 
nie zgadzam . Przyjęto, że niska suma punktów uzy-
skanych w badaniu oznaczała bardziej proinnowa-
cyjne zarządzanie, determinujące istnienie kultury 

organizacyjnej sprzyjającej w większym stopniu two-
rzeniu nowości . W przypadku czynników hamują-
cych tworzenie innowacji, np . panowania biurokracji 
w przedsiębiorstwie, w obliczeniach odwracano skalę 
punktową . Twierdzenia (zawarte w tabeli 1), będące 
odzwierciedleniem działań determinujących proin-
nowacyjne zarządzanie oraz cechy przedsiębiorstw 
wynikające z tych działań, opracowano m .in . na pod-
stawie prac E .C . Martinsa i F . Terblanche (2003) 
oraz S . Arada et al . (1997) . Wyróżnione działania 
i cechy przedsiębiorstw są jednocześnie czynnikami 
warunkującymi kształtowanie kultury organizacyj-
nej o charakterze proinnowacyjnym . 

wyniki badań i ich omówienie 

tabeli 1 przedstawiono średnią ocenę punk-
tową w odniesieniu do poszczególnych 
twierdzeń, uzyskaną przez badane przed-

siębiorstwa z podziałem na deklarujące bardzo do-
brą, dobrą, średnią i złą kondycję finansową . 

Większość badanych przedsiębiorstw deklaro-
wała rozwój firmy dzięki innowacjom (tabela 1) . 
Największą zgodność z tym twierdzeniem wyka-
zały przedsiębiorstwa bardzo dobrze prosperujące 
(średnia ocena punktowa 1,5) oraz te z dobrą sy-
tuacją finansową (średnia ocena punktowa 1,58) . 
Respondenci z tych organizacji najczęściej zgadzali 
się z twierdzeniem, że dzięki innowacjom ich fir-
ma się rozwija . W przedsiębiorstwach deklarujących 
złą sytuację finansową było odwrotnie – nie było 
przekonania, że firma się rozwija dzięki innowacjom 
(średnia ocena punktowa 3,5) . 

Praca w zespołach, w opinii wielu badaczy [Arad 
et al ., 1997; Mumford et al ., 1997], ma wpływ na 
kreatywność i innowacyjność w organizacji . Zespo-
ły, złożone z ludzi reprezentujących różne dziedzi-
ny, zwiększają współdziałanie i przyczyniają się do 
zwiększenia stopnia kreatywności i innowacyjno-
ści . W przedsiębiorstwach, deklarujących bardzo 
dobrą sytuację finansową, widoczna jest zgoda ze 
stwierdzeniem o istnieniu w firmie pracy zespołowej 
(średnia ocena punktowa 1,53) . Brak współpracy  
zespołowej w procesie innowacyjnym może się przy-
czynić do zbyt jednostronnego spojrzenia na okre-
ślony problem, co czasem uniemożliwia uzyskanie 
optymalnego rozwiązania . Szczególnie współpraca 
interdyscyplinarna, choć często wiążąca się z kon-
fliktami pracowników mających inne wykształcenie 
i odmienny punkt widzenia, jest kluczem do sukce-
su działań innowacyjnych . M . Millson i D . Wilemon 
(2002) na podstawie badań przeprowadzonych 
w przedsiębiorstwach przemysłowych stwierdzili, 
że wysoki poziom integracji organizacyjnej jest po-
wiązany z osiąganiem większych zysków . Badacze ci 
sugerują, że w przypadku niższej efektywności po-
szczególnych uczestników zespołów, zajmujących się 
pracą nad nowym produktem, zarządzający powinni 
zapewnić im szkolenia oraz dążyć do zwiększenia 
integracji organizacyjnej z wykorzystaniem technik  
zwiększających m .in . zaufanie w zespole i akceptację 
podziału odpowiedzialności . Współpraca wewnątrz 
przedsiębiorstwa, dzięki wymianie poglądów i do-
świadczeń, przyczynia się również do kreowania 
wiedzy w organizacji i jej akumulacji w czasie . Dąże-
nie do zwiększenia poziomu innowacyjności przed-
siębiorstwa wiąże się więc ze stosowaniem praktyki  
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zarządzania wiedzą stymulującej tworzenie sieci  
powiązań międzyludzkich, służących wymianie wie-
dzy [Grudzewski, Hejduk, 2002] . Uzyskane przez  
A . Leszczyńską (2007) wyniki badawcze potwierdza-
ją, że firmy mające lepiej rozwiniętą praktykę zarzą-
dzania wiedzą są jednocześnie bardziej innowacyjne . 

Respondenci wszystkich badanych przedsię-
biorstw zauważali poparcie dla innowacji ze strony 
kierownictwa . Nie była to dla nich bariera tworze-
nia nowości [por . Strychalska-Rudzewicz, Menart, 
2007] . Poparcie kierownictwa dla innowacji było 
również wskazywane przez firmy słabiej prosperują-
ce . Należy jednak pamiętać o tym, że aby wspieranie 
innowacji nie było deklaratywne, powinno się z nim 
wiązać zaplanowanie niezbędnych zasobów do reali-
zacji tego procesu (również czasu na realizację inno- 
wacyjnych pomysłów) . Istotne są także działania  
obniżające ryzyko innowacji, np . niekaranie za po-
rażki, lecz uczenie się na błędach, możliwość powro-
tu pracownika na wcześniej zajmowane stanowisko, 
jeśli innowacja się nie powiedzie . 

Niezwykle istotne w rozwoju nowych produktów 
jest według A . Sosnowskiej (2000) nadanie proce-
sowi wprowadzania nowych produktów charakteru 
pewnej ciągłej procedury organizacyjnej, czego wyra-
zem są m .in . nowoczesne wzorcowe strategie nowe-
go produktu . Źródło kreatywności i innowacyjności 
leży w podzielanej wizji i misji, które koncentrują się 
na przyszłości, a ponadto na konsumentach i rynku 
poprzez analizę problemów zgłaszanych przez kon-
sumentów [CIMA Study Text, 1996] . Posiadanie wi-
zji i misji, z których wypływa konieczność tworzenia 
innowacji, jest najsilniej akcentowane w badanych 
firmach o bardzo dobrej kondycji finansowej . Może 
to wynikać z faktu, że bardzo dobrą sytuację finan-
sową deklarowały w większości firmy duże, które 
częściej formułują wizję i misję . 

Zdaniem D .R . Denisona i A .K . Mishry (1995) 
zaangażowanie zatrudnionych w pracę wpływa na 
większą efektywność kultury proinnowacyjnej . 
W przypadku twierdzenia dotyczącego dużego zaan-
gażowania w pracę, odnotowano najmniejsze różnice 
między badanymi przedsiębiorstwami . Respondenci 
organizacji, określających swą sytuację finansową 
jako złą, wskazali na zaangażowanie w pracę zatrud-
nionych (średnia ocena punktowa 2,0) . Ponieważ fir-
my te nie deklarowały rozwoju dzięki innowacjom, 
można podejrzewać, że zaangażowanie dotyczy bie-
żącej działalności, co okazuje się niewystarczające 
do osiągania sukcesu na rynku . 

Umiejętność radzenia sobie z konfliktami 
w przedsiębiorstwie jest w opinii E .C . Martinsa 
i F . Terblanche (2003) czynnikiem wpływającym na 
kreatywność w organizacji oraz jej innowacyjność . 
Ankietowane przedsiębiorstwa, znajdujące się w do-
brej sytuacji finansowej, nieco lepiej radziły sobie 
z konfliktami wewnątrz firmy i brakiem biurokracji 
niż firmy bardzo dobrze prosperujące . Najlepszą sy-
tuację finansową deklarowały duże firmy, w których 
mogą się pojawiać negatywne tendencje, np . wzrost 
biurokracji . 

Podsumowując rezultaty przeprowadzonych ba-
dań, można stwierdzić, że istnieje zależność pomię-
dzy elementami zarządzania (będącymi determinan-
tami kultury organizacyjnej) sprzyjającymi tworze-
niu innowacji a deklarowaną przez przedsiębiorstwa 
sytuacją finansową (rysunek 1) . Najniższe wartości 
średniej oceny punktowej, wyrażającej stosunek 
respondentów do przedstawionych twierdzeń, za-
notowano w przypadku przedsiębiorstw charakte-
ryzujących się najlepszą kondycją finansową . Nieco 
wyższe wartości średniej oceny punktowej uzyskały 
firmy deklarujące dobrą sytuację finansową, jeszcze 
wyższe wartości – organizacje w średniej sytuacji  

Tab. 1. Średnia ocena punktowa uzyskana przez badane przedsiębiorstwa 

Twierdzenia 
Kondycja finansowa 

bardzo dobra dobra średnia zła 

1 . Dzięki innowacjom nasza firma się rozwija 1,5 1,58 1,97 3,5

2 . W przedsiębiorstwie jest praca zespołowa 1,53 1,82 2,22 2,75

3 . Kierownictwo zdecydowanie popiera innowacje 1,53 1,71 1,94 2,5

4 . Mamy wizję i misję, z których wypływa konieczność 
tworzenia innowacji

1,64 1,95 2,22 3,25

5 . Nasze przedsiębiorstwo jest elastyczne 1,67 1,87 2,13 2,75

6 . W firmie pracują kreatywni ludzie 1,71 2,00 2,39 2,75

7 . Naszym priorytetem jest konkurencyjność 1,71 1,65 1,77 2,5

8 . W firmie jest wsparcie dla zmian 1,75 1,87 2,19 2,75

9 . W naszej firmie panuje otwarta komunikacja  
i zrozumiałe przekazywanie informacji

1,82 2,03 2,33 2,75

10 . W firmie panuje duże zaangażowanie w pracę 1,82 1,78 2,03 2,0

11 . Planujemy innowacje z wyprzedzeniem, zanim 
konkurenci wprowadzą je na rynek

1,82 2,33 2,56 3,5

12 . Personel może osiągać zamierzone cele w kreatywny 
sposób

2,07 2,18 2,47 3,25

13 . Umiemy sobie radzić z konfliktami wewnątrz firmy 2,07 1,87 2,25 3,0

14 . Pracownicy mają czas na realizację swoich pomysłów 2,39 2,61 2,52 3,25

15 . W przedsiębiorstwie nie ma biurokracji 2,5 2,27 2,97 3,0

Źródło: opracowanie własne . 
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finansowej, a najwyższe – przedsiębiorstwa znajdu-
jące się w złej sytuacji finansowej . 

Aby potwierdzić tę zależność statystycznie, doko- 
nano analizy statystycznej przy użyciu testu c2, 
przeprowadzonej z wykorzystaniem programu kom-
puterowego SPSS . Wykazała ona istnienie istotnych 
zależności statystycznych (przy poziomie istotności 
p = 0,05) pomiędzy: 

 z kondycją finansową a twierdzeniem, że dzięki 
innowacjom firma się rozwija (wartość statystyki 
105,759) . Oznacza to, że im lepsza sytuacja finanso-
wa podmiotów, tym bardziej respondenci zgadzają 
się z twierdzeniem, że dzięki innowacjom ich firma 
się rozwija; 

 z kondycją finansową firmy a twierdzeniem, że 
w firmie pracują kreatywne osoby (wartość statysty-
ki 23,962) . Interpretując ten wynik, można wniosko-
wać, że im lepsza sytuacja finansowa, tym bardziej 
kreatywni pracownicy . W przedsiębiorstwach najle-
piej prosperujących, zdaniem badanych, pracują naj-
bardziej twórczy ludzie; 

 z kondycją finansową a zgodą ze stwierdzeniem, że 
firma planuje innowacje z wyprzedzeniem, zanim kon-
kurenci wprowadzą je na rynek (wartość statystyki 
33,545) . Planowanie innowacji jest najczęstsze w or-
ganizacjach będących w bardzo dobrej sytuacji finan-
sowej, najrzadziej spotykane – w źle prosperujących . 

Podsumowując, można stwierdzić, że sposób za-
rządzania i określone działania w obszarze innowacji 

z niego wynikające mogą być istotnym czynnikiem 
wpływającym na kondycję finansową przedsiębiorstw . 
Jako że skuteczne zarządzanie innowacjami wiąże 
się z budowaniem kultury organizacyjnej sprzyja-
jącej innowacjom, celowy jest wzrost świadomości 
menedżerów przedsiębiorstw w zakresie „miękkich” 
elementów zarządzania . 

dr Anna Strychalska-Rudzewicz 
Wydział Nauk Ekonomicznych 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

PRZYPISY 
1) http://www .euractiv .pl/gospodarka (data odczytu: 
10 .03 .2009 r .) . 
2) Strategos (www .strategos .com) – firma konsultingowa, któ-
rej motto brzmi: „helping companies to innovate and grow” . 
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Summary 
The aim of the paper was examination the relationship 
between activities in area of management which facilitate 
creation of innovations and financial condition of enterprises . 
The research was conducted in 158 industrial enterprises 
from north-eastern Poland . The research proved dependence 
between elements of management (which were determinants 
of organisational culture) and declared financial condition 
of the enterprises .

zagadnienia wstępne 

unkcjonowanie na współczesnym rynku, cechu- 
jącym się rosnącą w sposób gwałtowny 
zmiennością i nieprzewidywalnością, wyma-

ga od przedsiębiorstw wielu działań służących zdoby-
ciu bądź utrzymaniu zadowalającej je pozycji konku-
rencyjnej . Taka zadowalająca pozycja konkurencyjna 
definiowana jest najczęściej poprzez pożądany przez 
przedsiębiorstwo udział w rynku i jego odpowiedni  
potencjał finansowy . Aby ją osiągnąć, przedsiębiorstwo 
powinno uzyskać przewagę konkurencyjną nad rywa-
lami w wybranej niszy bądź segmencie rynku . Dzia-
łając w turbulentnym otoczeniu, przedsiębiorstwa są 
zmuszane nieustannie do coraz intensywniejszej walki 
konkurencyjnej z innymi podmiotami na wszystkich 
możliwych rynkach, począwszy od lokalnego, a skoń-
czywszy na rynku globalnym . Otoczenie, w którym 
przedsiębiorstwom przychodzi konkurować, określane 
jest mianem otoczenia konkurencyjnego . Zazwyczaj 
próbując je opisać i analizować, sięgamy do koncepcji 
stworzonej przez M .E . Portera, w której konkurencja 
w każdym sektorze jest kształtowana przez pięć na-
stępujących sił: konkurentów, dostawców, odbiorców, 
możliwość wejścia do sektora przez nowych konkuren-
tów oraz substytucyjne produkty i usługi1) . Przewagę 
konkurencyjną, w tak pojmowanym otoczeniu kon-
kurencyjnym, zbudować można zazwyczaj, opierając 
się na różnorodnych instrumentach konkurowania, 
które za M . Hafferem traktować można jako świa-
domie kreowane środki osiągania rynkowych celów 
strategicznych2) . Z kolei przyjmując za punkt wyjścia 
koncepcję modelu struktury konkurencyjności przed-
siębiorstwa M .J . Stankiewicza, instrumentem konku-
rowania będzie świadomie kreowany przez przedsię-
biorstwo środek w celu pozyskania kontrahentów dla 
przedstawionej lub projektowanej (przyszłej) oferty3) . 
Tak pojmowane instrumenty konkurowania mogą być 
różnorodne . Do klasycznie już pojmowanych zaliczyć 
można cenę i jakość oferty rynkowej . Z kolei patrząc 
przez pryzmat instrumentów marketingu, można 
mówić o instrumentach konkurowania opartych na 
produkcie, cenie, promocji i dystrybucji4) . Z perspek-
tywy konkurencyjności polskiej gospodarki, a w tym 
szczególnie jej regionów, wydaje się, że warto posta-
wić pytanie, na podstawie jakich instrumentów współ-
czesne polskie przedsiębiorstwa budują swoją pozycję 
konkurencyjną? 

stosowane instrumenty konkurowania  
– wyniki badań empirycznych 

adania empiryczne, których fragment wy-
ników jest analizowany poniżej, przeprowa-
dzono w ramach projektu badawczego reali-

zowanego przez autora pt . „Konkurencyjność przed-
siębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego w dobie 
kryzysu” . Projekt był realizowany na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu w okresie od lutego do czerwca 
2009 r . W badaniu wzięło udział 145 przedsiębiorstw 
mających swoją siedzibę na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego . Ich krótką charakterystykę 
przedstawiono w tabeli 1 . 

Jednym z celów szczegółowych przedstawianego 
projektu badawczego była próba określenia najczę-
ściej stosowanych przez przedsiębiorstwa regionu 
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kujawsko-pomorskiego instrumentów konkurowania . 
Kierując się wskazaniami literatury przedmiotu 
oraz wynikami własnych badań empirycznych, stwo-
rzono listę, jak się wydaje najczęściej stosowanych 
przez współczesne przedsiębiorstwa instrumentów 
konkurowania5) . Należy jednak podkreślić, że two-
rząc ją, miano świadomość, że nie jest ona pełna 
oraz że z pewnością mogłaby ona obejmować jeszcze 
wiele innych, wartych uwagi i badania instrumen-
tów konkurowania . Tym niemniej wydaje się, że jest 

ona na tyle obszerna, że można na jej podstawie pod-
jąć próbę przedstawienia wykorzystywanych przez 
przedsiębiorstwa regionu kujawsko-pomorskiego instru-
mentów konkurowania . 

Respondenci oceniali częstotliwość stosowania 
objętych analizą instrumentów konkurowania, posługu-
jąc się czterostopniową skalą (0 – nigdy, 1 – rzadko, 
2 – sporadycznie, 3 – systematycznie) . Aby dokonać 
ich analizy, wykorzystano dwie statystyki opisowe: 
medianę i dominantę6) . Uzyskane wyniki zaprezen-

towano w tabeli 2 . 
Analiza zaprezentowanych wyników ba-

dań pozwala na stwierdzenie, że spośród 
30 badanych i możliwych do zastosowania 
instrumentów konkurowania, 5 stosowa-
nych jest systematycznie . Najwięcej bada-
nych przedsiębiorstw (ponad 65%) wskaza-
ło, że regularnie korzysta z instrumentu 
konkurowania opartego na utrzymywaniu 
bliskich kontaktów z klientami . Na dru-
gim miejscu znalazła się dbałość o termi-
nowość dostaw . Systematycznie wykorzy-
stuje ten instrument ponad 62% badanych . 
Wśród instrumentów stosowanych syste-
matycznie przez badane przedsiębiorstwa 
regionu kujawsko-pomorskiego znalazła się 
również elastyczność dostosowywania pro-
duktu do potrzeb odbiorców . Również ten 
instrument stosuje blisko 62% badanych . 
Na czwartym miejscu znalazła się jakość 
produktów, systematycznie stosowana 
jako instrument konkurowania przez bli-
sko 57% badanych . Wśród instrumentów 
konkurowania wykorzystywanych regular-
nie znalazła się jeszcze dbałość o wizeru-
nek i renomę firmy (image) . Wskazało na 
nią 52% badanych przedsiębiorstw . Wyni-
ki te pokazują jednoznacznie, że to nie 
cena oferowanych produktów należy do 
najczęściej wykorzystywanych instrumen-
tów konkurowania przez objęte badaniem 
przedsiębiorstwa regionu kujawsko-pomor-
skiego, lecz wizerunek i renoma przedsię-
biorstwa budowana na jakości, terminowo-
ści, elastyczności i bezpośredniości kon-
taktów z klientami . 

Stosunkowo najliczniejszą grupę anali-
zowanych instrumentów konkurowania sta-
nowiły te, wykorzystywane przez badane 

instrumenty konkurowania 
stosowane przez przedsiębiorstwa 
regionu kujawsko-pomorskiego

Maciej Zastempowski

Tab. 1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw 
regionu kujawsko-pomorskiego 

Kryterium % przedsiębiorstw 
Liczba zatrudnionych pracowników
do 9 osób 59,3
10–49 osób 17,9
50–249 osób 14,5
powyżej 250 osób 8,3
Rodzaj prowadzonej działalności* 
Usługi 73,8
Nietrwałe produkty konsumpcyjne 
powszechnego użytku 30,3
Produkty konsumpcyjne trwałego użytku 6,2
Produkty inwestycyjne 4,8
Produkty o charakterze zaopatrzeniowo- 
-kooperacyjnym 9,0
Zindywidualizowane produkty wytwarzane na 
specjalne zamówienia odbiorców 10,3
Powiązanie z kapitałem zagranicznym 
Brak powiązań kapitałowych z kapitałem 
zagranicznym 86,2
Spółka stowarzyszona 6,9
Spółka zależna 6,9
Lokalizacja 
Wieś 24,1
Miasto do 50 000 mieszkańców 17,2
Miasto od 50 001 do 100 000 mieszkańców 36,6
Miasto od 100 001 do 200 000 mieszkańców 10,3
Miasto powyżej 200 001 mieszkańców 11,8

* Wartości nie sumują się do 100%, ponieważ przedsiębiorstwa mogły 
wskazać więcej niż jeden rodzaj prowadzonej działalności . 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach . ,
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przedsiębiorstwa w sposób sporadyczny . Wyniki ba-
dań pozwoliły na zidentyfikowanie 16 takich instru-
mentów . Na pierwszym miejscu znalazł się tu poziom 
ceny, na którego systematyczne stosowanie wskaza-
ło blisko 47% badanych, a sporadyczne ponad 35% . 
Na drugim miejscu znalazły się warunki płatności, 
na trzecim zaś nowoczesność (nowość produktu) . Do 
instrumentów konkurowania stosowanych spora-
dycznie zaliczyć należy również sprzedaż osobistą 
oraz ceny promocyjne . Co ciekawe, znalazła się tak-
że w tej grupie marka produktu . Wydawać by się 
bowiem mogło, że skoro wizerunek i renoma przed-
siębiorstwa (często budowana właśnie na marce pro-
duktu) została zaliczona do instrumentów stosowa-
nych systematyczne, podobnie będzie z marką . Na 
kolejnych miejscach znalazła się szerokość asorty-
mentu oraz reklama . Badane przedsiębiorstwa 
wśród instrumentów konkurowania stosowanych 
sporadycznie wskazały również na wykorzystywanie 
internetu w celu budowania i podtrzymywania kon-
taktów z klientami . W grupie tej znalazły się również 

warunki i okres gwarancji, ceny nowości oraz jakość 
świadczonych usług posprzedażnych . Badane przed-
siębiorstwa uważają również, że wśród instrumen-
tów konkurowania stosowanych sporadycznie znaj-
duje się coraz częściej witryna/strona internetowa . 
Służy ona nie tylko do informowania potencjalnych 
klientów o przedsiębiorstwie, lecz coraz częściej 
jest skutecznym instrumentem konkurowania zwią-
zanym z przeniesieniem części konkurencji do  
wymiaru wirtualnego . Należy jednak pamiętać, że 
39,5% badanych nigdy nie wykorzystuje tego instru-
mentu (na co wskazuje również dominanta) . Do 
ostatnich trzech instrumentów stosowanych przez 
badane przedsiębiorstwa w sposób sporadyczny za-
liczyć należy zakres i cenę świadczonych usług po-
sprzedażnych oraz cenę świadczonych usług przed-
sprzedażnych . 

Kolejne siedem analizowanych instrumentów kon-
kurowania jest wykorzystywanych przez badane przed-
siębiorstwa rzadko . Zaliczono tu częstsze niż inni wpro-
wadzanie nowych produktów na rynek oraz zapewnienie 

Tab. 2. Instrumenty konkurowania stosowane przez badane przedsiębiorstwa  
regionu kujawsko-pomorskiego 

Instrumenty konkurowania Udział oceniających przedsiębiorstw 
(w %) 

Mediana Dominanta

3 2 1 0
Utrzymywanie bliskich kontaktów z klientami 65,4 18,9 11,8 3,9 3,00 3,00
Terminowość dostaw 62,1 16,1 11,3 10,5 3,00 3,00
Elastyczność dostosowania produktu do potrzeb 
odbiorców 61,7 18,3 12,5 7,5 3,00 3,00
Jakość produktu 56,7 23,6 8,7 11,0 3,00 3,00
Wizerunek, renoma firmy (image) 52,0 22,0 14,6 11,4 3,00 3,00
Poziom ceny 46,9 35,4 10,8 6,9 2,00 3,00
Warunki płatności 45,9 27,0 13,2 13,9 2,00 3,00
Nowoczesność (nowość) produktu 45,5 20,7 18,2 15,6 2,00 3,00
Sprzedaż osobista 44,9 17,8 11,0 26,3 2,00 3,00
Ceny promocyjne 44,1 22,9 18,6 14,4 2,00 3,00
Marka produktu 41,9 22,3 17,9 17,9 2,00 3,00
Szerokość asortymentu 39,8 28,5 23,6 8,1 2,00 3,00
Reklama 37,7 27,0 20,5 14,8 2,00 3,00
Internet: kontakt z klientem 36,7 17,5 12,5 33,3 2,00 3,00
Warunki i okres gwarancji 36,1 29,4 14,3 20,2 2,00 3,00
Ceny nowości 35,4 24,8 18,6 21,2 2,00 3,00
Promocja sprzedaży 31,6 24,6 24,6 19,2 2,00 3,00
Jakość świadczonych usług posprzedażnych 31,0 26,5 18,6 23,9 2,00 3,00
Internet: witryna, strona 30,3 22,1 9,0 38,6 2,00 0,00
Zakres świadczonych usług posprzedażnych 26,3 26,4 21,9 25,4 2,00 3,00
Ceny świadczonych usług posprzedażnych 22,3 31,3 19,6 26,8 2,00 2,00
Ceny świadczonych usług przedsprzedażnych 20,7 29,3 20,7 29,3 2,00 2,00
Częstsze niż inni wprowadzanie nowych 
produktów na rynek 20,5 27,7 28,6 23,2 1,00 1,00
Zapewnienie dostępu do części zamiennych 24,8 22,9 19,3 33,0 1,00 0,00
Atrakcyjność opakowania 22,5 24,3 22,6 30,6 1,00 0,00
Jakość świadczonych usług przedsprzedażnych 22,4 21,5 23,3 32,8 1,00 0,00
Zakres świadczonych usług przedsprzedażnych 18,3 25,2 23,5 33,0 1,00 0,00
Internet: reklama 26,7 11,2 15,5 46,6 1,00 0,00
Targi i wystawy 17,5 16,7 21,1 44,7 1,00 0,00
Internet: sklep internetowy 10,5 8,8 11,4 69,3 0,00 0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych . 
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dostępu do części zamiennych . Rzadko stosowanym 
instrumentem konkurowania jest również atrakcyj-
ność opakowania, jakość oraz zakres świadczonych 
usług przedsprzedażnych . Badane przedsiębiorstwa 
rzadko wykorzystują także reklamę w internecie oraz 
uczestnictwo w targach i wystawach . 

Jedynie jeden spośród analizowanych instrumen-
tów konkurowania określony został przez objęte ba-
daniem przedsiębiorstwa jako nigdy niestosowany . 
Instrumentem tym okazał się sklep internetowy . 

 
wnioski 

aprezentowane powyżej wyniki badań empi-
rycznych przedsiębiorstw regionu kujawsko- 
-pomorskiego w obszarze wykorzystywanych 

przez nie instrumentów konkurowania pozwalają na 
sformułowanie kilku wniosków . 

Po pierwsze, wskazują one, że badane przedsię-
biorstwa budowanie swojej przewagi konkurencyjnej 
opierają głównie na utrzymywaniu bliskich i bezpo-
średnich kontaktów z klientami . Dbają również o ter-
minowość dostaw oraz starają się elastycznie dostoso-
wać swoje produkty do potrzeb odbiorców . 

Po drugie, ważne są również jakość produktu oraz 
wizerunek i renoma przedsiębiorstwa . To z kolei wska-
zuje, że w badaniu wzięły udział przedsiębiorstwa 
o ugruntowanej pozycji na rynku, które w sposób sku-
teczny budują na niej swoją przewagę konkurencyjną . 

Po trzecie, wydaje się, że coraz częściej przedsię-
biorstwa mają do czynienie z rynkiem konsumenta 
niż z rynkiem producenta . Świadczy o tym chociażby 
systematyczne utrzymywanie dobrych relacji z klien-
tami oraz elastyczność dostosowywania się do ich 
potrzeb . Wydaje się, że jest to tendencja powszechna 
w dobie globalizacji, a wynikająca przede wszystkim 
z niewątpliwej indywidualizacji popytu . Przejawia się 
ona w tym, że coraz częściej każdy z nas pragnie 
kupić na rynku produkty idealnie spełniające nasze 
indywidualne potrzeby . 

Po czwarte, odnosząc się do wspomnianych we 
wstępie dwóch klasycznych instrumentów konkuro-
wania, a mianowicie ceny i jakości oferty, okazuje 
się, że zdecydowanie częściej (systematycznie) bada-
ne przedsiębiorstwa wykorzystują jakość produktu 
niż jego cenę (sporadycznie) . Wydaje się, że może 
to wskazywać na dwa zjawiska . Badane przedsiębior-
stwa regionu kujawsko-pomorskiego mogą przywiązy-
wać większą wagę do jakości swojej oferty, ponieważ 
prowadzą świadome działania zmierzające do osią-
gnięcia strategicznych celów rynkowych za pomocą 
strategii kreowania ofert wyższej jakości niż oferty 
konkurentów . Można także przypuszczać, że budowa-
nie i osiąganie przewagi konkurencyjnej na rynkach, 
na których są obecne badane przedsiębiorstwa, za 
pomocą strategii niskich cen zdecydowanie się już 
wyczerpują . Aby odnieść sukces na tych rynkach, 
należy więc oferować wysokiej jakości produkty po 
względnie konkurencyjnej cenie . 

Po piąte wreszcie, warto również zwrócić uwagę, 
że nadal do głównego arsenału instrumentów kon-
kurencyjnych badane przedsiębiorstwa nie zaliczają, 
często stosowanych przez ich zagranicznych konku-
rentów7), instrumentów związanych z szeroko pojętą 
obsługą przed- i posprzedażną oraz promocją i dys-
trybucją . Wydaje się, że może być to w dalszym ciągu 
wynikiem niedoskonałości i zaniedbań w procesie  

budowania potencjału konkurencyjnego badanych przed- 
siębiorstw, który z kolei dzięki swemu bogactwu i róż-
norodności mógłby umożliwić kreowanie skutecznych 
instrumentów konkurowania w tym obszarze . 

dr Maciej Zastempowski 
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

PRZYPISY 
1) M .E . PORTER, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzy-
mywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006, s . 30–35 . 
2) M . HAFFER, Instrumenty konkurowania, w: M .J . STANKIE-
WICZ (red .), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsię-
biorstwa, TNOIK „Dom Organizatora”, Toruń 1999, s . 49–50 . 
3) W koncepcji tej elementami strukturalnymi, będącymi 
zarazem podsystemami systemu konkurencyjności przed-
siębiorstwa, poddawanymi wpływom otoczenia ogólnego 
i wchodzącymi w interakcje z otoczeniem konkurencyjnym, 
są: potencjał konkurencyjności, przewaga konkurencyjna,  
instrumenty konkurowania i pozycja konkurencyjna . Zob . 
M .J . STANKIEWICZ, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budo-
wanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach global-
nych, TNOIK „Dom Organizatora”, Toruń 2002, s . 87–89 . 
4) Nawiązuje to do koncepcji McCarthy’ego – czteroczynni-
kowej klasyfikacji narzędzi marketingowych nazwanej „4P” . 
Zob . PH . KOTLER, Marketing. Analiza, planowanie, wdraża-
nie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa 1994, s . 89–91 . 
5) Zob . np . M . HAFFER, Instrumenty konkurowania, op. cit., s . 52; 
M .J . STANKIEWICZ, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, 
op. cit ., s . 241–251; PH . KOTLER, Marketing, op. cit ., s . 90; 
L . GARBARSKI, I . RUTKOWSKI, W . WRZOSEK, Marketing, 
PWE, Warszawa 2000, s . 30–31; E . MICHALSKI, Marketing, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s . 33–39 . 
6) Szerzej na temat charakterystyk skal pomiarowych 
i możliwych do zastosowania analiz statystycznych zob .  
J .W . WIŚNIEWSKI, Ekonometryczne badanie zjawisk jakoś-
ciowych. Studium metodologiczne, Uniwersytet Mikołaja Ko-
pernika, Toruń 1986, s . 14–22 oraz S . KACZMARCZYK, Ba-
dania marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s . 89–91 . 
7) Zob . np . M . HAFFER, Instrumenty konkurowania, op. cit ., s . 52 .
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Summary 
Integration with European Union and globalization and 
a subsequent increase in the intensity of the competition is 
becoming one of the key processes that shape the image of 
the modern economy . To meet these phenomena, also in the 
regional aspect, Polish companies use a number of different 
type of competing instruments aimed at effectively building 
their competitive advantage . This article attempts to identify 
the main competing instruments used by the enterprise of 
Kujawsko-pomorskie region .
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26 przeglàd

wprowadzenie 

rzedsiębiorczość jest nieodłącznym czyn-
nikiem rozwoju każdej organizacji w dobie 
globalizacji i gospodarki opartej na wiedzy . 

Przedsiębiorczość jest kształtowana przez wiele 
czynników i stanowi o możliwościach rozwoju jed-
nostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw 
i innych organizacji . Przyczynia się ona do akty-
wizowania innowacyjności i konkurencyjności róż-
nych organizacji . Artykuł prezentuje wyniki badań 
z gmin regionu1) świętokrzyskiego . 

zarys teorii przedsiębiorczości 

rzedsiębiorczość2) może być rozpatrywana 
w kilku aspektach, przede wszystkim jako 
aktywność w działaniu i skłonność do po-

dejmowania działalności gospodarczej, co wiąże się 
z pojęciem przedsiębiorcy wywodzącym się z myś-
li ekonomicznej A . Smitha . Rozwijali je następnie 
J .B . Say, L . Walras i A . Marshall . W ich ujęciu 
przedsiębiorca to przede wszystkim właściciel kapi-
tału dający pracę, który organi zuje i zarządza dzia-
łalnością gospodarczą w celu otrzymania korzyści . 
Rozszerzenie pojęcia „przedsiębiorca” zaproponował 
J . Schumpeter3) . Zawarł on w nim do datkową, szcze-
gólną właściwość, a mianowicie przedsiębiorczość . 
Przedsiębiorczość, to zdaniem J . Schumpetera, 
osobliwy stan ducha przedsiębiorcy, który wyzwala 
w nim siłę do pokonywania piętrzą cych się wokół 
przeszkód, własnych przesądów i oporów . Taka defi- 
nicja rozszerza tradycyjne pojęcia przedsiębiorcy, 
gdyż obejmuje swym zakresem nie tylko właścicieli 
kapitału, ale tych wszystkich, których natura obda-
rzyła zmysłem przedsiębiorczości . Zmysł przedsię-
biorczości jest jednak właściwością występującą tyl-
ko u niektórych członków społeczeństwa4) . 

W Polsce pojęcie przedsiębiorczości znalazło 
praktyczne odzwierciedlenie w pierwszej połowie lat 
90 . ub . wieku, gdy nastąpił gwałtowny rozwój przed-
siębiorczości, mający wpływ na rozwój całej gospo-
darki . Od tego czasu daje się zaobserwować wyraźny 
wzrost jej znaczenia w Polsce . W polskiej gospodar-
ce przedsiębiorczość dowiodła, że jest fundamentem 

przekształceń społecznych i podstawowym czynni- 
kiem dynamizującym wzrost oraz przeobrażenia 
strukturalne w okresie transformacji . Dlatego tak 
ważne staje się zrozumienie istoty przedsiębiorczo-
ści . Gospodarka wolnorynkowa sprzyja odradzaniu 
się przedsiębiorczości, której istotą jest propago-
wanie nowych kryteriów wyznaczania społecznego 
prestiżu oraz urynkowienia polskiej gospodarki5) . 
W ostatnich latach zainteresowanie tą tematyką 
przejawia się zarówno w środowiskach akademic-
kich, jak i rządowych, w związku z rozwojem gospo-
darki . Zagadnieniem przedsiębiorczości zajmują się 
przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych . Opraco-
wania te wnoszą cenny wkład w podkreślanie zna-
czenia przedsiębiorczości we współczesnym rozwoju 
gospodarczym . Trudno jednak w literaturze przed-
miotu znaleźć jednolite stanowisko w kwestii termi-
nu „przedsiębiorczość” . 

W podejściu psychologicznym przedsiębiorczość 
może być pojmowana jako cecha danej osoby, ina-
czej mówiąc, jako zaradność życiowa . Na umiejęt-
ność bycia przedsiębiorczym składają się zarów-
no cechy twórcze (pomysłowość, kreatywność, spo-
strzegawczość), jak i cechy praktyczne (pracowitość, 
umiejętności kierownicze, organizatorskie)6) . Drugie 
podejście rozpatruje przedsiębiorczość w odniesie-
niu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw . 
Termin „polska przedsiębiorczość” pojawia się za-
równo w artykułach prasowych, jak i w opracowa-
niach ekonomicznych i odnosi się do stanu sekto-
ra małych i średnich przedsiębiorstw7) . Część eko-
nomistów rozpatruje przedsiębiorczość jako wzrost 
liczby nowych prywatnych firm w gospodarce . Dość 
powszechne jest pojmowanie tego terminu jako za-
kładanie nowego przedsiębiorstwa, przede wszyst-
kim przez autorów amerykańskich8) . Na przykład 
J .A . Timmons opisuje przedsiębiorczość jako „akt 
twórczy; praktyczne zastosowanie własnej energii 
i pomysłowości do zbudowania określonej organiza-
cji”9) . Trzecie, rozpatrywane w literaturze, nauko-
we podejście do przedsiębiorczości jest podejściem 
związanym z nauką zarządzania . Tak jak przedsię-
biorczość może być cechą danej osoby, tak też może 
być cechą organizacji . Organizacja przedsiębiorcza 
potrafi dostrzec szanse w otoczeniu, ma wpływ na 

czynniki kształtowania 
przedsiębiorczości w gminach  
– wyniki badań  
 
Michał Adam Leśniewski
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,

powstawanie nowych pomysłów i potrafi wdrażać je 
w praktyce . Przedsiębiorczość to cecha przedsiębior-
cy i przedsiębiorstwa, pod którą rozumie się goto-
wość i zdolność do podejmowania i rozwiązywania 
w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, 
umiejętność wykorzystywania pojawiających się 
szans i okazji oraz elastycznego przystosowywania 
się do zmieniających się warunków10) . Wśród czynni-
ków, które wpływają na ujawnienie się cechy przed-
siębiorczości dominują związane z osobą ludzką11): 
z osobiste predyspozycje ludzi z wykształcenie pra-
cowników z uwarunkowania kulturowe z system 
ekonomiczny kraju z system zarządzania w przed-
siębiorstwie . 

Jeżeli więc zsyntetyzujemy sposoby podejścia do 
przedsiębiorczości w trzy podstawowe spojrzenia12):  
z przedsiębiorczość jako skłonność do podejmowa-
nia działalności gospodarczej (czy?) z przedsiębior-
czość jako prowadzenie działalności gospodarczej 
(co?) z przedsiębiorczość jako efektywność prowa-
dzonej działalności gospodarczej (jak?), to pierwsze 
z wymienionych powyżej wydaje się najważniejsze, 
bo inicjujące wszystkie pozostałe . Mniejsze znacze-
nie ma kwestia czynników determinujących przed-
siębiorczość, czy kształtują się one spontanicznie, 
czy są ukierunkowane w ramach polityki samorządo-
wej lub państwowej, czy też ostatecznie przesądzają 
o niej inne czynniki egzogeniczne . Przedsiębiorczość 
jest cechą współczesnych organizacji, w tym także 
jednostek samorządu terytorialnego . Województwo, 
powiat, gmina dążą do pozyskiwania inwestorów da-
jących możliwość dalszego rozwoju tych jednostek . 
Środkiem umożliwiającym rozwój j .s .t .13) jest przed-
siębiorczość, która jest silnie skorelowana z innowa-
cyjnością i konkurencyjnością . 

przedsiębiorczość w rozwoju gminy 

obudzanie i rozwój przedsiębiorczości na te-
renie gminy wymaga opracowania i konse-
kwentnej realizacji długofalowego programu 

zachęcania, przyciągania i wspierania inwestorów, 
który musi opierać się na wielu atutach . Należą do 
nich zarówno „twarde” narzędzia wspierania przed-
siębiorczości, takie jak: dostępność uzbrojonych tere-
nów inwestycyjnych, oferta funduszy pożyczkowych 
i doręczeniowych, inkubatory przedsiębiorczości itp ., 
jak i „miękkie” instrumenty, tj . przychylność władz 
lokalnych, indywidualne traktowanie inwestorów, 
dbałość o rozwój instytucji wspierających biznes czy 
też kształcenie kadry pracowniczej14) . Dobrym spo-
sobem promowania gminy jako właściwej lokalizacji 
do inwestowania i prowadzenia interesów jest stwo-
rzenie lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczo-
ści . Dokument taki jest przejawem dbałości gminy 
o przedsiębiorców, pozwala bowiem zaplanować dzia-
łania skierowane na tworzenie warunków do rozwoju 
przedsiębiorstw oraz zapoznać z tymi planami przed-
siębiorców i potencjalnych inwestorów . Zasadniczą 
rolę w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz po-
zyskiwaniu przez gminy inwestorów odgrywa także 
uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, 
a także inne dokumenty o znaczeniu strategicznym, 
tj . ważne z punktu widzenia rozwoju gminy (strategia 

rozwoju gminy, plan rozwoju lokalnego, plan inwesty-
cyjny i finansowy)15) . 

Przedsiębiorczość władz samorządowych to umie-
jętność nowoczesnego i kreatywnego działania, prze-
jawiająca się w stosowaniu koncepcji zarządzania 
charakterystycznych w przedsiębiorstwach komercyj-
nych . Możliwości przedsiębiorczego działania w gmi-
nie są jednak uwarunkowane względami prawny-
mi, administracyjnymi, ekonomicznymi i organiza-
cyjnymi . Z przepisów ustawy o samorządzie gmin-
nym wynika, że gmina wykonuje zadania publiczne 
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność16) . 
Do zakresu działania gminy należą wszystkie spra-
wy publiczne o znaczeniu lokalnym, wyszczególnio-
ne w ustawie . 

Przedsiębiorczość nie jest więc ustawowo narzu-
conym obowiązkiem, lecz kwestią sposobu rozumie-
nia wynikających z tego aktu zadań, a zwłaszcza 
sposobu ich realizacji . Władze lokalne mają bowiem 
dość dużą swobodę w wykonywaniu swoich obowiąz-
ków w sposób kreatywny i odbiegający od tradycyj- 
nego podejścia do zarządzania gminą17) . Przedsiębior-
czość władz samorządowych jest niezbędna z na-
stępujących powodów18): z wzrasta świadomość 
ekonomiczna mieszkańców z obecnie nie istnieje 
przyzwolenie na wzrost wydatków, ale raczej presja 
na ich efektywniejsze wykorzystanie z coraz więk-
sze są oczekiwania wobec władz samorządowych ze 
strony podmiotów gospodarczych, zarówno już funk-
cjonujących w jednostce samorządowej, jak i poten-
cjalnych inwestorów; przy tym potrzeby podmiotów 
gospodarczych w coraz większym stopniu dotyczą 
nie tylko dofinansowania ich działalności czy zachęt 
ekonomicznych, ale także dostępu do informacji,  
organizowania oraz finansowania szkoleń dla przed-
siębiorstw, promocji regionu, rozbudowy infrastruk-
tury, nie tylko tradycyjnej, ale także nowoczesnej, 
np . informacyjnej . 

Niezbyt doskonały podział administracyjny po-
woduje konieczność współdziałania poza oficjalnymi 
granicami statystycznymi i administracyjnymi, wy-
muszoną rzeczywistymi potrzebami i popytem na 
określone działania . Duże znaczenie w funkcjonowa-
niu regionów ma otoczenie . Często bowiem umiejęt-
ność konkurowania i innowacyjność podmiotów gos-
podarczych jest oceniania poprzez konkurencyjność 
i kreatywność otoczenia, czyli regionu, w którym 
funkcjonują . To sprawia, że kształtowanie wysokiej 
konkurencyjności regionów stało się niepisanym obo-
wiązkiem władz jednostki samorządowej . Od umiejęt-
ności wykorzystania szans rynkowych zależy sytuacja 
regionu i zlokalizowanych w nim jednostek . Ponadto 
działania j .s .t . w regionie w coraz większym stopniu 
są uzależnione od jednostek komercyjnych19) . 

Rozwój przedsiębiorczości powinien być rozpa-
trywany w kontekście różnych elementów składają-
cych się na ogólny efekt rozwoju lokalnego . Te ele-
menty lokalne to: środowisko, kultura, społeczność, 
gospodarka i władza . Liczne badania ukazują regio-
ny, których rozwój nastąpił dzięki połączeniu róż-
nych czynników lokalnych . Okazuje się, że do tych 
istotnych czynników należą nie tylko elementy trady-
cyjnie uznawane za gospodarcze, lecz również te, któ-
rym dotychczas takiego znaczenia nie przypisywano . 
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Tę drugą grupę tworzą między innymi: tradycja 
uprawiania danej dziedziny wytwórczości, tradycja 
samodzielnej działalności ekonomicznej, znajomość 
podstawowych zasad rynku, tradycje kooperacji, ist-
nienie instytucji tworzących infrastrukturę przedsię-
biorczości (małe banki, izby przemysłowców czy  
cechy), zaufanie pozwalające na natychmiastowe  
zawieranie umów, zaciąganie pożyczek i innych zobo-
wiązań . Istotna okazała się również rola władz lokal-
nych rozumiejących i czynnie wspierających przed-
siębiorczość20) . 

przedsiębiorczość w badanych gminach 
– wyniki badań 

adania, których wyniki prezentowane są 
w artykule, zostały przeprowadzone w ra-
mach badań statutowych „Przedsiębior-

czość a rozwój regionalny” pod kierunkiem prof . 
Kazimierza Kucińskiego z Katedry Geografii Eko-
nomicznej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie . Przepro-
wadzono je w Świętokrzyskiem w podtemacie 
„Kultura organizacyjna gminy jako determinanta 
przedsiębiorczości i jej wpływ na rozwój regional-
ny (na przykładzie województwa świętokrzyskie-
go)” . Próbę badawczą stanowiły 102 gminy21), tj . 
zbadane zostały wszystkie gminy regionu święto-
krzyskiego według stanu na 3 .03 .2010 r ., które 
zostały zbadane za pomocą ankiety zawierającej 
25 pytań zamkniętych i otwartych . Badanie podzie-
lone zostało na dwie części, gdzie część pierwsza 
dotyczyła identyfikacji kultury organizacyjnej, 
a część druga – identyfikacji czynników rozwoju 
przedsiębiorczości, która jest przedmiotem pre-
zentowanego artykułu . W artykule podjęto próbę 
zidentyfikowania czynników kształtowania rozwo-
ju przedsiębiorczości w badanym regionie . Przed-
siębiorczość (jak i w przypadku innowacyjności 
i konkurencyjności) jest zagadnieniem złożonym 
z wielu czynników dających w ogólnej postaci jej 
pełny obraz . Każda organizacja może mieć więk-
szą bądź mniejszą liczbę czynników kształtujących 
przedsiębiorczość . Każdy z tych czynników stano-
wi określoną wartość dodaną w potencjale przed-
siębiorczości . Współpraca gmin silnie rozwija się 
w obszarze lokalnym (gminnym i powiatowym), 

regionalnym (województwo), natomiast obszary 
krajowy i międzynarodowy są bardzo słabo rozwi-
nięte . Gminy silnie orientują się na rozwój stra-
tegiczny, głównie poprzez pryzmat posiadanych 
strategii . Szkolenia stanowią motyw podnosze-
nia kwalifikacji przez pracowników gminy . Poten-
cjał konkurencyjny i konkurencyjność wzglę-
dem innych gmin są traktowane jako elementy 
dające przewagę danej gminy nad innymi . Stymu-
latory przedsiębiorczości traktowane są jako 
działania podejmowane przez gminy w zakresie 
podtrzymywania procesu rozwoju przedsiębiorczo-
ści, do których zaliczono: turystykę, a zwłaszcza 
agroturystykę, podnoszenie kwalifikacji urzędni-
ków gminnych (benchmarking regionalny), ulgi po-
datkowe dla przedsiębiorców, pozyskiwanie przed-
siębiorstw spoza turystyki (nowe tereny pod inwe-
stycje), wzrost świadomości bycia przedsiębior-
czym u uczniów na terenie gminy, tworzenie zachęt 
pozostania w gminie . Dokumenty o przedsię-
biorczości zostały określone jako wszelkie opra-
cowania poruszające badaną problematykę . Eko-
rozwój został w badaniach określony jako czyn-
nik przedsiębiorczości, czyli gmina, która realizu-
je ekorozwój jest traktowana jako gmina przedsię-
biorcza . Gminy dostrzegają problem pomysłu 
(koncepcji) rozwoju przedsiębiorczości, czyli 
jaką drogą lub drogami powinna zmierzać przed-
siębiorczość danej gminy . Z kolei bariera rozwo-
ju przedsiębiorczości jest traktowana nie jako 
ograniczenie, lecz rozpoznanie bariery umożliwia 
jej pokonanie . 

Analizując wyniki badań, można stwierdzić, 
że przedsiębiorczość, jako problem współczesnych 
organizacji, ma swoją specyfikę, tzn . każda or-
ganizacja (w tym gminy) ma różne czynniki sty-
mulujące rozwój przedsiębiorczości . Czynniki te 
mogą być bardziej lub mniej zbliżone do siebie 
(w porównaniu z innymi gminami) . Badania te 
potwierdzają pogląd, że przedsiębiorczość jest 
pojęciem wieloczynnikowym i wielopoziomowym 
(dotyczy ona pracownika, przedsiębiorstwa, jedno-
stek samorządu terytorialnego i innych organiza-
cji) . Trudno jest przedsiębiorczość ograniczyć do 
jednego lub dwóch czynników . Pełny obraz przed-
siębiorczości uzyskuje się dopiero przy większej 
liczbie czynników . 

Współpraca  Rozwój strategiczny  Szkolenia  Potencjał  
konkurencyjny  

Konkurencyjność 
względem innych 

gmin  
 

 Przedsiębiorczość  
 

Bariery rozwoju 
przedsiębiorczości  

Koncepcje rozwoju 
przedsiębiorczości  Ekorozwój  Dokumenty  

o przedsiębiorczości 
Stymulatory 

przedsiębiorczości  

Rys. 1. Czynniki stymulujące rozwój przedsiębiorczości w gminach 

Źródło: M .A . LEŚNIEWSKI, Kultura organizacyjna gminy jako determinanta przedsiębiorczości i jej wpływ na rozwój regionalny 
(na przykładzie województwa świętokrzyskiego), w: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny, op. cit., s . 51 .
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podsumowanie 

ształtowanie przedsiębiorczości jest działa-
niem złożonym z wielu czynników . Przed-
siębiorczość nadaje organizacjom dynamikę 

działania . Przeprowadzone badania określają, jakimi 
czynnikami stymuluje się przedsiębiorczość w gmi-
nach regionu świętokrzyskiego . Interesujące byłoby 
porównanie prezentowanych czynników z czynnika-
mi przedsiębiorczości w gminach innych regionów 
w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie . 

dr Michał Adam Leśniewski 
Instytut Zarządzania 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Artykuł został opracowany na podstawie badań przeprowa-
dzonych w Katedrze Geografii Ekonomicznej Kolegium Nauk 
o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie . Zob . M .A . LEŚNIEW-
SKI, Kultura organizacyjna gminy jako determinanta przedsię-
biorczości i jej wpływ na rozwój regionalny (na przykładzie woje-
wództwa świętokrzyskiego), w: Przedsiębiorczość a rozwój regio-
nalny. Raport z badań (badania statutowe nr 01/S/0006/09 
pod kierunkiem K . KUCIńSKIEGO) . 

PRZYPISY 
1) Region jest traktowany jako województwo (region admini-
stracyjny) . 
2) Zob . M .A . LEŚNIEWSKI, Konkurencyjność jako czynnik 
aktywizujący rozwój gmin województwa świętokrzyskiego, 
w: Z . OLESIńSKI (red . nauk .), Przedsiębiorczość a konkuren-
cja w regionie świętokrzyskim, tom I, Akademia Świętokrzys-
ka im . Jana Kochanowskiego, Kielce 2007, M .A . LEŚNIEWSKI, 
Raport z przeprowadzonych badań w gminach województwa 
świętokrzyskiego, w: Z . OLESIńSKI (red . nauk .), Przedsiębior-
czość a konkurencja w regionie świętokrzyskim – wyniki badań, 
tom II, Akademia Świętokrzyska im . Jana Kochanowskiego, 
Kielce 2007 . 
3) Joseph Alois Schumpeter – austriacki ekonomista, uwa-
żany za jednego z najwybitniejszych ekonomistów XX w . 
Studiował pod kierunkiem Eugena von Böhm-Bawerka na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego . Później wykła-
dał na uniwersytetach w Czerniowcach i Grazu . W latach 
1919–1920 był ministrem finansów trapionej powojennym 
kryzysem Austrii, w latach 1920–1924 – prezesem Bieder-
mann Bank . W latach 1925–1932 wykładowca Uniwersytetu 
w Bonn . Od 1932 r . aż do śmierci wykładał w Uniwersy-
tecie Harvarda . Założyciel Towarzystwa Ekonometrycznego 
(1933), autor głośnej teorii wzrostu gospodarczego i cyklów 
koniunkturalnych indukowanych przez przełomowe innowa-
cje, teorii postępującej transformacji kapitalizmu w socja-
lizm, historyk myśli ekonomicznej . Był zwolennikiem tezy 
o dominującej roli elit i wybitnych jednostek w rozwoju 
społeczno-gospodarczym . Stawiał tezę, że demokracja to 
możliwość wyboru przez obywateli rządzącej elity . Dostrze-
gał pozytywny wpływ monopoli, a właściwie konkurencji 
monopolistycznej na gospodarkę, gdyż uważał, że to głów-
nie wielkie korporacje stać na prowadzenie badań, które 

są jednym ze źródeł innowacji będących motorem wzrostu 
gospodarczego . Opracowano na podstawie: www .britannica .
com/EBchecked/topic/528467/Joseph-A-Schumpeter/ (data 
odczytu: 2 .03 .2010 r .) . 
4) S MIKOSIK, Teoria rozwoju gospodarczego Josepha 
A. Schumpetera, PWN, Warszawa 1993, s . 74–75; M . NIE-
DZIÓŁKA, Przedsiębiorczość gminy a rozwój regionalny 
i lokalny, w: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny . Raport 
z badań, s . 6 (badania statutowe nr 01/S/0006/09 pod kie-
runkiem K . KUCIńSKIEGO, przeprowadzone w Katedrze 
Geografii Ekonomicznej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 
SGH w Warszawie) . 
5) W . LIZIńSKA, Rozwój przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, w: D . KOPY-
CIńSKA (red .), Konkurencyjność rynku pracy i jego podmio-
tów, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2005, s . 246 . 
6) www .gollum .uek .krakow .pl/bibl_ae_zasoby/zeszyty/pdf/ 
130409430 .pdf/01 .03 .2010, A . ŻUR, Intraprzedsiębiorczość 
jako innowacyjna koncepcja zarządzania, „Zeszyty Naukowe 
AE w Krakowie” nr 730, Kraków 2006, s . 134 . 
7) Ibidem . 
8) Ibidem . 
9) J .A . TIMMONS, New Venture Creation, Irwin, Homewood 
1985, s . 26 . 
10) A . KWARCIńSKA, Uwarunkowania zewnętrzne jako szan-
sa rozwoju przedsiębiorczości, w: J . BRDULAK, M . KULI-
KOWSKI (red . nauk .), Przedsiębiorczość stymulatorem roz-
woju gospodarczego, Instytut Wiedzy, Warszawa 2004, s . 15; 
J . BRDULAK, P . JAKUBIK, Czynniki rozwoju przedsiębior-
czości w regionie słabo rozwiniętym – na podstawie Podla-
sia Południowego, w: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny, 
op. cit., s . 5 . 
11) S . SUDOŁ, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsię-
biorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK Wydawnic-
two „Dom Organizatora”, Toruń 1999, s . 31 . 
12) K . KUCIńSKI, Przedsiębiorczość i konkurencyjność jako 
determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego (konspekt), 
SGH, Warszawa 2009 (maszynopis); J . BRDULAK, P . JAKU-
BIK, Czynniki rozwoju…, op. cit . s . 3–4 . 
13) J .s .t . – jednostka samorządu terytorialnego . 
14) B . SŁOMIńSKA, Przedsiębiorczość na poziomie gmin jako 
przejaw realizacji Europejskiej Polityki Spójności, w: D . KO-
PYCIńSKA (red .), Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, 
s . 118 . 
15) Ibidem . 
16) Artykuł 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie 
gminnym, Dz . U . 1990, nr 16, poz . 95 (z późn . zm .) . 
17) M . NIEDZIÓŁKA, Przedsiębiorczość gminy…, op. cit . s . 8 . 
18) Ibidem, s . 10 . 
19) Ibidem, s . 11 . 
20) Rozwój przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość i inicjatywy lokal-
ne, wydanie polskie, FISE, Warszawa 1995, s . 2, www .archi-
wum .parp .gov .pl/wydaw/lokalne/Lok_R_1 .pdf/ (data odczytu: 
2 .03 .2010 r .) . 
21) Gminy są traktowane jako urzędy gmin, które zostały pod-
dane badaniom .

Summary 
Entrepreneurship creates opportunities for each organiza-
tion . The article is the result of studies conducted in the mu-
nicipalities of the świętokrzyskie region and presents factors 
to stimulate entrepreneurship . 
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rozwój społeczno-gospodarczy 
województw a aktywność sektora 
badawczo-rozwojowego (B+r) 
 
Eugeniusz Sobczak

wprowadzenie 

adanie rozwoju społeczno-gospodarczego 
wymaga kwantyfikowania wielu czynników, 
co jest tym trudniejsze, im więcej czynników 

uwzględniamy . Wywołuje to bowiem potrzebę sumo-
wania zmiennych, do czego niezbędne jest przypisa-
nie wag punktowych poszczególnym wskaźnikom*) . 
Przyjmowanie wag punktowych budzi wiele wątpli-
wości, szczególnie przy testowaniu nowych zestawów 
zmiennych, w przypadku których brak doświadczeń 
nie pozwala korygować początkowej wersji punktacji, 
dlatego też punktacje są często przyjmowane arbi-
tralnie . Tak postąpiono w niniejszym opracowaniu 
w przypadku 15 zmiennych opisujących trzy obszary 
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, 
tj . obszar ekonomiczny, społeczny i środowisko natu-
ralne . Zmienne te i przyjęta punktacja są przedsta-
wione poniżej . 
1 . Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita, za 10 
PLN = 1 punkt . 
2 . Wydatki na transport i łączność per capita, za 10 
PLN = 1 punkt . 
3 . Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych, 
1% = 1 punkt . 
4 . Udział wydatków na transport i łączność, 1% = 
1 punkt . 
5 . Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, 1 
pracujący = 1 punkt . 
6 . Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców, 
1 bezrobotny = minus 1 punkt . 
7 . Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 miesz-
kańców, 1 podmiot = 1 punkt . 
8 . Napływ ludności na 1000 mieszkańców, 1 osoba 
= 1 punkt . 
9 . Odpływ ludności na 1000 mieszkańców, 1 osoba 
= minus 1 punkt . 
10 . Liczba komputerów w szkołach z dostępem do 
Internetu, 1 komputer = 1 punkt . 
11 . Liczba absolwentów szkół wyższych na 1000 
mieszkańców, 1 absolwent = 1 punkt . 
12 . Odsetek ludności objętej usługami oczyszczalni 
ścieków, 1% = 1 punkt . 
13 . Odsetek ludności objętej usługami kanalizacji 
ścieków komunalnych, 1% = 1 punkt . 
14 . Odsetek ludności objętej usługami wodociągowy-
mi, 1% = 1 punkt . 
15 . W przypadku badań nad rozwojem województw 
przyjęto również PKB per capita, 100 PLN = 1 punkt . 

Ze względu na ograniczoną objętość artykułu 
przedstawione zostaną tylko wybrane zmienne (PKB 
per capita – wykres 1, udział wydatków majątkowych 
inwestycyjnych oraz na transport i łączność w budże-
cie – wykres 2, liczba pracujących i liczba podmiotów 
gospodarczych na 1000 mieszkańców – wykresy 3 
i 4 oraz punktacja sumaryczna – wykres 5) . 

analiza materiału badawczego 

pierwszej kolejności przedstawiony jest 
ranking województw według PKB per capi-
ta (wykres 1), który jest często stosowany 

w tego typu badaniach . 
Najwyższy poziom tego wskaźnika występuje w wo-

jewództwie mazowieckim i jest wyższy od poziomu 
drugiego województwa (dolnośląskiego) w rankingu 
2007 r . o około 14 000 PLN per capita . Mniejsza róż-
nica występuje pomiędzy drugim i ostatnim wojewódz-
twem w rankingu 2007 r . (dolnośląskim i lubelskim), 
która wynosi około 13 000 PLN per capita . Różnica 
w poziomie PKB per capita w 2003 r . pomiędzy woje-
wództwem mazowieckim i dolnośląskim wynosiła oko-
ło 12 000 PLN, natomiast w 2007 r . różnica wzrosła 
do około 14 000 PLN, co wskazuje na powiększanie 
się dystansu . Zróżnicowanie poziomu PKB per capita 
zwiększa się w badanym pięcioleciu także w odnie-
sieniu do skrajnych regionów (mazowieckiego i lubel-
skiego), gdzie różnica w 2003 r . wynosiła około 19 000 
PLN per capita, a w 2007 r . zwiększyła się do ponad 
28 000 PLN per capita . Nieco mniej wyraźne jest po-
większanie się zróżnicowania między województwem 
dolnośląskim i lubelskim, w przypadku których róż-
nica w 2003 r . wynosiła około 7000 PLN per capita, 
a w 2007 r . różnica ta wzrosła do około 13 000 PLN . 

W kontekście analizy rozwoju społeczno-gospodar-
czego ważne są podejmowane działania rozwojowe, 
których miarą jest udział wydatków budżetowych na 
projekty rozwojowe . W analizie porównawczej wyższy 
odsetek wydatków traktuje się jako wyraz większej 
otwartości rozwojowej . Z wykresu 2 wynika, że wśród 
pierwszych pięciu województw w rankingu według 
PKB per capita (wykres 1) oraz według sumarycznej 
punktacji (wykres 5), cztery z nich wykazują się naj-
wyższym (ponad 35%) udziałem wydatków na projek-
ty rozwojowe (majątkowe inwestycyjne oraz na trans-
port i łączność) . Tylko w siedmiu województwach  
widoczna jest tendencja wzrostowa wydatków na pro-
jekty rozwojowe (pięć pierwszych oraz województwo  
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Wykres 1. Punktacja za PKB per capita (100 PLN = 1 punkt) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDR) .

Wykres 2. Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych oraz na transport i łączność w wydatkach 
z budżetu (1% = 1 punkt) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS . 

Wykres 3. Punktacja za liczbę pracujących na 1000 mieszkańców (1 osoba pracująca = 1 punkt).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS . 
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śląskie – 7 . i zachodniopomorskie – 11 . w rankingu) . 
Największą dynamiką wzrostu wydatków charaktery-
zuje się województwo pomorskie, gdzie udział wydat-
ków na projekty rozwojowe zwiększył się o około 18% 
(z około 22% do nieco ponad 40%) . Wyraźniejszy 
wzrost w latach 2006 i 2007 wydatków na projekty 
rozwojowe w większości województw z tendencją wzro-
stową (z wyjątkiem zachodniopomorskiego) wskazuje 
na skuteczne w tych województwach pozyskiwanie 
środków pomocowych z programów polityki spójności 
UE . Do województw, w których jest widoczny wyraź-
ny wzrost analizowanych wydatków w latach 2006 
i 2007 (w porównaniu do roku bazowego – 2003) na-
leży ponadto zaliczyć: łódzkie, kujawsko-pomorskie, 
opolskie i lubelskie, jednak w tych czterech wojewódz-
twach wystąpił spadek udziału wydatków w 2007 r . 
(w porównaniu do 2006 r .) . Natomiast w pozostałych 
pięciu województwach nie jest widoczny znaczący 
wzrost wydatków w dwu ostatnich latach (w święto-
krzyskim można zauważyć w pięcioleciu nawet ten-
dencję spadkową) . 

Ranking uszeregowany według liczby osób pracu-
jących pokazuje nieco inną kolejność regionów niż 
według PKB per capita (wykres 3) . Na uwagę zasłu-
guje dolnośląskie, które według PKB per capita zna-
lazło się na 2 . miejscu, a według liczby pracujących 
na 4 ., co wskazuje na relatywnie wysoką wydajność 
pracy w tym regionie . Podobna sytuacja występuje 
w województwie opolskim i zachodniopomorskim, 
które znalazły się wyżej w rankingu według PKB per 
capita w 2007 r . (odpowiednio o pięć pozycji i dwie 
pozycje) niż w rankingu według liczby pracujących 
na 1000 mieszkańców . Dynamika wzrostu liczby pra-
cujących jest wyraźnie mniejsza we wszystkich woje-
wództwach niż jest to w przypadku PKB per capita, 
co jest szczególne mocno widoczne w Mazowieckiem 
i Dolnośląskiem . 

Wyraźnie inaczej są uszeregowane regiony według 
liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 
(wskaźnika przedsiębiorczości) . Najwyższym wskaźni-
kiem przedsiębiorczości wykazuje się region zachodnio-
pomorski (wykres 4), który nie wyróżnia się osiągnię-
ciami w trzech poprzednich rankingach (według PKB 
per capita, udziału wydatków na projekty rozwojowe 
i liczby pracujących na 1000 mieszkańców) . Wysoki  

wskaźnik przedsiębiorczości w Zachodniopomor-
skiem może wynikać z turystycznej specjalizacji re-
gionu oraz przygranicznego położenia . Znaczenie 
czynnika lokalizacji potwierdzają dwa inne wojewódz-
twa (dolnośląskie i lubuskie), które zajmują wysokie 
miejsca w rankingu według liczby podmiotów na 
1000 mieszkańców (3 . i 4 . miejsce) . Na uwagę zasłu-
guje niewielka liczba województw, w których wskaź-
nik przedsiębiorczości wykazuje się tendencją wzro-
stową (zachodniopomorskie, mazowieckie, lubuskie, 
wielkopolskie i opolskie) . W pozostałych wojewódz-
twach widoczna jest stabilizacja tego wskaźnika, 
a w jednym z nich (podlaskie) zaznaczyła się ten-
dencja spadkowa, co oznacza, że przedsiębiorczość 
jest destymulantem rozwoju społeczno-gospodarcze-
go w 11 województwach . 

Sumaryczną punktację (wykres 5) traktuje się jako 
miarę rozwoju społeczno-gospodarczego, co wynika 
z przyjętych kryteriów oceny . Z wykresu 5 wynika, 
że kolejność regionów w 2007 r . w rankingu według 
sumarycznej punktacji jest bardzo podobna do kolej-
ności w rankingu uszeregowanego według PKB per 
capita (wykres 1) . Tylko kilka województw w rankin-
gu według punktacji sumarycznej zmieniło swoje po-
zycje w stosunku do rankingu według PKB per capi-
ta . Do województw, które są na wyższych pozycjach 
w rankingu według sumarycznej punktacji niż w ran-
kingu według PKB per capita, należą: pomorskie, ku-
jawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie . 
Znaczna zmiana dotyczy województwa pomorskiego, 
co wynika z dość radykalnego zwiększenia wydatków 
budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na 
projekty rozwojowe w analizowanym pięcioleciu (ma-
jątkowe inwestycyjne oraz na transport i łączność), 
które wzrosły z około 23% w 2003 r . do nieco ponad 
40% w 2007 r . (wykres 2) . Natomiast spadek w ran-
kingu według punktacji sumarycznej, w relacji do ran-
kingu według PKB per capita, dotyczył trzech woje-
wództw (śląskie i świętokrzyskie o dwie pozycje i ma-
łopolskie o jedną) . W związku z tym należy uznać, że 
różnice między porównywanymi rankingami (według 
PKB per capita i punktacji sumarycznej) w 2007 r . są 
nieznaczne, co weryfikuje przyjęte w metodyce pięt-
naście zmiennych służących do szczegółowej analizy 
i oceny rozwoju społeczno-gospodarczego . 

Wykres 4. Punktacja za liczbę podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  
(1 podmiot gospodarczy = 1 punkt) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS .
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analiza aktywności sektora B+r 

nalizę sektora badawczo rozwojowego bę-
dzie się prowadzić za pomocą liczby udzielo-
nych patentów (w wartości absolutnej) oraz 

nakładów na jednego zatrudnionego w sektorze . 
Przyjęto, że te dwie zmienne wyjaśniają najważniej-
sze obszary działania sektora B+R . 

Największa liczba uznanych patentów w 2007 r . 
(wykres 6) wystąpiła w województwie mazowieckim, 
o czym zdecydowała duża dynamika wzrostu liczby 
udzielonych patentów w tym województwie (wzrost 
niemal o 250 patentów w pięcioleciu, a w wojewódz-
twie śląskim o około 120) . Wyraźna tendencja wzro-
stowa liczby udzielonych patentów wystąpiła (poza 
mazowieckim) tylko w sześciu województwach w ran-
kingu, gdzie liczba udzielonych patentów w pięcio-
leciu wzrosła o ponad 50 (od około 60 w wojewódz-
twach lubelskim i wielkopolskim do około 120 w wo-
jewództwie śląskim) . Natomiast w 8 województwach 
liczba udzielonych patentów jest mniejsza niż 50 we 
wszystkich analizowanych latach . Reasumując, moż-
na stwierdzić, że widoczna jest rosnąca dysproporcja  

między województwami w zakresie liczby udzielanych 
patentów . Powiększają się dysproporcje w grupie woje-
wództw z tendencją wzrostową, gdzie coraz bardziej 
dominującą pozycję zajmuje mazowieckie oraz powsta-
ją coraz większe dysproporcje między województwem 
mazowieckim i województwami o najniższej liczbie 
patentów (mniej niż 50) . Niektóre województwa zaj-
mują wyraźnie wyższe pozycje w rankingu według licz-
by udzielonych patentów niż według PKB per capita 
i punktacji sumarycznej (małopolskie, lubelskie i pod-
karpackie), co wskazuje na ograniczony wpływ sekto-
ra nauki i B+R na rozwój społeczno-gospodarczy tych 
województw . Interesujących informacji dostarcza wy-
kres 7, z których wynika, że dysproporcjom w zakresie 
liczby udzielanych patentów towarzyszą znaczne dys-
proporcje w poziomie nakładów na sektor B+R w prze-
liczeniu na zatrudnionego . Chociaż w przypadku na-
kładów te dysproporcje są mniejsze niż w przypadku 
liczby udzielonych patentów, to jednak zwraca uwagę 
dynamika wzrostu nakładów w czterech pierwszych 
województwach . Największy wzrost nakładów nastą-
pił w województwie małopolskim (niemal dwukrotny) 
oraz znaczny w województwach: śląskim, mazowieckim  

Wykres 5. Punktacja sumaryczna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS . 

Wykres 6. Liczba udzielonych patentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDR) . 

MA
ZO
WI
EC
KIE

DO
LN
OŚ
LĄ
SK
IE

ŚL
ĄS
KIE

WI
EL
KO
PO
LS
KIE

PO
MO

RS
KIE

ŁÓ
DZ
KIE

ZA
CH
OD
NI
OP
OM

OR
SK
IE

LU
BU
SK
IE

MA
ŁO
PO
LS
KIE

KU
JA
WS
KO
-PO

MO
RS
KIE

OP
OL
SK
IE

ŚW
IĘT
OK
RZ
YS
KIE

WA
RM
IŃ
SK
O-
MA

ZU
RS
KIE

PO
DL
AS
KIE

PO
DK
AR
PA
CK
IE

LU
BE
LS
KIE

PU
N
KT

A
CJ
A

MA
ZO
WI
EC
KIE

DO
LN
OŚ
LĄ
SK
IE

ŚL
ĄS
KIE

WI
EL
KO
PO
LS
KIE

PO
MO

RS
KIE

ŁÓ
DZ
KIE

ZA
CH
OD
NI
OP
OM

OR
SK
IE

LU
BU
SK
IE

MA
ŁO
PO
LS
KIE

KU
JA
WS
KO
-PO

MO
RS
KIE

OP
OL
SK
IE

ŚW
IĘT
OK
RZ
YS
KIE

WA
RM
IŃ
SK
O-
MA

ZU
RS
KIE

PO
DL
AS
KIE

PO
DK
AR
PA
CK
IE

LU
BE
LS
KIE

PO 07 2010.indb   33 16/07/2010   07:51



34 przeglàd

i pomorskim (o ponad 20 000 PLN), co dobrze świad-
czy o aktywności sektora B+R, ale także wskazuje na 
rosnącą dostępność środków na tę działalność . Uwagę 
zwracają cztery województwa, gdzie nie ma tendencji 
wzrostowej (podlaskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie 
i opolskie), co powinno skłaniać samorządy tych woje-
wództw do podjęcia analizy przyczyn zaniedbań . 

Reasumując, trzeba stwierdzić, że kolejność woje-
wództw w rankingu według nakładów na sektor B+R 
w przeliczeniu na zatrudnionego jest wyraźnie inna 
niż jest to w rankingu według PKB per capita czy 
według sumarycznej punktacji (poziomu rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego) . O tej odmienności decydują 
takie województwa . jak: małopolskie, podkarpackie, 
warmińsko-mazurskie i lubelskie . Na uwagę zasłu-
guje województwo podkarpackie, które w rankingu 
według liczby udzielonych patentów w 2007 r . było 
na 9 . pozycji, natomiast według nakładów na sek-
tor B+R na zatrudnionego znalazło się na 5 . pozycji . 
Wskazuje to na relatywnie niską efektywność anali-
zowanych nakładów w województwie podkarpackim, 
co w części wyjaśnia radykalny wzrost nakładów 
w sektorze B+R w ostatnich latach (2006 i 2007) . 

zakończenie i wnioski 

ak wynika z przedstawionej analizy, rankin-
gi mogą być wykorzystywane do oceny roz-
woju województw, a jednocześnie mogą być 

pomocne w ocenie przyjętej metody badawczej . Z po-
równania rankingów według PKB per capita i według 
sumarycznej punktacji wyraźnie wynika, że sumarycz-
na punktacja dobrze opisuje rozwój społeczno-gospo-
darczy województw . W wyniku analizy przykładowych 
zmiennych oraz sumarycznej punktacji, jak też liczby 
patentów i nakładów na sektor B+R, można sformuło-
wać kilka wniosków przedstawionych poniżej . 
�� Na uwagę zasługuje powiększanie się zróżnicowania 

poziomu PKB per capita oraz sumarycznej punktacji 
(poziomu rozwoju), które jest największe między woje- 
wództwem mazowieckim i województwami wschodni-
mi . Pozwala to stwierdzić, że następuje polaryzacja 
rozwojowa, w której dominującą pozycję zajmuje 5 
pierwszych województw (mazowieckie, dolnośląskie, 
wielkopolskie, śląskie i pomorskie), o czym decyduje 

między innymi niski udział wydatków na projekty roz-
wojowe w województwach odstających rozwojowo . 
�� Destymulantem rozwoju w większości województw 

(w 11) jest przedsiębiorczość, na co wskazuje niski 
wskaźnik przedsiębiorczości (zwykle poniżej 100/1000 
mieszkańców), a szczególnie brak tendencji wzrostowej 
tego wskaźnika . W grupie 11 województw znajduje się 
dolnośląskie z liczbą podmiotów gospodarczych powy-
żej 100/1000 mieszkańców oraz województwa wschod-
nie z liczbą podmiotów poniżej 80/1000 mieszkańców . 
�� Na występowanie polaryzacyjnych tendencji rozwo-

jowych wskazuje również liczba udzielonych patentów 
oraz nakłady na sektor B+R, które są zdecydowanie 
najwyższe w województwie mazowieckim; ponadto wy-
kazują się one wysoką dynamiką wzrostu (w 2007 r . 
liczba udzielonych patentów jest większa o około 250 
niż w roku 2003) . Wskazuje to, że sektor B+R posia-
da znaczny potencjał rozwojowy, ponieważ wzrostowi 
nakładów o około 1/3 w badanym przedziale czasu 
w województwie mazowieckim towarzyszyło ponad 
2,5-krotne zwiększenie liczby udzielonych patentów . 

dr hab. Eugeniusz Sobczak, prof. PW
Zakład Polityki  

Społeczno-Gospodarczej i Socjologii 
Wydział Administracji i Nauk Społecznych 

Politechniki Warszawskiej 
 

* J . KRAMER, Badania rynkowe i marketingowe, PWE, War-
szawa 1994 . 

Summary 
The research and development sector should be stimulated 
to be productive in order to be able to increase competi-
tiveness of economy in Poland, that’s why the number of 
patents in regions should be seen as an important criterion 
of assessment of R+D sector . Increasing disparity in the 
level of social economy development as well as expenditure  
available to R+D sector in regions in Poland (80 000 PLN 
per one employee in Mazowsze region in 2007 year and fewer 
then 30 000 PLN per one employee in seven other region 
out of sixteen) points out that there is necessary to analyze 
the reasons of the situation . The emphasized disparity leads 
regions to similar disparity in number of patents issued, 
which is the biggest in Mazowsze region (about 380 in 2007 
year) and it is comparable with number of patents issued in 
10 regions with the least number of patents issued . 

Wykres 7. Nakłady na sektor B+R na zatrudnionego (w tys. PLN) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDR) . 
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konkurencyjność przedsiębiorstw  
i jej pomiar 

ojęcie „konkurencyjność” używane jest 
w teorii i praktyce powszechnie w odnie-
sieniu do różnych rodzajów działalności 

jednostek gospodarczych, sektorów, gospodarki 
narodowej, produktów, ich cech, zasobów, umiejęt-
ności, zdolności, systemów zarządzania i ich cech, 
informacji, struktur, procedur, strategii . Tak szero-
kie i różnorodne zastosowanie tego pojęcia wynika 
z faktu, że konkurencyjność jest zasadniczą kwestią, 
którą rozważa się w odniesieniu do każdego podmio-
tu gospodarczego1) . 

Autorytetem w dziedzinie konkurencyjności jest 
M .E . Porter . Rozpatruje on strategie konkurencyj-
ności w odniesieniu do konkretnych sektorów gos-
podarki . Wskazuje, że stan konkurencji w danym 
sektorze zależy od pięciu podstawowych sił, określa-
nych jako pięć sił Portera . Siłami rządzącymi kon-
kurencją są: groźba nowych wejść, siła przetargowa 
klientów, groźba substytucyjnych wyrobów i usług, 
siła przetargowa dostawców oraz rywalizacja o pozy-
cję wśród obecnych konkurentów2) . O kierunku i sile 
oddziaływania każdej z sił konkurencyjnych decydu-
je wiele czynników . 

Jedyną znaczącą koncepcją konkurencyjności na 
poziomie narodowym – jak podkreśla M .E . Porter – 
jest efektywność, a głównym celem narodowym jest 
tworzenie wysokiego i rosnącego poziomu życia oby-
wateli, który zależy od wydajności pracy i kapita-
łu w danym kraju . Efektywność jest tutaj rozumia-
na jako wytworzona wartość przypadająca na jed-
nostkę pracy lub kapitału . Efektywność ta zależy za-
równo od jakości produktów (co wpływa na ich cenę 
rynkową), jak i od efektywności (wydajności), z jaką 
są one wytwarzane . Efektywność zasobów ludzkich 
wpływa na poziom płac, a efektywność kapitału wy-
znacza dochody właścicieli kapitału3) . 

Zdzisław Pierścionek wskazuje na trzy podstawo-
we kategorie konkurencyjności: z konkurencyjność 
rynkową z konkurencyjność realną (wynikową) 
z konkurencyjność potencjalną (zasobową) . Pierw-
sza reprezentuje punkt widzenia odbiorców, druga 
i trzecia punkt widzenia zarządu, właścicieli oraz  
inwestorów . 

W literaturze wskazuje się na różne metody 
oceny konkurencyjności przedsiębiorstw; brak jest 
jednak wyraźnego celu oceny konkurencyjności i jej 

pomiaru . Biorąc pod uwagę zakres analizy konku-
rencyjności, wskazuje się na cztery metody jej oceny; 
należą do nich: z ocena realnych efektów działalno-
ści przedsiębiorstw z ocena porównywalnych cech 
ofert najistotniejszych z punktu widzenia odbiorców 
w relacji do cen ofert z ocena zasobów i umiejętno-
ści przedsiębiorstw oraz z metody mieszane . 

Ocena konkurencyjności przedsiębiorstw – real-
nych efektów ich działalności, opiera się na łącz-
nym zastosowaniu wskaźnika udziału przedsiębior-
stwa w rynku i na wskaźniku rentowności . Wysoki 
udział w rynku, przy niskiej rentowności w długim 
okresie nie świadczy o wysokiej pozycji konku-
rencyjnej . Przy zbliżonym poziomie rentowności, 
pozytywną ocenę pozycji konkurencyjnej przedsię-
biorstw w sektorze uzyskują przedsiębiorstwa na 
podstawie wskaźnika udziału w rynku; wskaźnik 
ten obliczony w dłuższym okresie (wolny, stabilny, 
szybki) pozwala ocenić odpowiednio słabnącą, sta-
bilną lub rosnącą pozycję konkurencyjną . Druga 
z metod oceny konkurencyjności przedsiębiorstw 
opiera się na porównawczych ocenach, najistot-
niejszych z punktu widzenia odbiorców, cech ofert 
poszczególnych konkurentów . Przedmiotem porów-
nań mogą być: jakość, cena, serwis . W trzeciej me-
todzie oceny konkurencyjności brane są pod uwa-
gę zasoby i umiejętności danego przedsiębiorstwa . 
Kryterium porównań między przedsiębiorstwami 
są głównie zasoby finansowe, techniczne oraz 
umiejętności technologiczne czy też zarządzania, 
w tym w zakresie zarządzania środowiskowego . 
System zarządzania środowiskowego jest strate-
gicznym atutem konkurencyjności, który pochodzi 
z posiadanej wiedzy, nowoczesnej techniki, konku-
rencyjnej technologii czy też konkurencyjnego pro-
duktu . Ocena konkurencyjności przedsiębiorstw 
z uwzględnieniem zarządzania środowiskowego 
opiera się na rozmiarach produkcji dóbr, maszyn, 
urządzeń związanych z ograniczaniem emisji zanie-
czyszczeń lub wielokrotnym wykorzystaniem pew-
nych surowców; wysoko promowane są zachowania 
przedsiębiorstw zmierzające do poprawy działalno-
ści w zakresie ochrony środowiska4) . Ocena kon-
kurencyjności przedsiębiorstw, przy zastosowaniu 
metod mieszanych, bazuje na łącznej ocenie efek-
tów działań konkurencyjnych przedsiębiorstwa, 
ocenie porównawczych cech istotnych dla odbior-
ców oraz ocenie zasobów i umiejętności przedsię-
biorstw (rysunek 1) . 

system emas  
a konkurencyjność  
polskich przedsiębiorstw   
 
Helena Kościelniak, Katarzyna Brendzel-Skowera
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ocena ilościowa i jakościowa organizacji 
zarejestrowanych w emas 

rzedsiębiorstwa budują swój wizerunek, anga-
żując się w ochronę środowiska . Stąd rośnie 
liczba organizacji, które wdrażają syste-

my zarządzania środowiskowego według wymagań 

międzynarodowego standardu, czyli normy 
ISO 14001 lub europejskiego standardu EMAS . 
Trudno jest dokładnie oszacować zaintereso-
wanie normą ISO 14001, gdyż nie jest prowa-
dzony oficjalny rejestr certyfikowanych organi-
zacji . W przypadku europejskiego standardu 
prowadzony jest rejestr, z którego wynika, że 
w drugiej połowie 2009 r . w EMAS było zareje-
strowanych 4361 organizacji (wykres 1) . 

W przypadku Polski dane te uległy zmia-
nie i aktualnie (marzec 2010 r .) zarejestrowa-
nych jest 20 organizacji oraz 48 obiektów5) . 
Trudniej jest z oszacowaniem dokładnej liczby 
przedsiębiorstw mających certyfikat na zgod-
ność z normą ISO 14001 . Według najbardziej 
aktualnych danych certyfikowany SZŚ wdro-
żyły 156 672 przedsiębiorstwa6) . Państwa, 
w których najwięcej jest organizacji mają-
cych certyfikat to: Chiny – 30 489, Japonia 
– 27 955, natomiast w Europie – Hiszpania 
– 13 852 . W Niemczech jest 4877, a w Polsce 
1089 przedsiębiorstw z certyfikowanym SZŚ7) . 
Z przytoczonych danych wynika, że większym 
zainteresowaniem cieszy się międzynarodowy 
standard zarządzania środowiskowego . Jest 
to spowodowane zasięgiem tego standardu – 
norma ISO obowiązuje i jest honorowana na 
całym świecie, natomiast EMAS ograniczał się 

do niedawna jedynie do państw UE . Według aktual-
nego rozporządzenia EMAS z 2009 r . do rejestracji 
dopuszczono państwa spoza Unii Europejskiej8) . 

Jak wynika z zaprezentowanych danych, najwię-
cej uczestników EMAS jest wśród niemieckich orga-
nizacji . W 2001 r . w Niemczech było zarejestrowa-
nych 2971 organizacji, głównie wśród producentów 
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metalowych wyrobów gotowych, artykułów spożyw-
czych i wyrobów chemicznych . W 2008 r . w EMAS 
uczestniczyło 1780 niemieckich organizacji . Przy in-
terpretacji tych danych należy pamiętać, że w przy-
padku organizacji, której działalność jest przypisana 
do więcej niż jednej grupy EKD, została ona uwzględ-
niona we wszystkich rodzajach prowadzonej działal-
ności . Dlatego całkowita liczba organizacji jest więk-
sza niż liczba zarejestrowanych organizacji (w 2009 
r . w Niemczech było 1390 uczestników EMAS) . Moż-
na by również wywnioskować, że zainteresowanie 
EMAS w Niemczech zmniejszyło się w porównaniu 
z danymi z 1999 r . Znów należy jednak pamiętać 
o możliwości rejestrowania w EMAS organizacji 
i obiektów . Według rozporządzenia EMAS „organi-
zacja” to spółka, korporacja, firma, przedsiębior-
stwo, organ lub instytucja, zlokalizowane na lub 
poza terytorium Wspólnoty . Natomiast „obiekt” 
oznacza geograficznie wydzielony obszar podlega-
jący kontroli zarządczej organizacji, obejmującej 
działania, produkty i usługi, w tym całą infrastruk-
turę, wyposażenie i materiały . Jest to najmniejsza  

jednostka, która ma być uwzględniana do celów re-
jestracji9) . 

Trudno jest porównywać Polskę i Niemcy pod 
względem zainteresowania standardem europejskim, 
z uwagi na dużą różnicę w liczbie uczestników, co 
może wynikać m .in . z krótszego okresu członkostwa 
Polski w UE . Tym niemniej, zestawiając powyższe 
dane, okazuje się, że w naszym kraju o rejestrację 
w EMAS ubiegają się organizacje prowadzące dzia-
łalność gospodarczą wywierającą duży wpływ na 
stan środowiska naturalnego . W grupie 20 organiza-
cji są 4 elektrociepłownie . Natomiast w przypadku 
Niemiec wśród uczestników EMAS jest bardzo dużo 
organizacji świadczących usługi z zakresu np . edu-
kacji . Biorąc jednak pod uwagę pierwszy okres obo-
wiązywania standardu EMAS, także w Niemczech 
zainteresowane uczestnictwem były przede wszyst-
kim przedsiębiorstwa z branży przemysłu chemicz-
nego, spożywczego, produkcji wyrobów gumowych 
i wyrobów metalowych . W tabeli 1 podano wszyst-
kich uczestników EMAS w Polsce, według kolejności 
rejestracji, wraz z liczbą zarejestrowanych obiektów . 

Tab. 1. Organizacje zarejestrowane w EMAS w Polsce (marzec 2010 r.) według kolejności rejestracji 

Lp. Nr rej. Symbol* Nazwa Miasto Liczba 
obiektów 

1 PL 2 .16-001-1 P1 PGE Elektrownia Opole SA Brzezie k . Opola 1

2 PL 2 .04-001-2 P2
Centrum Onkologii im . prof . Franciszka 

Łukaszczyka Bydgoszcz 1

3 PL 2 .22-001-3 P3
Spółka Handlowo-Usługowa KAZ K .A .Z . 

Dawiccy Sp .J . Skarszewy 1

4 PL 2 .14-001-4 P4
Przedsiębiorstwo Budowy  
Dróg i Mostów Sp . z o .o . Mińsk Mazowiecki 1

5 PL 2 .24-001-5 P5 Fabryka Kotłów RAFAKO SA Racibórz 1

6 PL 2 .24-002-6 P6 WFOŚiGW w Katowicach Katowice 1

7 PL 2 .02-001-7 P7
Bombardier Transportation Polska  

Spółka z o .o . Wrocław 1

8 PL 2 .26-001-8 P8 Dolina Nidy Sp . z o .o . Pińczów 1

9 PL 2 .12-001-9 P9 Urząd Miasta w Trzebini Trzebinia 1

10 PL 2 .24-003-10 P10 PKE SA Elektrownia Łaziska Łaziska Górne 1

11 PL 2 .22-002-11 P11 Elektrociepłownie Wybrzeże Spółka Akcyjna Gdańsk 6

12 PL 2 .24-004-12 P12
PWiK Okręgu Częstochowskiego SA 

w Częstochowie Częstochowa 1

13 PL 2 .08-001-13 P13 Arctic Paper Kostrzyn SA Kostrzyn nad Odrą 1

14 PL 2 .24-005-14 P14 MPGOiEO MASTER Sp . z o .o . Tychy 1

15 PL 2 .12-002-15 P15 Przedsiębiorstwo Zagraniczne ALPHA Kraków 2

16 PL 2 .02-002-16 P6 EKO CYKL ORGANIZACJA ODZYSKU SA Wrocław 1

17 PL 2 .32-001-17 P17 PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra SA Nowe Czarnowo 3

18 PL 2 .04-002-18 P18 INTEMO SA Piotrków Kujawski 1

19 PL 2 .24-006-19 P19
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 

Sp . z o .o . Wrzosowa 5

20 PL 2 .24-007-20 P20 PG Wodnej i Rekultywacji SA Jastrzębie-Zdrój 17

Razem 48

* oznaczenia organizacji wprowadzone na potrzeby badań . 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Polskiego Rejestru EMAS (www .emas .gov .pl) . ,
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Porównując wielkość uczestniczących w EMAS 
organizacji, zarówno w skali całej Europy, jak i Nie-
miec lub Polski, widać, że małe podmioty gospo-
darcze są zainteresowane wdrażaniem systemów 
zarządzania środowiskowego . W przypadku Polski 
najliczniejsza jest grupa dużych przedsiębiorstw,  
zatrudniających od 251 do 1000 pracowników . 

Według danych GUS w końcu czerwca 2009 r . 
w Polsce funkcjonowało 3 744 776 przedsiębiorstw10) . 
Organizacje, które mają wdrożony i certyfikowany 
SZŚ na zgodność z normą ISO 14001 stanowią ok . 
0,03% wszystkich podmiotów gospodarczych funk-
cjonujących w Polsce, natomiast uczestnicy EMAS  
jedynie 0,0006% . Świadczy to o niewielkim zaintereso-
waniu kwestiami ochrony środowiska wśród polskich 
podmiotów gospodarczych . Biorąc jednak pod uwagę 
fakt, że ponad 99% wszystkich podmiotów gospo-
darczych stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa11), 
może to być związane z kosztami, jakie generuje wdro-
żenie i certyfikowanie SZŚ . W tym przypadku mylne 
jest utożsamianie kosztów wdrożenia SZŚ z nakłada-
mi finansowymi na realizacje zadań i celów środowi-
skowych, a nawet z inwestycjami ekologicznymi . Stąd 
MŚP chętniej angażują się w niesformalizowane sys-
temy zarządzania środowiskowego, jak np . Czystsza 
Produkcja, Czysty Biznes, Odpowiedzialność i Troska 
lub Forum Odpowiedzialnego Biznesu . Równie popu-
larne są inicjatywy ekologiczne, m .in .: etykietowanie 
ekologiczne, ocena oddziaływania na środowisko, oce-
na ryzyka dla środowiska i zdrowia człowieka . 

efekty wdrażania emas w polsce 

ardzo ważnym wymaganiem standardu 
EMAS jest systematyczne publikowanie uak-
tualnianej deklaracji środowiskowej . Obo-

wiązek ten decyduje o transparentności prowadzo-
nej działalności środowiskowej . Na potrzeby badania 
podjęto próbę analizy deklaracji środowiskowych 20 
zarejestrowanych organizacji funkcjonujących w Pol-
sce . Analiza wykazała ważne różnice organizacyjne 
w funkcjonowaniu EMAS w Polsce i Niemczech . 
W niemieckim serwisie poświęconym europejskiemu 
standardowi umieszczone są deklaracje środowisko-
we wszystkich uczestników EMAS, uporządkowane 
alfabetycznie oraz według daty aktualizacji12) . Pod 
tym względem polski rejestr EMAS nie jest upo-
rządkowany . Przede wszystkim nie są dostępne de-
klaracje środowiskowe wszystkich zarejestrowanych 
organizacji – zamiast 20 dostępnych jest jedynie 14 
deklaracji . Dwa z brakujących dokumentów można 
znaleźć na portalach internetowych przedsiębiorstw, 
natomiast pozostałe 4 są niedostępne . 

Ostatecznie próba badawcza została ograniczo-
na do 15 przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce 
i zarejestrowanych w systemie EMAS . Efekty uzy-
skane przez organizacje zostały ocenione na podsta-
wie danych zawartych w deklaracjach środowisko-
wych . Analiza deklaracji pozwoliła również na doko-
nanie oceny zasadności publikowania tych dokumen-
tów oraz jakości prezentowanych w nich danych . 

Efekty prośrodowiskowej działalności przed-
siębiorstw prezentowane są zazwyczaj w postaci 
wskaźników, konstruowanych zgodnie z koncepcją 
zarządzania środowiskowego oraz społecznej odpo-
wiedzialności biznesu . Monitoring ekologiczny ma 
dostarczać m .in . informacji o zasobochłonności pro-
dukcji oraz o społecznych i ekonomicznych aspek-
tach eksploatacji środowiska przez przedsiębior-
stwo . W Polsce brak jest powszechnie przyjętego 
modelu analizy wskaźnikowej do stosowania przez 
organizacje; ponadto polskie przedsiębiorstwa mają 
małe doświadczenie w monitoringu ekologicznym 
prowadzonej działalności . W przypadku Niemiec jest 
praktykowane stosowanie przez przedsiębiorstwa 
dwóch grup wskaźników: na potrzeby wewnętrz-
ne oraz dla odbiorców raportów środowiskowych . 
Poza tym w przypadku przedsiębiorstw, których  
poziom produkcji nie podlega znacznym wahaniom 
jej wielkość przyjmowana jest jako wartość stała, stąd 
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Wykres 2. Uczestnicy EMAS w Europie i Niemczech według wielkości zatrudnienia (grudzień 2009 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Europejskiego Rejestru EMAS (www .emas-register .eu) . 

Wykres 3. Uczestnicy EMAS w Polsce według 
wielkości zatrudnienia (marzec 2010 r.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Europejskiego 
Rejestru EMAS (www .emas-register .eu) .
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konstrukcja wskaźników ma na celu przede wszyst-
kim wykazywać pozytywne lub negatywne zmiany 
w oddziaływaniu przedsiębiorstwa na środowisko . 
W niniejszej metodyce badawczej wykorzystano pro-
ponowane w literaturze konstrukcje wskaźników 
zrównoważonego rozwoju13) oraz wytyczne zawarte 
w standardach ISO: ISO 14031 – odnośnie do oce-
ny efektów działalności środowiskowej przedsiębior-
stwa oraz ISO 14032, który podaje przykłady oceny 
tych efektów, a także w programie EMAS; ten ostat-
ni wymaga publikowania raportów środowiskowych 
zawierających podstawowe dane liczbowe dotyczące 
uciążliwości środowiskowej organizacji . 

Bardzo istotny jest fakt, który należy wyraźnie pod-
kreślić, że badane przedsiębiorstwa przed uzyskaniem 
rejestracji w systemie EMAS podjęły trud wdrażania 
koncepcji zarządzania środowiskowego . Uczestnictwo 
w EMAS należy traktować, jako uwieńczenie działań 
prośrodowiskowych oraz deklarację ich kontynuowa-
nia . Dlatego uzyskane przez przedsiębiorstwa efekty 
nie są wynikiem uzyskania rejestracji w EMAS, ale 
wynikiem długofalowego procesu wdrażania zasad za-
rządzania środowiskowego . Ocena wdrażania systemu 
zarządzania środowiskowego i uczestnictwa w EMAS 
została oparta na pięciu wskaźnikach, takich jak:  
pyłogenność, gazogenność, ściekogenność, odpado-
wość i zagospodarowanie odpadów . 

Badane organizacje uzyskiwały rejestrację w pro-
gramie EMAS w różnych latach . To spowodowało 
różne daty opublikowania deklaracji środowiskowych 

oraz przełożyło się na prezentowane w niej informa-
cje . Dlatego np . organizacje P2 i P14 podały informa-
cje dotyczące krótkiego okresu . To świadczy również 
o tym, że przedsiębiorstwa bardzo często wprowa-
dzają monitoring ekologiczny dopiero na potrzeby 
systemów zarządzania środowiskowego . 

Nie ma również sprecyzowanych wymagań doty-
czących prezentowanych w deklaracjach informa-
cji . Stąd zakres tych informacji jest bardzo różny, 
nawet w obrębie tego samego rodzaju działalności 
gospodarczej . EkoCykl Organizacja Odzysku w swo-
jej deklaracji skupia się wyłącznie na liczbie słu-
chaczy programów edukacyjnych, natomiast pomija 
wskaźniki zużycia zasobów, takich jak: woda, ener-
gia elektryczna, co wiąże się z każdym rodzajem 
działalności . Na przykład inna organizacja, niebędą-
ca przedsiębiorstwem przemysłowym, Urząd Miasta 
Trzebinia przedstawia nie tylko wskaźniki danych 
na wejściu, ale również dokumentuje prowadzenie 
odzysku makulatury . P4, P11 to jedyne organizacje, 
które podają do wiadomości publicznej wielkość 
opłat za korzystanie ze środowiska . 

zakończenie 

badań wynika, że najważniejszymi korzy-
ściami z wdrożenia systemu zarządzania 
środowiskowego i uczestnictwa w EMAS są: 

 z zwiększenie stopnia gospodarczego wykorzysty-
wania odpadów, 

Tab. 2. Wskaźniki ekologicznej uciążliwości prowadzonej działalności – pyłogenność, gazogenność 
i ściekogenność 

Lata
Pyłogenność (D) Gazogenność (E) Ściekogenność (F)

P1 P2 P5 P7 P8 P10 P11 P13 P1 P2 P5 P8 P10 P11 P13 P14 P1 P2 P5 P13 P14

2003 0,04 0,12 0,63 0,05
2004 0,04 0,85 0,08 0,20 1,02 0,59 0,02 1,80 1,15 0,81 0,90
2005 0,04 1,01 0,72 0,04 0,30 0,60 1,02 0,55 0,97 0,03 1,75 0,97 1,11 0,72 0,99 0,80
2006 0,04 1,00 1,12 0,95 0,05 0,30 0,91 0,55 0,56 1,05 1,09 0,03 1,75 0,96 0,80 1,03 0,80 1,07 0,89 0,90 0,92
2007 0,06 1,29 0,93 0,02 0,50 1,12 0,05 0,60 2,00 0,89 0,02 1,50 0,98 0,46 0,22 0,78 0,90 1,00 0,60 1,54
2008 0,05 - 1,20 0,02 0,40 0,67 0,64 0,74 0,02 1,20 0,92 0,38 0,15 0,76 0,98 0,70 1,58

gdzie: (D) – pyłogenność produkcji (Wep) stanowi relację emisji pyłu w kg w roku t do emisji pyłu w kg w roku bazowym; 
(E) – gazogenność to relacja emisji gazu w kg w roku t do emisji gazu w kg w roku bazowym; (F) – ściekogenność to relacja 
ilości ścieków wytworzonych w roku t do ilości ścieków wytworzonych w roku bazowym . 
Źródło: badania własne . 

Tab. 3. Wskaźniki ekologicznej uciążliwości prowadzonej działalności – odpadowość, zagospoda-
rowanie odpadów 

Lata 
Odpadowość (G) Zagospodarowanie odpadów (H)

P2 P3 P5 P6 P7 P9 P10 P12 P2 P5 P9 P11 P14

2003
2004 1,86 80,7
2005 0,90 0,96 0,63 1,00 10,00 77,4 6,13
2006 0,83 0,81 1,00 0,90 0,57 0,81 1,00 15,2 10,00 88,2 8,42
2007 0,94 0,93 0,80 0,91 0,83 0,85 0,99 12,0 10,44 12,24 92,6 8,03
2008 0,68 0,65 0,91 0,45 0,84 0,96 20,00 13,13 103,0* 20,34

* z uwagi na wykorzystanie zapasów magazynowanych . 
gdzie: (G) – odpadowość produkcji to ilość odpadów wytworzonych w roku t do ilości odpadów wytworzonych w roku bazo-
wym; (H) – stopień ponownego wykorzystania odpadów to ilość odpadów wykorzystanych w roku t do ilości odpadów wytwo-
rzonych w roku bazowym . 

Źródło: badania własne . ,
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 z zmniejszanie ilości odpadów, ścieków i emisji ga-
zów – w przypadku P5, P10 i P14 wzrost wskaźników 
spowodowany jest wzrostem produkcji; wszystkie 
badane organizacje nadzorują wielkości wskaźników 
emisji i podejmują działania w celu utrzymania ich 
na zbliżonym poziomie; 

 z minimalizacja wystąpienia awarii środowisko-
wych oraz redukcja kosztów usuwania potencjalnych 
zanieczyszczeń, 

 z przystosowanie i utrzymanie zgodności z coraz 
bardziej rygorystycznymi wymaganiami prawa, 

 z poprawa bezpieczeństwa pracy . 
W analizowanych deklaracjach wskazywano rów-

nież na: 
 z minimalizację kosztów, która wynika przede 

wszystkim z obniżenia opłat za gospodarcze korzy-
stanie ze środowiska; 

 z poprawę stosunków z lokalną społecznością dzię-
ki transparentności prowadzonej działalności .

Rozporządzenie EMAS jest bardzo wymagają-
cym standardem środowiskowym, co związane jest 
z transparentnością prowadzonej działalności . Dla-
tego jego uczestnicy są zaliczani do elitarnej grupy 
organizacji o wysokim poziomie świadomości ekolo-
gicznej . Potwierdzają to kolejne wskazania organi-
zacji na korzyści wynikające z wdrożenia standar-
du EMAS . Są to: 

 z zwiększenie wartości rynkowej organizacji, 
 z wzrost świadomości ekologicznej pracowników, 
 z poprawa wizerunku organizacji z uwagi na kom-

pleksowe podejście do zagadnień środowiskowych, 
świadczące o dobrym zarządzaniu; 

 z nawiązanie otwartego dialogu z lokalną społecz-
nością, organami administracji publicznej i innymi 
zainteresowanymi stronami, co prowadzi do zwięk-
szenia wiarygodności biznesowej dla wszystkich inte- 
resariuszy . 

Wszystkie wymienione korzyści przyczyniają się 
do poprawy pozycji konkurencyjnej organizacji na 
rynku . Tym bardziej, że coraz więcej uwagi media 
poświęcają kwestiom odpowiedzialności ekologicznej 
podmiotów gospodarczych . 

Należy podkreślić rolę standardu środowisko-
wego EMAS jako istotnego elementu nowoczes- 
nych metod zintegrowanego zarządzania opartego 
na międzynarodowych standardach . System zarzą-
dzania środowiskowego zgodny z rozporządzeniem 
EMAS może posłużyć jako bardzo przydatne narzę-
dzie do zapewnienia spójności działania każdej orga-
nizacji, bez względu na rodzaj prowadzonej działal-
ności . Niestety, trudno jest mówić o dynamicznym 
rozwoju systemu EMAS w Polsce . Mimo blisko 
6-letniego członkostwa naszego kraju w Unii Euro-
pejskiej, standard ten jest mało rozpowszechniony, 
a jego logo słabo rozpoznawalne . 

dr hab. Helena Kościelniak, prof. PCz 
dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera 
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Summary 
The paper focus is on environmental management system 
and participation in EMAS scheme as an attractive crite-
rion of company competitive position assessment, determi-
ning its market value, ecological consciousness, image or 
even it business credibility for all stakeholders . Company 
resources and skills are verified here on the basis of main 
environmental impact and damage indicators such as: emis-
sions of gases, particles, sludge and waste and waste mana-
gement system .
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koncepcja zwiększenia  
poziomu zaufania  
wśród kluczowych 
przedsiębiorstw budowlanych 

Andrzej Buszko

wprowadzenie

arządzanie zaufaniem zdobywa coraz większe 
znaczenie wśród przedsiębiorstw gospodarki 
rynkowej . Sama strategia zarządzania zaufa-

niem może występować samodzielnie lub też wspierać 
istniejące strategie [Grudzewski, Hejduk, Sankowska, 
Wańtuchowicz, 2009] . W sektorze budowlanym zaufa-
nie odgrywa istotną rolę i można wskazać generalnie 
dwa procesy, które rzutują na konieczność uwzględnia-
nia tego zasobu niematerialnego . Pierwszy, związany 
jest z funkcjonowaniem firm wykonawczych w sieci 
powiązań . Przedsiębiorstwa budowlane, które pełnią 
funkcję generalnego wykonawcy rezygnują z własnego 
potencjału (np . pionu realizacji, gospodarki magazy-
nowej, logistyki) na rzecz specjalistycznych jednostek . 
Tworzy się w ten sposób sieć powiązań pozwalająca 
na przyjęcie, wykonanie i rozliczenie dowolnej pod 
względem wartości i zaawansowania technologicznego 
inwestycji . Drugi proces związany jest z relacjami po-
między inwestorem, przedsiębiorstwem budowlanym 
i instytucjami finansującymi . W sytuacji braku lub 
spadku zaufania między wyżej wymienionymi pod-
miotami występują trudności w zapewnieniu środków 
finansowych . Taka sytuacja, szczególnie w przypadku 
pogorszenia się koniunktury gospodarczej, przyczynia 
się do wystąpienia kryzysu w sektorze budowlanym . 
Projekty, które nawet w początkowej fazie były po-
zytywnie przez inwestorów i banki ocenione, w oko-
licznościach braku lub spadku zaufania są ponownie 
weryfikowane, a następnie wstrzymuje się ich finan-
sowanie . Ten proces był szczególnie widoczny wśród 
przedsiębiorstw zajmujących się budownictwem miesz-
kaniowym i zdaniem autora był ważnym źródłem kry-
zysu w tej niszy rynkowej . 

Mimo dostrzegania znaczenia zaufania jako waż-
nego elementu strategii zarządzania przedsiębior-
stwem, to do problemu zaufania podchodzono selek-
tywnie . Przez długi okres zaufanie rozpatrywano na 
tle zachowań organizacyjnych, kontaktów personal-
nych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji 
[Couch, Jones, 1997] . Dopiero w końcu lat 90 . ub . 
wieku zaufanie zaczęto traktować bardziej spójnie, 
nadając mu status odrębnej strategii . 

Zaufanie można rozpatrywać z różnych perspektyw: 
� socjologicznej � psychologicznej � antropologicznej 
� menedżerskiej . Pierwsze podejście dotyczy zachowań 
grup społecznych i wzajemnych związków powstających 
na bazie zaufania . Drugie, rozpatruje wśród poszczególnych 

osób podstawowe czynniki, które determinują wzrost 
lub spadek zaufania . Trzecia perspektywa dotyczy ana-
lizy ewolucji (w ujęciu historycznym) powodujących 
zmiany zaufania . Doszukuje się także prawidłowości 
tychże zmian wśród poszczególnych grup społecznych . 
Natomiast czwarta perspektywa koncentruje się na 
podmiotach gospodarczych i stara się wyodrębnić te 
czynniki, które wywołują wśród pracowników pożąda-
ny poziom zaufania nie tylko do kadry kierowniczej, 
ale także do pozostałych zatrudnionych . W literaturze 
przedmiotu zaufanie definiuje się jako przekonanie  
wykonania określonych czynności . Stan ten odnosi się 
do kadry kierowniczej, jak i podwładnych [Dore, 1993; 
Ring, van de ven, 1992; Zucker, 1986] . 

Generalnie, w ujęciu menedżerskim zaufanie moż-
na podzielić na trzy podstawowe kategorie: 
��zaufanie ogólne do otaczającego środowiska, bazu-
jące na postawach społecznych, wychowaniu, kulturze 
(w literaturze przedmiotu określane jako tzw . gene-
ralized trust); 
��zaufanie do specjalnych osób, np . rodzina, bliscy 
znajomi (network trust); 
��zaufanie partnerskie w relacjach pracowniczych 
(partner trust) [Wright, Kirmani, 1977; Holmes, 1991; 
Jones, Adams, Monroe, Berry, 1995] . 

Zdecydowana większość naukowców problem zaufa-
nia rozpatruje w odniesieniu do pierwszej kategorii . 
Uważa bowiem, że zaufanie jest pewnym stanem 
oczekiwań jednych osób w relacji do drugich . Stan 
tych oczekiwań zależy przede wszystkim od stosun-
ków społecznych, poziomu rozwoju gospodarczego, 
kultury, przyjętych wzorców postępowania . Propaga-
torem tego typu poglądów jest zwłaszcza J .B . Rotter 
(1967, 1971, 1980) . W latach późniejszych kolejni  
naukowcy zwrócili uwagę, że w tzw . zaufaniu ogólnym 
mogą występować grupy społeczne charakteryzujące 
się różnym poziomem zaufania nie tylko w relacjach 
względem siebie, ale także do pozostałych podmiotów . 
Co więcej, poszczególne jednostki (w obrębie danej 
grupy społecznej) mogą mieć odmienne zaufanie do 
tych samych osób [Kugler, Jones, 1992; Jones, Cohn, 
Miller, 1991] . W działalności gospodarczej posiada-
nie odpowiedniego zaufania przez kadrę kierowniczą  
pozwala na przeprowadzenie bardzo trudnych reform, 
np . restrukturyzację przedsiębiorstwa, wdrożenie no-
wych technologii czy też obniżenie płac lub zwolnienia 
pracowników . Zdaniem wielu analityków zajmujących 
się strategiami zarządzania, zaufanie determinuje roz-
wój wielu sektorów gospodarczych . Jest szczególnie ,
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istotne w branży motoryzacyjnej, w której następuje 
przenoszenie produkcji w różne regiony świata, budo-wla-
nej (współpraca z wieloma partnerami), w podejmowaniu 
strategicznych decyzji, np . o aliansach, tworzeniu marki 
produktu, kreowaniu marketingowych relacji partner-
skich typu sprzedawca – klient czy też business2business 
[Seppänen, Blomqvist, Sundqvist, 2007] . 

cel pracy i uzasadnienie wyboru tematu 

elem pracy jest przedstawienie koncepcji 
zwiększenia poziomu zaufania wśród klu-
czowych przedsiębiorstw budowlanych . 

Pod pojęciem kluczowej organizacji budowlanej 
przyjęto określać te podmioty, które są w stanie 
nawiązać walkę konkurencyjną z zagranicznymi 
jednostkami (zarówno w kraju, jak i na rynkach ze-
wnętrznych), mają zdolność ustanowienia ścisłych 
związków z pozostałymi firmami niszy rynkowej, 
tj . podwykonawcami, projektantami, inspektorami 
nadzoru, centrami logistycznymi, producentami 
materiałów i sprzętu budowlanego . W ten sposób 
następuje „porządkowanie” niszy rynkowej . Dzięki 
temu małe i średnie podmioty (na podstawie współ-
pracy z kluczowymi jednostkami) zapewniają sobie 
portfel zleceń – trwały udział w rynku . W sektorze 
budowlanym w sposób szczególny zwraca się uwagę 
na konieczność wdrażania strategii zarządzania za-
ufaniem . Z jednej strony wynika to z faktu oddawa-
nia (często opartych na zaawansowanej technologii) 
obiektów do użytkowania przyszłym inwestorom, 
np . elektrowni, fabryk chemicznych . Odbiorcy tych 
usług muszą mieć wysoki poziom zaufania do firmy 
budowlanej . Z drugiej strony, generalny wykonawca 
współpracuje z wieloma podwykonawcami i zarów-
no partnerzy, jak i firma kluczowa powinny wzglę-
dem siebie okazywać odpowiedni poziom zaufania . 

Bez zaufania sprawna realizacja inwestycji nie była-
by po prostu możliwa . 

metodyka badań 

adaniom poddano 69 kluczowych przedsię-
biorstw budowlanych . Próba była celowa 
i do badania została wybrana z uwagi na 

posiadane niżej cechy: 
�� okres działania od 2000 r ., 
�� średnioroczny obrót na poziomie minimum 60 

mln PLN, 
�� zatrudnienie na poziomie 100 własnych pracow-

ników, a w związku sieciowym minimum 300 pra-
cowników, 
�� znajomość budowlanej niszy rynkowej, 
�� doświadczenie w roli generalnego wykonawcy  

inwestycji . 
Próba jest niereprezentatywna i uzyskane na jej 

podstawie wyniki można jedynie odnieść do bada-
nej grupy podmiotów . Źródłem informacji o przed-
siębiorstwach były dane zawarte w klasyfikacji 
według PKD 2004/2007 podmiotów wpisanych do 
rejestru REGON . Badane przedsiębiorstwa zostały 
podzielone na cztery grupy w zależności od dyna-
miki średniorocznych obrotów . Do pierwszej grupy 
zostały zaliczone te przedsiębiorstwa, które osiągnę- 
ły średnioroczną dynamikę obrotów większą niż 
4,5%, do drugiej – o obrotach 3–4,5%, do trzeciej – 
o średniorocznych obrotach w przedziale 1–3%, a do 
czwartej pozostałe badane podmioty .

Badania przeprowadzono w sierpniu 2008 r . i doty-
czyły lat 2000–2007 . Podstawą zbierania danych była 
ankieta skierowana do kadry kierowniczej . Ankieta 
była poparta wywiadem bezpośrednim i zawierała  
pytania sprawdzające . Otrzymano zwrot 46 popraw-
nie wypełnionych ankiet . 

* złodziejowatość – akceptacja wykorzystywania sprzętu, materiałów firmy do celów prywatnych (np . samochodu służbowego, 
telefonu komórkowego do rozmów prywatnych, wynoszenie materiałów biurowych itd .) . 

Rys. 1. Przyjęty tryb postępowania w konstrukcji hipotez 

Źródło: opracowanie własne . 
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Do analizy związków badanych czynników wyko-
rzystano test niezależności chi-kwadrat, liczony według 
następującego wzoru: 

gdzie: 
n – wartości empiryczne, 
ñ ij – wartości teoretyczne, 
k – liczba kolumn, 
r – liczba wierszy . 

Statystyka ta ma przy założeniu prawdziwości  
hipotezy dla dużych prób asymptotyczny rozkład c2 
z (r–1) x (k–1) stopniami swobody . Liczebności teo-
retyczne ñij zostały obliczone według następującej 
formuły: 

gdzie: 
∑ ni oznacza sumę liczebności empirycznych i-tego 
wiersza, 
∑ nj oznacza sumę liczebności empirycznej j-tej ko-
lumny, 
n – liczebność próby . 

Obszar krytyczny (prawostronny) w rozważanym 
teście określa nierówność c2 ≥ c2 ∝, gdzie c2 ∝ 
jest wartością krytyczną odczytaną z tablicy roz-
kładu c2 dla ustalonego poziomu istotności (w tym 
przypadku przyjęto 0,01) i dla (r–1 ) x (k–1) 
stopni swobody w taki sposób, aby zacho-
dziła relacja P (c2  ≥ c2 ∝ ) = ∝ . W przy-
padku, gdy c2 ≥ c2 ∝, hipotezę zerową 
o stochastycznej niezależności zmiennych 
X i Y losowych odrzucano . Natomiast, jeśli  
c2 < c2 ∝, to nie było podstaw do odrzu-
cenia hipotezy zerowej o stochastycznej nie-
zależności zmiennych losowych X i Y [Sob-
czyk, 2004] . 

prezentacja oraz omówienie  
wyników badań 

godnie z przyjętą metodologią 
w tabeli 1 przedstawiono wartość 
testu chi-kwadrat dla zewnętrznych 

czynników wpływających na strategię zarzą-
dzania zaufaniem wśród kluczowych przed-
siębiorstw budowlanych .

Rozkład wyników testu chi-kwadrat naka-
zuje odrzucić hipotezę zerową o niezależno-
ści zmiennych w odniesieniu do zdecydowa-
nej większości przypadków, tj .: wykształce-
nia, napiętnowania złych praktyk partnerów, 
systemu rozliczeń, przejrzystości procedur, 
postaw partnerów (otwartość, lojalność, 
wspólne rozwiązywanie problemów, chęć 
przekazywania informacji), przejrzystych 
form współpracy, rodziny, przetargu jako 
formy zdobywania zleceń, braku korupcji 
w niszy rynkowej . W odniesieniu do wyżej 

wymienionych czynników c2 okazał się większy niż 
c2 ∝ . Oznacza to, że powyższe czynniki miały wpływ 
na strategię zarządzania zaufaniem . W przypadku 
religii i zaangażowania społecznego (pomoc potrze-
bującym, akcje charytatywne) c2 był mniejszy ani-
żeli c2 ∝. Wynik ten warunkował przyjęcie hipote-
zy zerowej o stochastycznej niezależności badanych 
zmiennych . Czynniki te zdaniem ankietowanych nie 
miały wpływu na strategię zarządzania zaufaniem . 
W tabeli 2 przedstawiono wartość testu chi-kwadrat 
dla czynników wewnętrznych . 

W odniesieniu do następujących czynników we-
wnętrznych: dotrzymywania obietnic, wspólnego 
rozstrzygania sporów, możliwości doboru zespołów 
wykonawczych, dzielenia się umiejętnościami, sys-
temu komunikacji, uczciwości pracowników, prze-
strzegania norm i zasad, postaw kadry kierowniczej 
(kompetencje, decyzje, odpowiedzialność, sprawiedli- 
wość), stylu zarządzania i kultury organizacyjnej 
c2 był większy niż c2 ∝ . Wynik ten oznacza, że 
wymienione czynniki wewnętrzne miały wpływ na 
strategię zarządzania zaufaniem w przedsiębior-
stwach budowlanych . Natomiast następujące czynni-
ki wewnętrzne: złodziejowatość, system motywacji, 
przywództwo, zdaniem ankietowanych, nie miały 
wpływu na strategię (c2 był mniejszy aniżeli c2 ∝) .

 
koncepcja zwiększenia poziomu zaufania 
wśród przedsiębiorstw budowlanych 

rzeprowadzone badania wśród krajowych przed-
siębiorstw budowlanych pozwalają przedstawić 
propozycję zwiększenia poziomu zaufania . Róż-

ni się ona od popularnego modelu oryginalnie opracowa-
nego przez D . McKnighta i N . Chervany’ego (rysunek 2) . 

Tab. 1. Wartość testu chi-kwadrat dla zewnętrznych 
czynników rzutujących na strategię zarządzania zaufa-
niem kluczowych przedsiębiorstw budowlanych 

Czynniki zewnętrzne Wartość c2 ∝ Wartość c2
Wykształcenie 28,8 44,8
Rodzina 26,2 38,1
Religia 26,2 26,1
Zaangażowanie społeczne:
�pomoc potrzebującym 
�akcje charytatywne 

26,2
26,2

24,6
11,9

Brak korupcji w niszy 28,8 85,9
Przetarg jako podstawowa forma 
zdobycia zleceń 

28,8 39,9

Przejrzysta forma współpracy  
z partnerami w niszy rynkowej 

23,2 54,1

Postawa partnerów: 
�otwartość 
�lojalność 
�wspólne rozwiązywanie 
problemów 
�chęć przekazywania informacji 

26,2
26,2
26,2
26,2

34,8
41,8
38,8
47,1

Komunikacja 26,2 66,1
Wybór najlepszych partnerów 23,2 36,2
Napiętnowanie złych praktyk 
partnerów, np . korupcji, braku 
rzetelności 

23,2 38,1

System rozliczeń / zgodnie  
z podpisaną umową i przez bank 

23,2 30,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych przed-
siębiorstw budowlanych . ,
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Zdaniem obu autorów wzrost zaufania jest uwa-
runkowany odpowiednimi decyzjami (decision to trust) 
oraz zachowaniem (trusting behaviour) . Wpływ na 
zwiększenie zaufania mają również wzorce zachowań 
oraz wiara (trusting beliefs, beliefs formation) . Autorzy 
wprowadzają pojęcie zaufania sytuacyjnego (situational 
trust) oraz dyspozycyjnego (dispositional trust) . Pierw-
sze polega na oczekiwaniu kadry wobec pozostałych 
pracowników, koncentruje się na wykonywaniu pole- 
ceń w określonych sytuacjach . Natomiast zaufanie dys-
pozycyjne określa pewną granicę zachowań, do któ-
rych mogą posunąć się pracownicy . Ta granica się 
zmienia w zależności od nastawienia optymistycznego 
lub pesymistycznego [McKnight, Chervany, 1996] . 

Propozycja składa się z trzech podstawowych fi-
larów (rysunek 3) . Pierwszy dotyczy sieci powiązań 
w budowlanej niszy rynkowej . Drugi, wynika z pro-
cesów zachodzących w samym przedsiębiorstwie, 
natomiast trzeci obejmuje wzorce, do których przy-
wiązują znaczenie pracownicy . Wzorce te związane są 

przede wszystkim ze środowiskiem i rodziną . Przed-
siębiorstwo budowlane w niszy rynkowej tworzy sieć 
powiązań . Czynnikiem determinującym tworzenie 
powyższych związków jest konieczność pozostawienia 
w zasobach firmy wykonawczej jedynie podstawowych 
kompetencji, natomiast pozostałe są przekazywane  
innym podmiotom . Klasycznym przykładem jest likwi-
dacja wśród przedsiębiorstw budowlanych własnych 
magazynów, sprzętu budowlanego, usług księgowych 
i prawnych . Tego typu usługi zleca się specjalistycznym 
podmiotom, np . centrom logistycznym . Współpraca 
w ramach sieci rzutuje na poziom zaufania . Partnerzy 
powinni dzielić się posiadanymi zasobami (w tym nie-
materialnymi, np . wiedzą), wspólnie rozwiązywać pro-
blemy . Z tego względu okolicznością sprzyjającą jest 
właściwy system komunikacji oparty na technologiach 
informatycznych (np . intranet, DSS, ERP, BCA itd .) . 

Struktura organizacyjna w przedsiębiorstwie bu-
dowlanym powinna umożliwiać tworzenie związków 
fraktalnych . Należy mieć bowiem na uwadze, że 
struktura musi być na tyle elastyczna, aby pracow-
nicy mogli swobodnie tworzyć zespoły wykonawcze . 
Zespoły takie są kształtowane w podstawowym stop-
niu na placu budowy i w ich skład wchodzą nie tylko 
pracownicy przedsiębiorstwa budowlanego (będące-
go integratorem związków sieciowych), ale również 
przedstawiciele partnerów ze specjalistycznych jed-
nostek podwykonawczych, logistycznych, projektanci, 
inspektorzy nadzoru, konsultanci, przedstawiciele 
inwestora . Z tego względu kluczowa firma budow-
lana powinna określić zasady współpracy i przyjąć 
stosowne mierniki oceny zachodzących procesów . 
Warto zwrócić uwagę, że tradycyjne mierniki oceny 
bazujące na parametrach ilościowych tracą na zna-
czeniu, a zyskują parametry jakościowe . Natomiast 
w samym przedsiębiorstwie budowlanym ważne miej-
sce w zarządzaniu zaufaniem zajmuje postawa kadry 
kierowniczej . To od jej uczciwości, spełnienia obiet-
nic zależy poziom zaufania pozostałych pracowników .  
Kadra kierownicza kształtuje również odpowiednią 
kulturę przedsiębiorstwa oraz styl zarządzania . Bardzo 
ważnym zagadnieniem pozostaje wykształcenie pra-
cowników, dlatego pojawia się program odpowiednich 
szkoleń i kursów specjalistycznych . Uzupełnieniem 
strategii zarządzania zaufaniem jest konieczność 
zwrócenia uwagi na wzorce zachowań wynikające 
z wychowania w rodzinie i przebywania w odpowied-
nim środowisku . Wzorce te mogą wzmacniać zacho-
dzące w przedsiębiorstwie procesy lub skutecznie je 
niwelować . Dlatego kadra kierownicza musi w przyję-
tej strategii zarządzania kształtować te wzorce, które 
sprzyjają wzrostowi zasobów zaufania . 

podsumowanie 

trategia oparta na zaufa- 
niu będzie coraz ważniej-
szą strategią w wielu sek-

torach gospodarki, w tym również 
w budownictwie . Przeprowadzone 
badania pozwoliły przedstawić 
koncepcję zwiększenia zaufania 
w branży budowlanej . Z drugiej 
jednak strony wynikają kolej-
ne obszary analizy . Dotyczą one 
m .in . określenia tych czynników, 
które w podstawowym stopniu 

Rys. 2. Schemat zarządzania zaufaniem według D. McKnighta 
 i N. Chervany’ego 

Źródło: D . McKNIGHT, N . CHERvANY, The Meanings of Trust, 
„MISRC Working Papers” 96-04, Management Information Systems 
Research Center, University of Minnesota 1996 . 

Tab. 2. Wartość testu chi-kwadrat dla wewnętrz-
nych czynników rzutujących na strategię zarzą-
dzania zaufaniem kluczowych przedsiębiorstw 
budowlanych

Czynniki wewnętrzne Wartość c2 ∝ Wartość c2
Złodziejowatość 26,2 17,7
Styl zarządzania 28,8 39,2
Kultura organizacyjna 28,8 70,8
Przywództwo 26,2 23,3
System motywacji 26,2 13,9
Postawa kadry kierowniczej 
�kompetencje 
�decyzje 
�odpowiedzialność 
�sprawiedliwość 

26,2
26,2
26,2
26,2

55,8
60,8
41,2
29,9

Przestrzeganie norm i zasad 26,2 27,9
Uczciwość pracowników 26,2 26,9
System komunikacji 26,2 38,8
Dzielenie się 
umiejętnościami 

26,2 50,8

Możliwość doboru zespołów 
wykonawczych 

26,2 80,2

Szkolenia 26,2 67,8
Wspólne rozstrzyganie sporów 26,2 45,1
Dotrzymywanie obietnic 26,2 99,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycz-
nych przedsiębiorstw budowlanych . 
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Rys. 3. Koncepcja zwiększenia poziomu zaufania wśród kluczowych przedsiębiorstw budowlanych 

Źródło: opracowanie własne .

przyczyniają się do zwiększenia zaufania . W jakiej 
kolejności i zakresie należy wdrażać poszczególne 
czynniki, aby osiągnąć pożądany poziom zaufania? 
Bardzo istotnym problemem (nieporuszanym w tym 
artykule) pozostaje kwestia mierzenia zaufania: 
jakich mierników (narzędzi) należy użyć, by móc 
ocenić np . poziom zaufania w różnych przedsiębior-
stwach tworzących sieć powiązań w budowlanej 
niszy rynkowej? 

dr hab Andrzej Buszko, prof. UWM 
Katedra Makroekonomii 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
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Summary 
The aim of this study is to present the idea of trust strategy 
among key construction companies . The group of 69 firms were 
chosen and questioned . Based on their opinion the proper strategy 
was elaborated . Those companies were divided into four groups 
depending on their turnover . The strategy is quite different from 
the proposition of D . McKnight and N . Chervany . 

Tomasz Kopczyński

Outsourcing w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami 
polskie wydawnictwo ekonomiczne, warszawa 2010

Globalizacja i zmienne otoczenie sprawiają, że 
współczesne przedsiębiorstwa poszukują nowych 
koncepcji mających zapewnić poprawę efektywno-
ści i skuteczności działania . Outsourcing to jedna 
z takich koncepcji, zakładająca, że wszelka dzia-
łalność przedsiębiorstwa nienależąca do jego klu-
czowej aktywności jest zlecana na zewnątrz . Au-
tor skupił uwagę na miejscu outsourcingu wśród 

współczesnych koncepcji zarządzania, a także per-
spektywach rozwoju outsourcingu w krajach rozwi-
niętych i w Polsce .

Książka jest przeznaczona dla wykładowców 
i studentów zarządzania w wyższych uczelniach 
różnych typów oraz przedsiębiorców i menedżerów .
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Uwarunkowania  
międzynarodowej kooperacji 
polskich przedsiębiorstw 
budowlanych
Jadwiga Bizon-Górecka, Jarosław Górecki

wprowadzenie 

rocesy globalizacyjne, obserwowane we 
wszystkich obszarach ludzkiej działalności, 
wspierane rozwojem technologii informa-

tycznych, stwarzają wyzwania dla umiędzynarodo-
wienia działalności gospodarczej przedsiębiorstw 
różnych branż . Cechy specyficzne danej branży 
zakreślają rozmiary i formy uczestnictwa przedsię-
biorstw na rynku międzynarodowym . Predyspozycje 
przedsiębiorstw do funkcjonowania w obszarze mię-
dzynarodowym warunkują zarówno czynniki natury 
egzogenicznej, jak też endogenicznej . 

Czynniki egzogeniczne obejmują zarówno makro-
ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania orga-
nizacji gospodarczych (w wymiarze globalnym i kra-
jowym), jak i specyfikę branży . Rosnąca otwartość 
i liberalizacja polskiej gospodarki uwrażliwia przed-
siębiorstwa na czynniki otoczenia zewnętrznego 
w wymiarze nie tylko krajowym, ale też międzynaro-
dowym . Funkcjonowanie branży budowlanej na po-
szczególnych rynkach jest uzależnione od klimatu 
inwestycyjnego, a charakter związków kooperacyj-
nych przedsiębiorstw zależy od polityki danego kra-
ju, np . w zakresie ochrony własnych firm, kiedy fir-
my zagraniczne mogą występować jedynie jako pod-
wykonawcy firm rodzimych . Umiędzynarodowienie 
branży budowlanej jest też w dużej mierze uzależ-
nione od stopnia wdrożenia przepisów branżowych 
o charakterze międzynarodowym (np . Eurokody), 
jak też standardów zawodowych pracowników na 
różnych poziomach (w tym kadry menedżerskiej, inży-
nierskiej i specjalistów wykonawczych) . Na branżowe 
uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw wska-
zują m .in . M . Gorynia (2007) oraz G . Gierszewska 
i M . Romanowska (2003) . 

Do endogenicznych czynników, sprzyjających wdra-
żaniu globalnej strategii przedsiębiorstwa, należy 
w głównej mierze zaliczyć elementy związane z łama-
niem barier umiędzynarodowienia tkwiących w kul-
turze organizacyjnej . W branży budowlanej ważne 
jest postrzeganie korzyści z podejmowania budowla-
nych projektów inwestycyjnych w międzynarodowej 
kooperacji . Zaawansowane technologie procesów 
budowlanych stymulują specjalizację ich realizato-
rów . Spektrum przedsiębiorstw branży budowlanej 
jest szerokie . Operują w niej m .in . przedsiębiorstwa 
zajmujące się produkcją materiałów i prefabryka-
tów budowlanych, ich sprzedażą, wykonujące roboty 
budowlane (w tym ogólnobudowlane, instalacyjne, 
sprzętowe i inne), zajmujące się rozbiórką obiektów 

budowlanych, a także firmy projektowe czy zarządza-
jące . Specyfika i złożoność produkcji budowlanej de-
terminują kooperację przedsiębiorstw tego sektora . 
W powstawaniu finalnych produktów budowlanych, 
tj . budynków i budowli, uczestniczy bowiem zwykle 
wiele przedsiębiorstw ze sfery usług budowlanych, 
jak też produkcji i handlu, o różnorodnych powią-
zaniach kooperacyjnych . Powiązania te, w zależności 
od rodzaju przedsięwzięć budowlanych, mają wymiar  
lokalny, krajowy, międzynarodowy czy wręcz globalny . 

specyficzne cechy działalności  
budowlanej jako predyspozycja między-
narodowej kooperacji przedsiębiorstw 

pecyficzne cechy działalności budowlanej 
wywierają istotny wpływ na kształtowanie 
charakteru projektów inwestycyjno-budow-

lanych . Ich podejmowanie wiąże się z głęboką i dłu-
gotrwałą ingerencją w środowisko naturalne, jest 
uciążliwe dla otoczenia, zarówno w fazie wznoszenia 
obiektów, jak również ich eksploatacji, a także likwi-
dacji . Wymaga zużycia znacznych zasobów material-
nych oraz zaangażowania wielu specjalistów i insty-
tucji podejmujących decyzje w kolejnych fazach życia 
wznoszonych obiektów . 

Specyfika takich projektów wynika w szczególno-
ści z charakteru produktów . Obiekty budowlane są 
najczęściej produktami o znacznym zakresie posta-
wionych zadań, długim czasie realizacji i życia, znacz-
nym koszcie wytworzenia i użytkowania, a przede 
wszystkim charakteryzują się znacznym oddziaływa-
niem na środowisko – w zasadzie kształtują środowi-
sko naturalne człowieka . Stąd duża liczba i różno-
rodność interesariuszy projektów inwestycyjno- 
-budowlanych, zainteresowanych ze zróżnicowanym 
zaangażowaniem w poszczególne ich etapy – od tra-
dycyjnych dla projektów, tj . sponsorów (inwestorów) 
projektu i jego realizatorów (zespołu projektowego 
z menedżerem projektu) do społeczności lokalnej 
(w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanego projek-
tu), a także społeczeństw w szerszym pojęciu, nara-
żonych na konsekwencje istnienia wznoszonych obiek-
tów budowlanych . 

Interakcje projektów inwestycyjno-budowlanych 
z otoczeniem zależą od rodzaju obiektu, jego wiel-
kości, lokalizacji i wielu innych uwarunkowań ogól-
nych i specyficznych dla tych przedsięwzięć . 

Według Chartered Institute of Building (2002) 
projekt inwestycyjno-budowlany obejmuje następują-
ce etapy: 
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�� etap wstępny – cele klienta, wymagania (client’s 
objectives, brief), 
�� studium wykonalności (feasibility study), 
�� opracowanie strategii (strategy), 
�� przygotowanie budowy (pre-construction), 
�� budowę (construction), 
�� zakończenie budowy (commissioning, completion), 
�� przekazanie do użytkowania (handover) . 
Znaczna część projektów inwestycyjno-budowlanych 

to duże projekty, realizowane często w międzynaro-
dowej kooperacji . Wynika to z faktu ich złożoności 
technologicznej i konieczności wykorzystania prak-
tycznej wiedzy technicznej, organizacyjnej i ekono-
micznej o ponadnarodowym charakterze . Nie bez 
znaczenia jest też fakt specjalizacji przedsiębiorstw 
budowlanych we wznoszeniu określonego typu obiek-
tów (np . budowa stadionów sportowych) . W warun-
kach globalizacji gospodarki takie przedsiębiorstwa 
osiągają przewagę konkurencyjną na poszczególnych 
rynkach, wygrywają przetargi na wykonawstwo kolej-
nych projektów, jednak w toku ich realizacji wchodzą 
w związki kooperacyjne z lokalnymi przedsiębior-
stwami budowlanymi . Dla polskich przedsiębiorstw  
budowlanych, słabo doświadczonych w funkcjonowaniu  
na rynkach międzynarodowych, wchodzenie w powią- 
zania kooperacyjne z firmami zagranicznymi, realizu-
jącymi projekty na terenie Polski, jest szansą na zaist-
nienie w przestrzeni międzynarodowej . 

Badania 48 przedsiębiorstw różnych branż regionu 
kujawsko-pomorskiego – w tym 15 przedsiębiorstw 
branży budowlanej – przeprowadzone metodą wy-
wiadów bezpośrednich z użyciem jednolitego kwe-
stionariusza w okresie od października 2007 do 
stycznia 2008 r . wykazały, że partnerami przedsię-
biorstw budowlanych w projektach są głównie inne 
przedsiębiorstwa krajowe oraz jednostki samorządu 
terytorialnego, ale 10% przedsiębiorstw realizowało 
projekty w międzynarodowej kooperacji (rysunek 1) . 

globalna orientacja przedsiębiorstw 

międzynarodowienie procesów gospodarczych 
osiągnęło takie rozmiary, że można mówić 
o globalizacji gospodarki . Pojęcie globaliza-

cji w odniesieniu do funkcjonowania przedsiębiorstw 

może być zilustrowane w dwojaki sposób, co opisu-
ją G . Stonehouse, J . Hamill, D . Campbell i T . Purdie 
(2001) . Po pierwsze, termin „globalny” używany 
jest do opisu organizacji realizujących standardowe 
strategie na wszystkich rynkach świata . Po drugie, 
termin „globalny” jest używany do opisu przedsię-
biorstwa podejmującego ekspansję poza swój rynek  
wewnętrzny . 

W pierwszym przypadku mamy do czynienia 
z przedsiębiorstwami międzynarodowymi, które roz-
szerzają swoje struktury organizacyjne na inne kraje . 
Kierują się przy tym możliwością korzystnego roz-
woju poprzez zwiększenie skali produkcji w sprzy-
jających warunkach . Przesłanki te mogą mieć roz-
liczny charakter, poczynając od bliskości zasobów 
naturalnych (np . cegielnie), warunków klimatycznych 
(np . hodowle kwiatów), bezpośredniego dostępu do 
rynków zbytu (np . sieci handlowe), poprzez warunki 
ekonomiczne (np . tania siła robocza, niskie podatki) 
aż do uwarunkowań politycznych (np . małe ryzyko 
niestabilności politycznej) . 

W drugim przypadku mamy do czynienia z przed-
siębiorstwami wchodzącymi w powiązania koopera-
cyjne z zagranicznymi organizacjami gospodarczymi 
(np . grupy przedsiębiorstw, alianse strategiczne czy 
konsorcja do realizacji wspólnych projektów) oraz 
przedsiębiorstwami dostarczającymi swoje produkty 
(wyroby materialne, usługi) na rynki zagraniczne . 
Jak pisze Ł . Puślecki (2009), „w związku z globali-
zacją rynku światowego dostęp do niego jest bardzo 
prosty, co powoduje wzrost konkurencji” . 

Problem globalizacji gospodarki w kontekście funk-
cjonowania przedsiębiorstw dostrzegł też P . Drucker, 
formułując paradygmaty zarządzania na wiek XXI, 
zaprezentowane w „Forbes Magazine” w październi-
ku roku 1998, które przytoczył P . Grajewski (2009), 
w tym m .in .: „…Globalny charakter gospodarki zmie-
nił definicję firmy międzynarodowej poprzez drastycz-
ne obniżenie znaczenia geograficzno-narodowego ulo-
kowania firmy…” . Jednocześnie P . Grajewski zauwa-
ża, że tworzenie globalnych struktur gospodarczych 
„doprowadza do globalnych postaw menedżerów, 
dzięki którym materializuje się w praktyce zarządza-
nie międzykulturowe, charakterystyczne dla oczekiwa-
nych zachowań przedsiębiorstwa XXI wieku” . 

Departament Przedsiębiorstw 
i Cen Głównego Urzędu Staty-
stycznego opublikował wyniki 
badania grup przedsiębiorstw, 
prowadzących działalność gospo-
darczą w Polsce, przeprowadzo-
nego po raz pierwszy w 2008 r . 
[GUS, 2009] . Zidentyfikowano 
1116 grup, z których 62,6% sta-
nowiły grupy krajowe, a 37,4% 
– tzw . grupy okrojone (niepeł-
ne), czyli zlokalizowane na tere-
nie Polski części grup między-
narodowych . Większość grup 
okrojonych, tj . 55,2% znajduje 
się pod kontrolą kapitału zagra-
nicznego – jednostki dominują-
ce najwyższego szczebla mają 
siedziby za granicą – w 57 krajach, 
w tym 82,5% w krajach Unii Eu-
ropejskiej . Największy udział 
wśród zagranicznych jednostek 
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Rys. 1. Współuczestnicy projektów realizowanych przez przedsię-
biorstwa regionu kujawsko-pomorskiego 

Źródło: badania własne . 
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dominujących najwyższego szczebla mają podmioty 
gospodarcze zlokalizowane w Niemczech – 26,6% 
(rysunek 2) . 

Z kolei podmioty zagraniczne, zależne od polskich 
jednostek dominujących, zlokalizowane są w 52 kra-
jach (najwięcej na Ukrainie), w tym 57,4% w krajach 
UE (rysunek 3) . 

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo mię-
dzynarodowe jest twórcą, ukrytym współtwórcą, 
czy jedynie użytkownikiem przyswojonego zestawu 
reguł postępowania, staje się jego ponadnarodowym  
krzewicielem . 

Dany sposób gospodarowania, standard organiza-
cyjny, komunikacyjny, technologiczny czy techniczny, 

rozprzestrzeniają się nie tylko dzięki współuczestnic-
twu w sieci gospodarczej, ale także poprzez naśla-
downictwo ze strony międzynarodowych i lokalnych  
konkurentów, kooperantów lub podmiotów lokalnych, 
które traktują przedsiębiorstwa międzynarodowe, 
jak benchmarki, co podkreśla B . Stępień (2009) . 

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że krzewio-
ne wzorce zachowań organizacyjnych przenikają do 
przedsiębiorstw od strony artefaktów ich kultury 
organizacyjnej i długo muszą drążyć jej podłoże, 
zanim dotrą do poziomu wartości i norm uznawa-
nych przez społeczność organizacji – ich korzenie, 
tj . uwarunkowania kulturowe są znacznie trwalsze 
i silniejsze od wpływów zewnętrznych . 

Rys. 2. Jednostki dominujące najwyższego szczebla zlokalizowane za granicą – rozkład geograficzny 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2009) . 

Rys. 3. Jednostki zależne, pod kontrolą kapitału polskiego, zlokalizowane za granicą – rozkład 
geograficzny 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2009) . 
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kultura organizacyjna jako determinanta 
międzynarodowej kooperacji  
przedsiębiorstw 

ojęcie kultury organizacyjnej jest trudno 
definiowalne (podobnie jak „kultura osobi-
sta”) . Opisywane jest za pomocą wielu cech 

specyficznych organizacji, m .in . panujących w niej 
poglądów, norm i zasad zachowania . Ogólnie można 
przyjąć, że stanowi ją zbiór wartości, norm oraz 
postaw menedżerów i pracowników, zakorzenionych 
w ukrytych założeniach, tkwiących w świadomości 
i podświadomości ludzi organizacji, a demonstrowa-
nych za pomocą wielu symboli (artefaktów) . 

Obserwując procesy gospodarcze na świecie, moż-
na zauważyć, że mamy do czynienia jednocześnie 
z globalizacją zjawisk gospodarczych (np . duże kon-
cerny międzynarodowe), jak też z umacnianiem się 
świadomości regionalnej (np . promocja produktów 
regionalnych) . Zatem w międzynarodowej koopera-
cji przedsiębiorstw należy poważnie traktować ich 
kulturę organizacyjną . Jeśli niektóre artefakty funk-
cjonowania organizacji dają się bowiem dość łatwo 
zunifikować w kooperujących przedsiębiorstwach, 
to fundamenty kultury organizacyjnej ulegają prze-
mianom w powolny sposób . Dlatego relacje między 
przedsiębiorstwami kooperującymi w skali między-
narodowej muszą poznawać i uwzględniać cechy kul-
tury organizacyjnej partnerów . 

Obraz kultury organizacyjnej S .P . Robbins (2001) 
zarysował poprzez zespół cech charakterystycznych, 
do których zaliczył: 

 z nowatorstwo i podejmowanie ryzyka (wymiarem tej 
cechy jest stan klimatu proinnowacyjnego i skłonno-
ści do ryzyka); 

 z dbałość o szczegóły (wymiarem tej cechy jest 
poziom oczekiwań w zakresie dokładności, analizy 
i zwracania uwagi na szczegóły); 

 z nastawienie na wyniki (wymiarem tej cechy jest 
stopień koncentracji kierownictwa na wynikach lub 
efektach); 

 z nastawienie na człowieka (wymiarem tej cechy 
jest poziom uwzględniania skutków uzyskanych re-
zultatów w stosunku do pracowników); 

 z nastawienie na zespoły (wymiarem tej cechy jest 
stopień, w jakim działania organizacji są bardziej na-
stawione na zespoły niż pojedynczych pracowników); 

 z agresywność (wymiarami tej cechy są poziom 
agresywności i rywalizacji); 

 z stabilność (wymiarem tej cechy jest poziom nasta-
wienia na trwanie, bardziej niż na rozwój) . 

W odniesieniu do kultury organizacyjnej można 
zauważyć, że: 

 z pojęcie kultury organizacyjnej dotyczy każdego 
podmiotu gospodarczego, a zbiór cech charaktery-
stycznych kultury organizacyjnej zależy w dużej mie-
rze od jego osadzenia w kręgu kulturowym; 

 z uwarunkowania kultury organizacyjnej tkwią 
w długotrwałych procesach rozwoju społecznego 
i ekonomicznego, wraz z doświadczeniami histo-
rycznymi, wpływami religijnymi, a także warunkami 
geograficznymi; 

 z poszczególne kręgi cywilizacyjne bronią swojej 
kultury i mimo że globalizacji towarzyszy wzmoże-
nie dyfuzji kulturowej, to nie powoduje jej ujednoli-
cenia – powinny to respektować przedsiębiorstwa 
operujące na rynku międzynarodowym; 

 z wzajemna znajomość właściwości kultur organi-
zacyjnych przedsiębiorstw partnerskich funkcjonu-
jących w międzynarodowej kooperacji pomaga im 
zbudować relacje, umożliwiające optymalne wyko-
rzystanie posiadanych zasobów . 

Można zauważyć, że kultura organizacyjna przed-
siębiorstwa jest jego wizytówką . To ona kształtuje 
mechanizmy wewnętrznego funkcjonowania firmy, 
jak również relacje z otoczeniem . 

Dojrzałość projektowa przedsiębiorstwa  
budowlanego kluczem do jego sukcesu 

40 tureckich przedsiębiorstwach budow-
lanych, G . Arslan i S . Kivrak (2008), na 
podstawie badania metodą wywiadów bez-

pośrednich z właścicielami i kadrą kierowniczą spre-
cyzowali 7 kluczowych czynników sukcesu przedsię-
biorstw budowlanych: 
�� zarządzanie działalnością (znaczenie: 16,59%), 

w tym czynniki elementarne (kolejność według stop-
nia ważności): organizacja i planowanie, kontrola 
kosztów pracy, kontrola jakości, zarządzanie ryzy-
kiem, dobre utrzymywanie zapisów, 
�� sytuacja finansowa (znaczenie: 16,38%), w tym 

czynniki elementarne (kolejność według stopnia 
ważności): kontrola przepływów gotówkowych, siła 
kapitału finansowego, sytuacja ekonomiczna pań-
stwa, marża zysku, terminowe opłacanie rachun-
ków, niskie stopy procentowe, 
�� cechy właścicieli i kierowników (znaczenie: 

15,78%), w tym czynniki elementarne (kolejność we-
dług stopnia ważności): przywództwo, doświadcze-
nie, umiejętności komunikacji, uczciwość, poziom 
wykształcenia, koneksje polityczne, 
�� jakość pracy i fachowość (znaczenie: 15,19%), 

w tym czynniki elementarne (kolejność według stop-
nia ważności): satysfakcja klienta, użycie materia-
łów dobrej jakości, współpraca i harmonia; 
�� sprzedaż i marketing (znaczenie: 13,78%), w tym 

czynniki elementarne (kolejność według stopnia 
ważności): wizerunek przedsiębiorstwa, dobra rekla- 
ma, konkurencyjne cenniki, jasne cenniki, biura sprze-
daży, innowacyjne produkty, e-marketing, 
�� dobór rynku (znaczenie: 11,35%), w tym czynni-

ki elementarne (kolejność według stopnia ważności): 
doświadczenie przedsiębiorstwa na rynku, określe-
nie potrzeb odbiorcy, poziom konkurencji, 
�� użytkowanie technologii (znaczenie: 10,93%), 

w tym czynniki elementarne (kolejność według stop-
nia ważności): śledzenie i przyjmowanie nowych 
technologii, wykwalifikowani pracownicy technicz-
ni, użytkowanie oprogramowania, posiadanie strony 
internetowej . 

Powyższe wyniki badań wskazują naczelną rolę 
zarządzania działalnością przedsiębiorstwa w osią-
ganiu sukcesu . Widoczna jest też zbieżność większo-
ści czynników sukcesu przedsiębiorstwa z czynnika-
mi sukcesu projektów inwestycyjno-budowlanych . 

Kiedy sukcesy przedsiębiorstwa są traktowane jako 
współbieżne z sukcesami realizowanych projektów, 
można mówić o jego dojrzałości projektowej . 

Dojrzałość projektowa przedsiębiorstwa budow-
lanego to zrozumienie ścisłej współzależności jego 
sukcesu i sukcesu realizowanych projektów . Przy 
czym myślenie projektowe w organizacji nie może 
być zawężone wyłącznie do pojedynczych projektów, 
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gdyż byłoby to myślenie krótkoterminowe i ignoro-
wałoby strategiczne spojrzenie na czynniki sukcesu 
przedsiębiorstwa . Wzrost poziomu dojrzałości pro-
jektowej, poprzez rozwój racjonalnego myślenia pro-
jektowego i dobrych praktyk projektowych w przed-
siębiorstwie, oznacza większą efektywność jego funk-
cjonowania . Zapewnia czytelny podział uprawnień 
i odpowiedzialności pracowników, a w szczególności 
jasne sprecyzowanie ich ról w projektach . Wysoki 
poziom dojrzałości projektowej to osiąganie celów 
projektowych, spełnianie wymagań odnośnie do ich 
zakresu, terminowości i jakości realizowanych zadań 
oraz niższych kosztów projektów . Sprzyja osiąganiu 
satysfakcji inwestorów, która buduje dobry wizeru-
nek wykonawców zadań projektowych . W przedsię-
biorstwie budowlanym dojrzałość projektowa ozna-
cza równoważne traktowanie problemów bizneso-
wych i technologiczno-organizacyjnych zarówno na 
poziomie projektów, jak też całej organizacji . 

Dojrzałe projektowo organizacje, w szczególności 
angażujące się w realizacje dużych projektów, muszą 
przewidywać ulokowanie ich w swojej strukturze 
organizacyjnej . W organizacji zorientowanej projek-
towo można przewidywać strukturę organizacyjną 
przedstawioną schematycznie na rysunku 4 . 

Dojrzałość projektowa przedsiębiorstw może sta-
nowić na konkurencyjnym rynku budowlanym zna-
czący wyróżnik, determinujący powodzenie wcho-
dzenia organizacji w związki kooperacyjne o charak-
terze międzynarodowym . 

wymiary sukcesu projektów  
inwestycyjno-budowlanych 

odejmowanie decyzji w projekcie wiąże się 
często z rozstrzyganiem zagadnień dotyczą-
cych kosztów, jakości i czasu . Sprawne 

zarządzanie projektem wymaga jednoczesnego postrze-
gania tych trzech czynników, obejmującego działa-
nia w kierunkach: coraz taniej, coraz lepiej, coraz 
prędzej . Te perspektywy, mimo pozornej sprzeczno-
ści, wyznaczają współczesne tendencje w poszuki-
waniu optymalnych rozwiązań dla przebiegu pro-
jektów inwestycyjno-budowlanych . Są przedmiotem 
kompromisu w zarządzaniu projektami i stanowią 
podstawowe determinanty ich sukcesu . 

Budżety projektów inwestycyjno-budowlanych są 
przedmiotem szczególnej troski inwestorów i spon-
sorów projektów . Od nakładów na realizację przed-
sięwzięć budowlanych zależy efektywność projektu, 
analizowana na etapie studium jego wykonalności . 
Ocena efektów projektów inwestycyjno-budowlanych 
jest złożona z uwagi na długotrwałą ich żywotność . 
Cykl życia projektu inwestycyjno-budowlanego trwa 
wiele lat po zakończeniu procesów wznoszenia obiek-
tów budowlanych . Obejmuje procesy utrzymania 
i eksploatacji, a kończy się praktycznie w momencie 
likwidacji (rozbiórki, wyburzenia) . Dlatego rachunek 
ekonomiczny powinien uwzględniać wszystkie fazy 
cyklu życia obiektów budowlanych . Oznacza to, że 
analiza kosztów przedsięwzięć budowlanych musi 
być dokonywana według modelu rachunku ciągnio-
nego . Zatem wybory rozwiązań konstrukcyjno-mate-
riałowych, a także procesów technologicznych wyko-
nania obiektów budowlanych, muszą być optymali-
zowane w perspektywie całego cyklu życia projektu . 

Niezbędne, podczas realizacji przedsięwzięć bu-
dowlanych, zasoby powinny charakteryzować się naj-
mniejszym zużyciem, zarówno pod kątem zużycia nie-
zbędnego, jak też minimalizacji strat produkcyjnych . 
Dotyczy to zarówno zasobów materialnych, jak i pracy 
ludzkiej oraz pracy sprzętu . Warunek ten zapewnia 
technologiczność rozwiązań projektowych w fazie 
przygotowania projektu technicznego obiektu budow-
lanego, jak również zaplanowanie efektywnych prze-
biegów procesów technologicznych na placu budowy, 
gwarantujące wysoki poziom jakości robót budowla-
nych i szybkie wykonanie zadań . Zatem uznanie za za-
sadną tendencji do minimalizacji kosztów, wyrażającą 
się w stwierdzeniu „coraz taniej”, może współbrzmieć 
z zasadą „coraz lepiej” i wyzwaniem „coraz prędzej” . 

Dążenie do podnoszenia jakości produktów ludz-
kiej działalności przejawia się w ciągłym doskonale-
niu procesów, których są rezultatem . Zatem trend 
zmierzający do polepszania jakości działań ma na 
celu poprawę jakości produktów . Jakość, rozumiana 
jako zgodność z wymaganiami, jest niemal oczywi-
stym warunkiem sprzedaży produktu . Jednak cha-
rakter procesów budowlanych sprawia, że postrze-
ganie jakości może być złożone . Zatem warunkiem 
minimalizującym ryzyko jakości w produkcji budowla-
nej jest dobra współpraca wykonawców z inwestorem  

Rys. 4. Struktura organizacji zorientowanej projektowo 

Źródło: CH . HENDRICKSON (2003) . 
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na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięć budow-
lanych . Bliższe przyjrzenie się tendencji „coraz lepiej” 
ukazuje, że jest ona kompatybilna z dążeniem wyra-
żanym w stwierdzeniu „coraz taniej”, gdyż wykonane 
za pierwszym razem poprawnie prace nie wymagają 
poprawek zużywających dodatkowe zasoby . Tym sa-
mym jest też zbieżna z tendencją „coraz prędzej” . 

Wyścig z czasem, jaki obserwuje się niemal we 
wszystkich przejawach ludzkiej działalności, ma głów-
nie podłoże w zjawisku konkurencji . Zdążyć przed 
konkurencją to zasadnicze wyzwanie dla inwestorów 
poszczególnych projektów, stymulowane chęcią prze-
jęcia rynku w zakresie planowanej działalności . To 
także czynnik mobilizujący pozostałych uczestników 
przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych, a w szcze-
gólności dostawców surowców, materiałów, maszyn 
i urządzeń oraz przedsiębiorstw wykonawczych . Ten 
czynnik stanowi zwykle – obok ceny – podstawowe 
zapytanie ofertowe w organizowanych przetargach 
na roboty budowlane . Dążenie do szybkiego wyko-
nania robót budowlanych, czyli hołdowanie zasadzie 
„coraz prędzej” pozostaje we wprost proporcjonalnej 
zależności z zasadą „coraz taniej”, gdyż pozwala na 
zmniejszenie kosztów stałych działalności przedsię-
biorstw budowlanych, a co za tym idzie oferowanie 
niższej ceny za świadczone usługi budowlane . Skra-
canie czasu wykonania zadań wyczula wykonawców 
na brak możliwości wykonywania robót poprawko-
wych, zatem starają się oni realizować budowlane 
procesy technologiczne „coraz lepiej” . 

Spełnienie wymagań w zakresie wyżej określo-
nych czynników determinuje projektowe nastawienie 
realizatorów przedsięwzięć budowlanych, uwzględ-
niające transnarodowe doświadczenia w perspekty-
wie technologicznej, organizacyjnej i ekonomicznej . 
Sprzyja temu międzynarodowa kooperacja przedsię-
biorstw budowlanych . 

podsumowanie 

harakter produkcji budowlanej stymuluje 
proces umiędzynarodowienia funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw budowlanych w formie 

związków kooperacyjnych organizacji, podejmujących 
realizacje budowlanych projektów inwestycyjnych . 
Zdolność kooperacyjną przedsiębiorstwa budowlane-
go warunkuje wprowadzenie myślenia projektowego, 
czyli spojrzenia na procesy wewnętrzne przedsiębior-
stwa z perspektywy realizowanych i potencjalnych 
projektów . Wzrost dojrzałości projektowej organizacji 
wymaga przeorientowania filozofii zarządzania orga-
nizacją (planowania, organizowania działań, motywo-
wania pracowników, kontrolowania procesów) w spo-
sób zapewniający sukces projektom i jednocześnie 
umożliwiający sprawne i skuteczne osiąganie celów 
organizacji zaangażowanych w projekty realizowane 
w kooperacji międzynarodowej . 

Trzeba zauważyć, że wzajemna znajomość właści-
wości kultur organizacyjnych przedsiębiorstw part-
nerskich, funkcjonujących w międzynarodowej ko-
operacji, pomaga im zbudować relacje umożliwiające 
optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów . 

dr Jadwiga Bizon-Górecka 
Jarosław Górecki 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  
w Bydgoszczy 

Artykuł powstał w ramach pracy naukowej realizowanej  
w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, 
finansowanej ze środków na naukę MNiSW w latach 2008–
2011 jako projekt badawczy własny nr N N115 048635 . 
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Summary
In the article, it was revealed that the conditions of the 
international cooperation of the construction enterprises 
have egzogenic and endogenic nature . It was noticed that the 
egzogenic factors include both the macroeconomic conditions of 
functioning of the economic organizations and also a specificity 
of the branch . However, the elements connected with breaking 
the barriers of internationalization settled in the organizational 
culture should be treated as the endogenic factors – favorable 
in an implementation of the global strategy of the enterprise . 
It was underlined that a susceptibility to the international 
cooperation of the enterprises determines a project orientation 
of the executors of the construction projects which takes into 
consideration transnational experiences in the technological, 
organizational and economic perspective .
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kwantyfikacja trendów 
nakładów inwestycyjnych 
w restrukturyzowanych 
przedsiębiorstwach 
przemysłowych 

Stanisław Podczarski 

wprowadzenie 

nwestycje wywierają bezpośredni wpływ na 
rozwój i restrukturyzację przedsiębiorstw 
przemysłowych . W niniejszym opracowaniu 

przedmiotem badań są inwestycje w przedsiębior-
stwach przemysłowych, tworzących przemysł Polski, 
w latach 1982–2007 . Celem badań jest ocena zmian 
dynamiki i struktury technicznej nakładów inwesty-
cyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych w tych 
latach . 

inwestycje, mierniki oceny inwestycji 
i struktura techniczna nakładów  
inwestycyjnych w przedsiębiorstwie 

odejmowanie przedsięwzięć inwestycyjnych 
jest obecnie niezbędnym warunkiem istnie-
nia i rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych . 

Utworzenie przedsiębiorstwa, a następnie utrzymanie, 
rozwój i modernizacja jego potencjału wymagają zaan-
gażowania odpowiednich dóbr rzeczowych i usług, któ-
re muszą być pozyskane i sfinansowane, czyli wyma-
gają inwestowania . Inwestowanie, w ogólnym ujęciu, 
przyczynia się do aktywizacji procesów gospodarczych 
w przedsiębiorstwach . Czynnikami określającymi konie- 
czne zmiany w przedsiębiorstwie są dekapitalizacja ma-
jątku trwałego, rozwijająca się konkurencja krajowa 
i międzynarodowa, nasilający się wpływ rewolucji 
naukowo-technicznej itd . Restrukturyzacja przedsię-
biorstw wymaga więc poniesienia nakładów inwesty-
cyjnych o odpowiedniej strukturze . 

Pod pojęciem inwestycji1) najczęściej rozumiane są 
nakłady gospodarcze ponoszone na wytworzenie nowych, 
powiększenie istniejących lub odtworzenie zużytych 
obiektów majątku trwałego2) . W tym ujęciu pojęcie 
inwestycji jest utożsamiane z pojęciem „nakłady in-
westycyjne” . Pojęcie inwestycji można ujmować w sze-
rokim lub wąskim znaczeniu . W szerokim znaczeniu 
tego słowa inwestycje rozumiane są jako trwałe lokaty 
jednostki gospodarczej w majątek rzeczowy lub finan-
sowy . W wąskim znaczeniu tego słowa przez pojęcie 
inwestycji rozumiany jest proces budowy lub komple-
tacji zdatnych do użytku środków trwałych . W trakcie 
inwestowania następuje zamiana środków finansowych 

na dobra rzeczowe, usługi, prawo użytkowania i paten-
ty, czyli na majątek trwały utworzony w celu osią-
gnięcia w następnych okresach dodatkowych dochodów 
lub oszczędności kosztów . Inwestowaniu nieodłącznie 
towarzyszy ryzyko, czyli możliwość pojawienia się, za-
miast korzyści, straty, zagrożenia lub niebezpieczeń-
stwa, jako przewidywanej konsekwencji postępowania . 
W warunkach gospodarki rynkowej inwestowanie jest 
podstawowym czynnikiem powiększania kapitału . 
W gospodarce tej inwestycje najczęściej dzieli się we-
dług ich zakresu i celu . 

Ze względu na zakres inwestowania, rozpatrując in-
westycje z punktu widzenia postaci końcowego efektu 
inwestowania, rozróżnia się: 
�� inwestycje rzeczowe (materialne, realne), tworzące 

majątek rzeczowy, do którego zalicza się grunty, bu-
dynki, budowle, maszyny, urządzenia itd .; 
�� inwestycje finansowe (kapitałowe), kształtujące mają-

tek finansowy, polegające na zakupie dewiz, lokowaniu 
kapitału w formie oszczędności na rachunkach banko-
wych, nabyciu papierów wartościowych, takich jak akcje, 
obligacje, udziały i innych terminowych lokat inwesty-
cyjnych; 
�� inwestycje niematerialne, obejmujące nabywanie war-

tości majątkowych i innych dóbr, służących prowadzeniu 
badań, rozwojowi i reklamie, ochronie i poprawie środo-
wiska naturalnego, a także nabywanie lub wytwarzanie 
składników majątku przedsiębiorstwa należących do war-
tości niematerialnych i prawnych (np . patentów, licencji, 
oprogramowania komputerowego), ponoszenie nakładów 
na podniesienie kwalifikacji pracowników przedsiębior-
stwa, poprawę jakości produktów i usług3) . 

W zależności od celu inwestycji jest stosowany po-
dział na: 
�� inwestycje nowe, które występują przy tworzeniu 

przedsiębiorstwa (pierwsza inwestycja), a także przy 
rozszerzaniu potencjału produkcyjnego lub działalności 
przedsiębiorstwa; 
�� inwestycje odtworzeniowe, czyli inwestycje urucha-

miane wówczas, gdy zachodzi potrzeba wymiany zużytych 
urządzeń do zapewnienia ciągłości działania przedsię-
biorstwa . 

Z punktu widzenia gospodarki, jako całości, inwes-
tycje są traktowane jako podstawowy czynnik wzrostu 
i rozwoju gospodarczego . W przedsiębiorstwie inwestycje 
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stanowią środki rozwoju przedsiębiorstwa, a także instru-
ment restrukturyzacji jego działalności . Są one instru-
mentem istotnych zmian systemowych w przedsiębior-
stwie, dotyczących między innymi techniki, technologii 
i form organizacji produkcji . Procesy inwestycyjne 
dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstw, w okresie 
gospodarki centralnie planowanej i w okresie trans-
formacji systemowej polskiej gospodarki, trwającej od 
początku lat 90 . XX w ., mogą być rozpatrywane z róż-
nych punktów widzenia . Inwestycje (nakłady inwesty-
cyjne) można analizować i oceniać z punktu widzenia: 
�� skali (wielkości) nakładów inwestycyjnych, 
�� przebiegu w czasie (dynamiki) nakładów, 
�� zakresu rzeczowego, 
�� struktury ponoszonych nakładów, 
�� struktury uzyskiwanych efektów, 
�� poziomu efektywności . 
Analiza tych mierników dostarcza różnorodnych infor-

macji, niezbędnych do podejmowania odpowiednich decy-
zji inwestycyjnych . W procesach inwestycyjnych, z ekono-
micznego punktu widzenia, ważna jest nie tylko wielkość 
i dynamika poniesionych nakładów inwestycyjnych, ale 
także ich efektywność . Do ważniejszych mierników oceny 
tych procesów można więc zaliczyć wielkość, dynamikę 
i efektywność nakładów . Jednym z mierników oceny efek-
tywności poniesionych nakładów inwestycyjnych jest sto-
sowana w planowaniu i statystyce struktura techniczna 
nakładów inwestycyjnych . Stanowi ona podział nakładów 
inwestycyjnych na trzy podstawowe grupy: 
�� nakłady na budynki i budowle; 
�� nakłady na zakupy pochodzących z produkcji krajo-

wej i z importu maszyn, urządzeń, środków transpor-
tu, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia; 
�� pozostałe (inne) nakłady inwestycyjne, między inny-

mi prace badawcze i projektowe, nadzór inwestycyjny, 
koszty ponoszone przy nabyciu gruntów i używanych 
środków trwałych oraz odsetki od kredytów i pożyczek 
inwestycyjnych za okres realizacji inwestycji4) . 

Budynki i budowle stanowią jedynie zewnętrzną 
ochronę procesów produkcyjnych . Maszyny i urządze-
nia uczestniczą bezpośrednio w produkcji i decydują 
o zdolności produkcyjnej obiektu . Struktura techniczna 
nakładów inwestycyjnych i związana z nią struktura rze-
czowa majątku trwałego odgrywają zatem ważną rolę 
ekonomiczną . Im mniejszy jest bowiem udział nakładów 
inwestycyjnych na budynki i budowle, a większy udział 
nakładów na maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia 
i środki transportu, tym większa jest efektywność powsta-
łego dzięki tym nakładom majątku produkcyjnego . 

W wysoko rozwiniętych krajach przemysłowych 
udział nakładów na budynki i budowle wynosi prze-
ciętnie 25–40% ogólnej wartości poniesionych nakła-
dów inwestycyjnych5) . Struktury techniczne nakładów 
inwestycyjnych, o udziale nakładów inwestycyjnych na 
budynki i budowle zawartym w przedziale 25–40%, 
można uznać za bardziej efektywne ekonomicznie od 
struktur, w których udział tych nakładów jest większy . 
Jako wysoko efektywne ekonomicznie struktury tech-
niczne nakładów inwestycyjnych można więc uznać ta-
kie struktury, w których udział nakładów na budynki 
i budowle wynosi przeciętnie 25–40%, udział nakładów 
na maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia i środki 
transportu wynosi przeciętnie 57–72%, a udział pozo-
stałych nakładów kształtuje się na poziomie do 3% ogól-
nej wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych . 
Struktury o udziale nakładów na budynki i budowle 
wyższym od 40% i o udziale nakładów na maszyny, 
urządzenia techniczne, narzędzia i środki transportu 

niższym od 57% można zatem uznać za nisko efektywne 
ekonomicznie . 

Znajomość struktury technicznej nakładów inwesty-
cyjnych pozwala na kształtowanie racjonalnych proporcji 
gospodarczych . Pozwala ona na analizę i ocenę proporcji 
wymienionych grup nakładów i odpowiednie oddziały-
wanie na wzrost udziału w całości nakładów nakładów 
na maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia i środki 
transportu, które są bezpośrednio produkcyjnym skład-
nikiem bazy technicznej przedsiębiorstw . Znajomość tej 
struktury umożliwia osiągnięcie odpowiedniej struktury 
rodzajowej środków trwałych w przedsiębiorstwach . 

analiza dynamiki i struktury technicznej 
nakładów inwestycyjnych  
w przedsiębiorstwach przemysłowych  
w latach 1982–2007 

statystyce państwowej nakłady inwestycyjne 
obejmują nakłady finansowe lub rzeczowe, 
których celem jest stworzenie nowych środ-

ków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, 
rekonstrukcja lub modernizacja) istniejących obiektów 
majątku trwałego, a także nakłady na tzw . pierwsze  
wyposażenie inwestycji . W skład nakładów inwestycyj-
nych wchodzą nakłady na środki trwałe oraz pozostałe 
nakłady . Nakłady na środki trwałe obejmują nakłady na: 
�� budynki i budowle (obejmujące budynki i lokale 

oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej), w tym m .in . 
roboty budowlano-montażowe i dokumentacje projekto-
wo-kosztorysowe, 
�� maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (łącz-

nie z przyrządami, ruchomościami i wyposażeniem), 
�� środki transportu, 
�� inne nakłady, tj . na melioracje szczegółowe, koszty 

ponoszone przy nabyciu gruntów i używanych środków 
trwałych oraz odsetki od kredytów i pożyczek inwesty-
cyjnych za okres realizacji inwestycji . 

Do pozostałych nakładów zalicza się nakłady na tzw . 
pierwsze wyposażenie inwestycji oraz inne koszty zwią-
zane z realizacją inwestycji . Nakłady te nie zwiększają 
wartości środków trwałych . 

Dynamikę i strukturę techniczną nakładów inwesty-
cyjnych poniesionych w przedsiębiorstwach przemysło-
wych i w całym przemyśle Polski w latach 1982–2007 
przedstawiono odpowiednio w tabeli 1 i tabeli 2 . 

W analizowanym okresie gospodarki centralnie pla-
nowanej, czyli w latach 1982–1989, występowała ten-
dencja jednostajnego wzrostu nakładów inwestycyjnych 
(tabela 1) . W pierwszych latach wprowadzania i roz-
woju gospodarki rynkowej, czyli w latach 1990–1992 
oraz na przełomie tysiącleci, czyli w latach 1999–2002, 
nakłady inwestycyjne zmniejszały się w porównaniu 
z rokiem poprzednim . Najgłębsze spadki wystąpiły 
chronologicznie w 1990 r . – o 7,3%, 2000 r . – o 11,9% 
i 2002 r . – o 8,0% w porównaniu z poprzednim rokiem . 
W pozostałych latach występowała tendencja wzrostu 
nakładów w stosunku do poprzedniego roku . Wstąpie-
nie Polski do Unii Europejskiej (od 1 maja 2004 r .) nie 
wywarło istotnego wpływu na zmiany dynamiki nakła-
dów inwestycyjnych . Roczne przyrosty nakładów rzędu  
9,5% (w 2004 r .), 6,4% (w 2005 r .) i 14,8% (w 2006 r .) 
nie należały bowiem do najwyższych w analizowanym 
okresie . Wyższe przyrosty roczne nakładów wystąpiły  
w latach: 1994 r . (o 20,7%), 1995 r . (o 15,0%) i 1996 r . 
(o 20,0%) . Dopiero w 2007 r . przyrost nakładów (o 20,2%) 
dorównał najwyższym przyrostom rocznym nakładów z okre-
su przed wstąpieniem Polski do UE . 
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W przypadku jednopodstawowych indeksów dyna-
miki, w analizowanym okresie 8 lat gospodarki cen-
tralnie planowanej, czyli w latach 1982–1989, nakłady 
inwestycyjne wzrosły o 69,1% . W takim samym pod 
względem długości początkowym okresie rozwoju go-
spodarki rynkowej, czyli w latach 1990–1997, nakłady 
zwiększyły się o 82,2% . W porównaniu z analizowa-
nym okresem gospodarki centralnie planowanej, obej-
mującym ostatni rok kryzysu gospodarczego w Polsce 
z lat 1979–19826), wzrosły więc one o 13,1% . W 1989 r . 
w porównaniu z 1982 r ., a więc w ciągu 7 lat, nakła-
dy inwestycyjne wzrosły o 69,1%, czyli przeciętnie sta-
tystycznie o 9,9% rocznie . W latach 1990–2007 nakła- 
dy inwestycyjne w przemyśle zwiększyły się ponad 
2,5-krotnie, tj . o 156,5% (w ciągu 17 lat) . Oznacza to 
więc przeciętny statystyczny wzrost o 9,2% rocznie, 
czyli o 0,7% mniej niż w analizowanym okresie gospo-
darki centralnie planowanej (tj . w latach 1982–1989) . 
Wzrost ten ma zatem ten sam rząd wielkości . Z tego 
punktu widzenia zmiana systemu gospodarczego nie 
miała więc wpływu na dynamikę wzrostu nakładów 
inwestycyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych 
w tych latach . 

Z tabeli 2 wynika, że w latach 1982–2007 wystąpi-
ły korzystne zmiany struktury technicznej nakładów 
inwestycyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych 
i w całym przemyśle . Lata 1983–1985 charakteryzo-
wały się wysokim, ponadpięćdziesięcioprocentowym 
udziałem nakładów na budynki i budowle . Udział ten 
wynikał między innymi z przerostów architektonicz-
nych i kubaturowych oraz ze stosowanej ciężkiej obu-
dowy maszyn i urządzeń w procesach inwestycyjnych . 

W następnych latach, ogólnie ujmując, wystąpiły dwie 
przeciwstawne tendencje: tendencja spadku udziału na-
kładów inwestycyjnych na budynki i budowle i spadku 
udziału pozostałych nakładów, przy jednoczesnej tenden-
cji wzrostu udziału nakładów inwestycyjnych na maszy-
ny, urządzenia techniczne, narzędzia i środki transportu . 
Udział nakładów na budynki i budowle w tym czasie 
zmniejszył się o 10,0% (z 48,2% w 1982 r . do 38,2% 
w 2007 r .) . Największy udział ta grupa nakładów miała 
w 1984 r . – 53,0%, a najmniejszy w 1993 r . – 31,1% . 
Udział grupy pozostałych nakładów w tym czasie zmniej-
szył się o 7,7% (z 8,1% w 1982 r . do 0,4% w 2007 r .) . 
Największy udział ta grupa nakładów miała w czasie 
wprowadzania i rozwoju gospodarki rynkowej, chrono-
logicznie w latach: 1991 r . – 16,5% i 1992 r . – 16,9%, 
a najmniejszy w latach 2004 i 2005 – po 0,3% . 

W analizowanym okresie znacznie zwiększył się 
udział nakładów inwestycyjnych na maszyny, urządze-
nia techniczne, narzędzia i środki transportu, z 43,7% 
w 1982 r . do 62,7% w 2006 r ., czyli o 19,0%, i do 61,4% 
w 2007 r ., czyli o 17,7% . Ta grupa nakładów najwyż-
szy udział miała w 2003 r ., kiedy wyniósł on 65,3% (co 
oznacza wzrost o 21,6% w porównaniu z rokiem 1982), 
a najniższy w 1984 r . – 39,6% . W tym roku była też 
najbardziej niekorzystna struktura techniczna nakła-
dów, ponad połowę, tj . 53,0%, nakładów przeznaczono 
bowiem na budynki i budowle, a tylko 39,6% – na ma-
szyny, urządzenia techniczne, narzędzia i środki trans-
portu . Za najbardziej korzystną i wysoko efektywną eko-
nomicznie można uznać strukturę techniczną nakładów 
w 2003 r ., w którym to 65,3% nakładów inwestycyjnych 
wydatkowano na zakupy maszyn, urządzeń technicz-
nych, narzędzi i środków transportu, 33,4% – na budyn-
ki i budowle, a tylko 1,3% stanowiły pozostałe nakłady . 
W ciągu analizowanych lat odwróciły się więc proporcje 
udziału dwóch najważniejszych grup nakładów . 

zakończenie 

easumując, można zauważyć, że dynamika 
zmian nakładów inwestycyjnych w analizo-
wanym okresie nie była jednokierunkowa . 

Zmianie systemu gospodarczego towarzyszyło osłabie-
nie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw, wyraża-
jące się spadkami nakładów inwestycyjnych w latach 
1990–1992 w porównaniu z poprzednim rokiem, które 
wystąpiły również w latach 1999–2002 . W pozostałych 
latach nakłady te wzrastały . 

W strukturze technicznej nakładów inwestycyjnych 
dokonały się korzystne zmiany . Najbardziej efektywne 
struktury techniczne nakładów wystąpiły w 1990 r . 
i w latach 1996–2007 . W porównaniu z analizowanym 
okresem gospodarki centralnie planowanej i z okresem 
wcześniejszym7), okres wprowadzania i rozwoju gospo-
darki rynkowej odznaczał się więc efektywniejszym 
wykorzystaniem nakładów inwestycyjnych w przed-
siębiorstwach i korzystnymi zmianami ich struktury 
technicznej . W ostatnim okresie, zwłaszcza w latach 

Tab. 1. Dynamika nakładów inwestycyjnych  
w przemyśle Polski w latach 1982–2007 (ceny 
stałe; w %) 

Lataa) Przemysł ogółem Przemysł ogółem

Rok poprzedni = 100 Rok 1982 = 100
1983 106,2 106,2
1984 113,7 120,7
1985 109,9 132,6
1986 106,8 141,6
1987 104,8 148,4
1988 104,5 155,2
1989 109,0 169,1
1990 92,7 156,8

Rok 1990 = 100
1991 92,8 92,8
1992 95,2 88,3
1993 102,3 90,3
1994 120,7 116,0
1995 115,0 133,4
1996 120,0 160,1
1997 113,8 182,2
1998 111,2 202,6
1999 95,3 193,1
2000 88,1 170,1
2001 95,8 163,0
2002 92,0 150,0
2003 106,3 159,5
2004 109,5 174,7
2005 106,4 185,9
2006 114,8 213,4
2007 120,2 256,5

a)  Przed zakończeniem niniejszych badań nie opublikowano 
jeszcze danych statystycznych dla 2008 r . 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych 
w: Rocznik Statystyczny 1988, s . 174; Rocznik Statystyczny 
1995, s . 506; Rocznik Statystyczny 1996, s . 510; Rocznik 
Statystyczny 1997, s . 483; Roczniki Statystyczne, Przemysł 1992, 
s . 118; Rocznik Statystyczny Przemysłu 1993, s . 132; Rocznik 
Statystyczny Przemysłu 1994, s . 146; Rocznik Statystyczny 
Przemysłu 2007, s . 363; Rocznik Statystyczny Przemysłu 2008, 
s . 323 . 
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2002–2007, struktury techniczne nakładów w pol-
skich przedsiębiorstwach przemysłowych i w całym 
przemyśle osiągnęły proporcje charakterystyczne dla 
wysoko rozwiniętych krajów przemysłowych . Poziom 
efektywności ekonomicznej poniesionych nakładów 
inwestycyjnych w polskich przedsiębiorstwach prze-
mysłowych, mierzony strukturą techniczną nakładów 
inwestycyjnych, jaką przedsiębiorstwa te osiągnęły 
w latach 1996–2007, a zwłaszcza w latach 2002–2007, 
odpowiada poziomowi efektywności, jaki występował 

w przedsiębiorstwach w wysoko roz-
winiętych krajach przemysłowych 
w połowie lat 70 . XX w ., czyli około 
20–25 lat wcześniej . Ten kierunek 
zmian struktury technicznej nakła-
dów inwestycyjnych w polskich przed-
siębiorstwach przemysłowych był więc 
pozytywny i uzasadniony . Utrzymanie 
osiągniętych w ostatnich latach pro-
porcji udziału analizowanych grup na-
kładów i kontynuowanie, w racjonal-
nym zakresie, tego kierunku zmian 
w organizacji procesów inwestycyj-
nych i w praktycznej działalności pol-
skich przedsiębiorstw, można zatem 
uznać jako pożądane . 

dr Stanisław Podczarski 
Katedra Zarządzania  

Przedsiębiorstwem 
Wydział Zarządzania 

Politechniki Częstochowskiej 

PRZYPISY 
1) Pojęcie „inwestycje” pochodzi od łaciń-
skiego słowa investio – osłonić, przyodziać, 
przystroić . 
2) W . JANASZ, Decyzje inwestycyjne, w: 
W . JANASZ (red . nauk .), Zarys strategii 
rozwoju przemysłu, Difin, Warszawa 2006, 
s . 369 . 
3) H . WALICA, Inwestycje przedsiębiorstwa, 
AE w Katowicach, Katowice 1994, s . 9 . 
4) Z . WITKOWSKI, Podstawowe pojęcia in-
westycyjne, w: Informator inwestora, PWE, 
Warszawa 1979, s . 97–103; W . WÓJCI-
KIEWICZ, Elementy nauki w inwestowa-
niu, Zakład Narodowy im . Ossolińskich, 
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 
1977, s . 139; W . JANASZ, Decyzje inwe-
stycyjne, w: W . JANASZ (red . nauk .), Pod-
stawy ekonomiki przemysłu, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1997, s . 171; 
W . JANASZ, Decyzje inwestycyjne, op. cit ., 
s . 365 . 
5) E . BITTNER, Środki trwałe i inwesty-
cje w przemyśle, w: S . SMOLIńSKI (red .), 
Elementy ekonomiki przemysłu, PWN, 
Warszawa – Poznań 1979, s . 247 . 
6) A . KARPIńSKI, Restrukturyzacja gospo-
darki w Polsce i na świecie, PWE, Warsza-
wa 1986, s . 141 . 
7) S . PODCZARSKI, Zmiany w struktu-
rze technicznej nakładów inwestycyjnych 
w przemyśle polskim w latach 1960–1982, 
w: Organizacja prac remontowych i mo-
dernizacyjnych w przedsiębiorstwie, mate-
riały z konferencji krajowej, PAN Oddział 
w Katowicach, TNOiK Oddział w Często-
chowie, ZIiTB Oddział w Częstochowie, 
Politechnika Częstochowska, Częstocho-
wa 1985, s . 1–7 . 

Summary 
Terms „investment” and „technical structure of invest-
ment outlays” have been defined . Basic classification of 
investments and investment assessment measures has been 
presented . Analysis has been conducted of dynamics and 
technical structure of investment outlays in Polish indu-
strial enterprises in the years 1982–2007 . Changes in the 
dynamics and structure have been assessed and conclu-
sions drawn . 

Tab. 2. Struktura techniczna nakładów inwestycyjnych  
w przemyśle Polski w latach 1982–2007 (w %) 

Lataa) Ogółem 

W tym: 

budynki  
i budowle 

maszyny, urządzenia 
techniczne, narzędzia 
i środki transportu

pozostałe 
nakłady 

1982 100,0 48,2 43,7 8,1
1983 100,0 51,9 41,1 7,0
1984 100,0 53,0 39,6 7,4
1985 100,0 50,9 41,5 7,6
1986 100,0 49,5 42,3 8,2
1987 100,0 44,9 48,0 7,1
1988 100,0 42,4 50,5 7,1
1989 100,0 39,2 52,9 7,9
1990 100,0 37,7 57,4 4,9
1991 100,0 38,3 45,2 16,5
1992 100,0 32,6 50,5 16,9
1993 100,0 31,1 54,8 14,1
1994 100,0 39,0 50,7 10,3
1995 100,0 37,2 54,8 8,0
1996 100,0 34,1 57,8 8,1
1997 100,0 35,9 58,6 5,5
1998 100,0 36,2 59,7 4,1
1999 100,0 36,7 59,8 3,5
2000 100,0 38,2 59,5 2,3
2001 100,0 40,1 58,7 1,2
2002 100,0 34,6 63,7 1,7
2003 100,0 33,4 65,3 1,3
2004 100,0 36,2 63,5 0,3
2005 100,0 36,6 63,1 0,3
2006 100,0 36,9 62,7 0,4
2007 100,0 38,2 61,4 0,4

a) Przed zakończeniem niniejszych badań jeszcze nie opublikowano danych 
statystycznych dla 2008 r .

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych zawartych w: 
Rocznik Statystyczny Przemysłu 1983, s . 183; Rocznik Statystyczny Przemysłu 
1984, s . 201; Rocznik Statystyczny Przemysłu 1985, s . 222; Rocznik Statystyczny 
Przemysłu 1986, s . 241; Rocznik Statystyczny Przemysłu 1987, s . 239; Rocznik 
Statystyczny Przemysłu 1988, s . 225; Rocznik Statystyczny Przemysłu 1989, s . 
215; Roczniki Statystyczne, Przemysł 1990, s . 181; Roczniki Statystyczne, Przemysł 
1991, s . 144; Roczniki Statystyczne, Przemysł 1992, s . 121; Rocznik Statystyczny 
Przemysłu 1993, s . 136; Rocznik Statystyczny Przemysłu 1994, s . 150; Rocznik 
Statystyczny Przemysłu 1995, s . 150; Rocznik Statystyczny Przemysłu 1996, s . 
168; Rocznik Statystyczny Przemysłu 1997, s . 167; Rocznik Statystyczny Przemysłu 
1999, s . 189; Rocznik Statystyczny Przemysłu 2000, s . 194; Rocznik Statystyczny 
Przemysłu 2001, s . 256; Rocznik Statystyczny Przemysłu 2002, s . 283; Rocznik 
Statystyczny Przemysłu 2003, s . 285; Rocznik Statystyczny Przemysłu 2004, s . 
303; Rocznik Statystyczny Przemysłu 2005, s . 360; Rocznik Statystyczny Przemysłu 
2006, s . 335; Rocznik Statystyczny Przemysłu 2007, s . 371; Rocznik Statystyczny 
Przemysłu 2008, s . 331 . 
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informacje o przepływach 
pieniężnych jako szczególny 
rodzaj informacji finansowej 

Ewa Śnieżek, Michał Wiatr

 wprowadzenie 

dobie wciąż rosnącego zapotrzebowania na 
informację finansową w różnych przekro-
jach merytorycznych i czasowych ogrom-

nego znaczenia nabierają działania w kierunku 
wypracowania i ugruntowania w biznesie trwałych 
i ogólnie akceptowanych fundamentów systemu infor- 
macyjnego jednostek gospodarczych1) . 

Obecnie informacja jest powszechnie traktowa-
na jak towar . Musi być dobrej jakości, w rozsądnej 
cenie oraz spełniać oczekiwania „kupującego” ją 
użytkownika . Jednym z najważniejszych atrybutów 
użyteczności informacji jest jej porównywalność . 
Wraz z zaawansowaniem procesów globalizacji brak 
porównywalności informacji generowanych przez 
zróżnicowane systemy rachunkowości finansowej 
stawał się coraz bardziej uciążliwy . Porównywalność 
tę, a także, co istotne, spójność formy i struktury 
przekazu informacji finansowej można osiągnąć pod 
warunkiem harmonizacji rachunkowości finansowej . 
Chodzi w niej o wprowadzenie i przestrzeganie okre-
ślonych koncepcji i zasad nie tylko w poszczególnych 
krajach, ale również w ramach wspólnot gospodar-
czych oraz w skali międzynarodowej . Ważną rolę 
pełnią tu standardy rachunkowości jako szczególny 
sposób regulacji uznawania, pomiaru i prezentacji 
retrospektywnej informacji finansowej2) . 

Wdrożenie metod zarządzania opartych na mak-
symalizacji wartości dla akcjonariuszy zwiększyło 
presję wywieraną na konkurujące ze sobą przedsię-
biorstwa do priorytetowego traktowania w swoich 
działaniach korzyści dla właścicieli . Stają się oni coraz 
mniej cierpliwi w oczekiwaniu na zadowalające wy-
niki, a podmiot, który nie tworzy nowej wartości, 
naraża się na ograniczenie dostępu do kapitału, 
zepchnięcie na margines życia gospodarczego lub 
wręcz na wrogie przejęcie czy pozbawienie możliwo-
ści dalszego funkcjonowania3) . 

Informacja finansowa jest generowana przez sys-
temy rachunkowości4) . Skomplikowane i przenikające 
się wzajemnie aspekty teorii i praktyki gospodarczej 
powodują jednak, że bardzo trudno jest jednoznacznie 
zdefiniować samo pojęcie „rachunkowość” i wyznaczyć 
sztywne granice poszczególnych jej obszarów . Rachun-
kowość jest współcześnie rozumiana jako system infor-
macyjny służący użytkownikom do podejmowania de-
cyzji gospodarczych, zwłaszcza finansowych oraz rozli-
czania kierownictwa z odpowiedzialnego i efektywnego 

zarządzania powierzonym majątkiem . Należy więc dą-
żyć do przejrzystości, klarowności i porównywalności 
informacji ze sprawozdań finansowych, a obszarem 
wzmożonego zainteresowania powinien być z pewnoś-
cią rachunek przepływów pieniężnych . 

pieniądz i zarządzanie nim  
w działalności gospodarczej 

ieniądz od wieków towarzyszy działaniom 
człowieka . Napędza gospodarki, pomaga 
wznosić i burzyć imperia, uczestniczy w two-

rzeniu i wymianie dóbr . Jednocześnie sam w sobie 
jest przedmiotem nieustannego pożądania, zamiesza-
ny zarówno w skandale finansowe, jak i w procesy nie-
ustannego budowania wartości jako symptomu twór-
czego działania jednostki w zmieniającym się otocze-
niu . Przepływom pieniądza towarzyszy zawsze kilka 
czynników: czas, ryzyko i wartość, których natężenie 
i charakter determinują zachowania gospodarcze . 

W rachunkowości koncepcje kapitału wiążą się 
nierozerwalnie z kategorią pieniądza . Podczas gdy 
rachunkowość rozwija się dynamicznie na przestrze-
ni tysiącleci, a koncepcja kapitału jest nieustannie 
poszerzana, wydaje się, że o pieniądzu i jego funk-
cjach spełnianych w gospodarce i społeczeństwie 
powiedziano już wszystko w teorii ekonomii . Po-
wstało wiele opracowań opisujących rolę pieniądza 
jako miernika wartości i środka płatniczego (wymia-
ny), ewolucję pieniądza od formy towaru, poprzez 
pieniądz kruszcowy i papierowy, aż do pieniądza 
bezgotówkowego, mechanizm kreowania pieniądza 
w systemach bankowych, a także różne aspekty 
polityki pieniężnej (szczególnie w gospodarce ryn-
kowej), traktując ją jako ogniwo łączące makroeko-
nomię z finansami5) . Jednak, jak zauważa M . Dobija, 
„teorie pieniądza nie wyjaśniają należycie ich natu-
ry, a związek z rachunkowością sprowadza się do 
obowiązkowego stosowania pieniężnej jednostki ra-
chunkowej w sprawozdaniach finansowych . Na tle 
dostępnych faktów można powiedzieć, że starożytne 
rozumienie pieniądza i jego związku z pracą i ra-
chunkowością było bogatsze niż obecnie”6) . Autor 
ten argumentuje, że już w archiwach miast – państw 
starożytnej Mezopotamii, a także w tekstach tablic 
opisujących najstarszą i wyjątkowo rozbudowaną 
księgowość fabryczną miasta Ur, w dolnym biegu 
Eufratu, można znaleźć pierwsze ślady zastosowa-
nia pieniądza, a „najstarszy system rachunkowości 
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stosowany w cywilizacji rolniczej już od v tysiącle-
cia przed naszą erą oparty na glinianych żetonach 
regulował proces pracy i płacy”7) . „Handel wymien-
ny stopniowo ustępował transakcjom pieniężnym, 
a miary monetarne, w miejsce miar czysto symbo-
licznych, zaczęto stosować do celów rachunkowych . 
( . . .) Wyłączne użycie pieniądza do celów rachunko-
wości utwierdziło się w okresie rzymskim”8) . 

Istotna rola rachunkowości i przepływu pieniądza 
we współczesnej gospodarce nie podlega wątpliwo-
ści . Przed światowym rynkiem finansowym, przed 
ponadnarodowymi grupami kapitałowymi oraz inwe-
storami globalnymi stoją obecnie zadania i problemy, 
w kontekście których jednolitość stosowanych po-
dejść i rozwiązań, opartych na przepływach pienięż-
nych, umożliwi pokonanie wielu barier związanych 
z dotychczasową regionalizacją rynków i regulacji 
prawnych . Bez względu na odmienność celów, po-
trzeb informacyjnych, zasobu wiedzy i doświadczenia 
użytkowników sprawozdań finansowych jeden ele-
ment łączy mocno ich działania – jest nim pieniądz . 

Można zaobserwować związek zysku i wypłacal-
ności, co ma istotne znaczenie nie tylko w długim, 
ale także w krótkim okresie . Mimo że są to zjawiska 
ekonomiczne wzajemnie powiązane, to jednak nie 
występują równolegle . Podmiot zyskowny w poszuki-
waniu gotówki do finansowania wzrostu należności, 
zapasów i majątku trwałego może akceptować niere-
alne warunki spłaty kredytów, co w efekcie może do-
prowadzić do jego niewypłacalności . Z drugiej stro-
ny działalność podmiotu może nie przynosić zysków, 
jednak pozostaje on wypłacalny nawet przez dłuższy 
czas, ponieważ wartość zgromadzonej gotówki prze-
wyższa wielkość zobowiązań, których termin spłaty 
wypada w danym okresie obrachunkowym . 

W długim okresie zyskowność i wypłacalność to 
dwa warunki konieczne do prawidłowego funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa . W krótkich przedziałach 
czasu dużo większe znaczenie niż osiąganie zysku 
ma jednak zachowanie pełnej płynności finansowej, 
rozumianej jako sytuacja, w której podmiot gospo-
darczy jest w stanie w sposób trwały i bez żadnych 
przeszkód na bieżąco regulować wszystkie swoje 
wymagalne zobowiązania krótkoterminowe . Chodzi 
o stałe dokonywanie płatności, a więc o zsynchro-
nizowanie zarówno w czasie, jak i w wielkościach 
bezwzględnych występujących potrzeb płatniczych 
w zakresie pozyskania środków pieniężnych . 

W innym ujęciu płynności nie będą posiadać ta-
kie przedsiębiorstwa, które w danym okresie dys-
ponują nadwyżkami zasobów pieniężnych, w innym 
natomiast napotykają na ich brak, powodujący cza-
sowe przerwanie terminowego uiszczania wymagal-
nych płatności . Efektywne zarządzanie działalnością 
gospodarczą wymaga aktywnego zarządzania płyn-
nością . Polega ono na odpowiednim regulowaniu 
strumienia wydatków i strumienia wpływów środ-
ków pieniężnych . Utrzymywanie równowagi między 
przeciwstawnymi strumieniami finansowymi – zasi-
lającymi przedsiębiorstwo i odpływającymi z niego 
– umożliwia zachowanie dyscypliny finansowej . 

Nie można w tym miejscu pominąć zjawiska nierów-
nomiernego rozłożenia w czasie wpływów i wydatków . 
Rozkład ten zależy nie tylko od regularności dostaw 
surowców i materiałów oraz rytmiczności sprzedaży, 
ale także od terminów wymagalności płatności podat-
kowych, płacowych, kredytowo-odsetkowych i innych . 

Może być też skutkiem zjawisk sezonowości zaopatrze-
nia, produkcji i zbytu, które powinny być neutralizo-
wane i równoważone, z odpowiednim wyprzedzeniem 
w czasie, strumieniami dopływu środków kredyto-
wych w celu utrzymania pozycji solidnego partnera 
rynkowego . 

Niedotrzymanie przez podmiot gospodarujący usta-
lonych terminów spłaty zobowiązań, w rozwiniętej 
gospodarce i przy sprawnie funkcjonujących mecha- 
nizmach rynkowych, niezależnie od poziomu zysko- 
wności danego przedsiębiorstwa, wywołuje utratę jego  
wiarygodności i w konsekwencji usunięcie go z ryn-
ku jako niesolidnego kontrahenta . Utrzymujące się  
trudności w spłacie wymagalnych płatności są jed-
nym z pierwszych symptomów poprzedzających stan 
niewypłacalności przedsiębiorstw, grożący im w kon-
sekwencji upadłością . 

Przejściowa utrata płynności wyrażająca się chwi-
lowym, na przykład miesięcznym, brakiem środków 
pieniężnych nie jest niebezpieczna . Niestety, w wie-
lu polskich podmiotach niedobór gotówki występuje 
także w ujęciu narastającym, co oznacza pogłębianie 
się kryzysu finansowego w przedsiębiorstwach . Jeśli 
w takim momencie podmiot nie ma dostępu do ze-
wnętrznych źródeł finansowania, wówczas jego sytu-
acja staje się krytyczna . Trzeba podkreślić, że w prak-
tyce gospodarczej wiele przedsiębiorstw, legitymują-
cych się dużą rentownością, może być zmuszonych 
do ogłoszenia upadłości z powodu braku środków 
pieniężnych zapewniających utrzymanie płynności . 

Reasumując, rola pieniądza, jego przepływu oraz 
zarządzania nim nabiera dla podmiotów gospodaru-
jących coraz większego znaczenia, wraz ze wzrostem 
zmienności i złożoności otoczenia gospodarczego . 
Struktura i zakres informacji o sytuacji finansowej 
podmiotu oraz o jego dokonaniach, prezentowanych 
w różnych formach i w świetle różnych zasad ra-
chunkowości, ewoluują wraz z potrzebami ich użyt-
kowników oraz z możliwościami systemów finanso-
wo-księgowych i komputerowych . 

informacje finansowe w świetle krytyki 
współczesnej sprawozdawczości finansowej 

ak już wspomniano, przed światowym ryn-
kiem finansowym, przed ponadnarodowy-
mi grupami kapitałowymi oraz inwestora-

mi globalnymi stoją zadania i problemy, w kontek-
ście których jednolitość stosowanych w rachunkowo-
ści podejść i rozwiązań umożliwi pokonanie wielu 
barier związanych z dotychczasową regionalizacją 
rynków i regulacji prawnych . Oznacza to nie tylko 
działania w kierunku ujednolicenia pojęć i słownic-
twa fachowego, ale również wypracowywanie wspól-
nych zasad, podejść, metod wyceny i pomiaru oraz 
form prezentowania informacji finansowej . Tylko 
wówczas rachunkowość jako międzynarodowy język 
biznesu ma szanse stać się czynnikiem rozwoju 
gospodarczego w ramach wspólnot gospodarczych 
oraz w skali globalnej9) . 

Na uwagę zasługuje fakt, że w standardach spra-
wozdawczości finansowej nie pojawiają się zasady ewi-
dencji księgowej, konta czy dokumenty księgowe . Na-
cisk kładzie się na sposób prezentowania informacji 
finansowych ich zewnętrznym użytkownikom; przede 
wszystkim chodzi tu o obecnych i potencjalnych inwe-
storów . U podstaw stanowienia standardów w krajach 
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o rozwiniętym rynku kapitałowym leżą wysokie wyma-
gania w stosunku do informacji zawartych w sprawoz-
daniach finansowych spółek notowanych na giełdzie 
papierów wartościowych, co ma oczywiście na celu 
zabezpieczenie interesów akcjonariuszy10) . Standardy, 
które się w tych krajach tworzy i stosuje, powinny 
pozwolić na taką prezentację sprawozdań finanso-
wych, aby zamieszczone w nich informacje prawdzi-
wie i rzetelnie odzwierciedlały aktualną pozycję finan-
sową i wyniki działalności danego przedsiębiorstwa . 
Informacje te powinny być przede wszystkim czytelne 
i przejrzyste . 

W sprawozdawczości finansowej występują dwie 
główne kategorie sprawozdań finansowych: 
�� sprawozdanie przedstawiające stan zasobów 

i roszczeń w określonym momencie czasowym – bi-
lans oraz 
�� sprawozdanie stanowiące raport o przepływach 

zasobów – rachunek zysków i strat11) . 
Przesunięcie nacisku z bilansu na rachunek zys-

ków i strat w zewnętrznej sprawozdawczości finan-
sowej uwypukliło fakt, że rachunek zysków i strat, 
mimo swej niezaprzeczalnej przydatności informa-
cyjnej, nie jest w stanie w krótkim okresie kom-
pleksowo ująć i w pełny sposób odzwierciedlić prze-
pływów zasobów zaangażowanych w działalność pod-
miotów gospodarczych . Zasadnicze powody takiego 
stanu rzeczy są spowodowane tym, że rachunek  
zysków i strat koncentruje się wyłącznie na tych prze-
pływach zasobów, które stanowią część działalności 
związanej z tworzeniem dochodu . Niemożliwe jest za-
tem wyróżnienie w rachunku zysków i strat różnych 
rodzajów zasobów zużywanych w procesie tworze-
nia dochodu, a także przedstawienie w nim pełnych 
zmian w stanie zasobów wynikających z działalności 
inwestycyjnej oraz finansowej podmiotu . 

Sprawozdawczość finansowa podlega w ostatnich 
latach nieustającej krytyce; chodzi przede wszyst-
kim o dokonywanie pomiaru w koszcie historycz-
nym . Niezwykle ważnym aspektem działalności jed-
nostki jest dobór takich zasad wyceny, które – w kon-
kretnych realiach gospodarczych – zminimalizują 
ryzyko zniekształcenia prawidłowego jej obrazu, pre-
zentowanego w bilansie . Ścisły związek między bi-
lansem oraz rachunkiem zysków i strat powoduje, że 
wykazywany w nich wynik finansowy również jest 
narażony na niebezpieczeństwo wypaczeń . Wynika 
to z faktu, że wycena jest czynnością pierwotną 
w stosunku do pomiaru i prezentacji dokonań, zatem 
jednoznacznie determinuje koszty ujmowane w ra-
chunku zysków i strat i wpływa na wielkość wyniku 
finansowego jednostki12) . 

Zysk w ujęciu memoriałowym, jako podstawowa 
miara dokonań podmiotu, nikomu już dziś nie wy-
starcza . Traci ciągle popularność i podlega kryty-
ce różnych środowisk . Coraz więcej użytkowników 
sprawozdań, grup interesów i organizacji optuje za 
tym, aby działalność jednostek gospodarczych była 
oceniana przez pryzmat przepływów pieniężnych, 
które powoli stają się podstawową kategorią pomia-
ru wartości przedsiębiorstwa . Uważa się, że współ-
czesne sprawozdania finansowe są niekompletne, 
a informacje w nich zawarte – wypaczone, a przy-
najmniej niezaspokajające różnych potrzeb użytkow-
ników . Powstaje luka między wartością bilansową 
i wartością rynkową przedsiębiorstwa, co zmusza 
inwestorów do spojrzenia na aktywa netto jednostki 

przez pryzmat przyszłych przepływów pieniężnych 
i w praktyce powoduje konieczność dokonywania 
szczegółowych przeliczeń . 

Obecnie panuje przekonanie, że sprawozdawczość 
skupia się za bardzo na formie prawnej, a za mało 
uwagi poświęca treści ekonomicznej . Preferuje ona 
nadal przeszłość, a nie przyszłość, koszt, a nie war-
tość, stąd wynika jej skupianie się na ustalaniu  
zysku memoriałowego . Podkreślając zasadę pełnego 
ujawnienia, krytykuje się m .in .: 
�� bilans jako trudny do zrozumienia; 
�� sumę bilansową, która z powodu zasad wyceny 

nie ma istotnych wartości poznawczych; 
�� zasadę ostrożności, która powoduje, że w bilan-

sie wykazuje się efekty zjawisk niekorzystnych, a nie 
rzeczywistą sytuację finansową jednostki; 
�� zakres ujawnień, praktycznie w każdym elemen-

cie sprawozdania; 
�� brak informacji odnośnie do przyszłości jednostki; 
�� brak informacji o aktywach niematerialnych, 

potencjale intelektualnym i metodach zarządzania 
personelem . 

Współcześnie od rachunkowości oczekuje się nie-
mal cudu . Chodzi więc z jednej strony o przełamanie 
hermetyczności jej języka, a z drugiej – o sprostanie 
wciąż rosnącym, wielopoziomowym i różnorodnym, 
jeśli chodzi o zakres, szczegółowość i treść, wymaga-
niom użytkowników sprawozdań . 

Zasady rachunkowości, zarówno fundamentalne, 
jak i szczegółowe kształtowały się przez wieki histo-
rycznego jej rozwoju, ewoluowały wraz ze zmianami 
w systemach gospodarczych, układzie sił na świe-
cie, a także w systemach politycznych . Po ponad 30  
latach tworzenia międzynarodowych standardów  
rachunkowości nadal nie wiadomo, czy jako globalne 
produkty odniosą one sukces i zaspokoją potrzeby 
informacyjne użytkowników sprawozdań, a przynaj-
mniej przerwą eskalację ich oczekiwań wobec infor-
macji generowanych przez sprawozdania . 

Regulacje rachunkowości są reakcją na zmiany 
środowiska gospodarczego . W praktyce powstawanie 
nowych pomysłów, koncepcji i rozwiązań w zakresie 
rachunkowości zawsze wyprzedzało tworzenie nowych 
i modyfikowanie już istniejących regulacji, ale obec-
nie zjawisko to przebiega znacznie szybciej . Jest to 
ważny czynnik rozwoju kreatywnej rachunkowości . 
W tym kontekście może zdumiewać optymizm co do 
możliwości standaryzacji rachunkowości w skali glo-
balnej13) . Sporządzającego sprawozdania nieodmien-
nie od lat nurtują wciąż te same pytania: co zmierzyć, 
jak zmierzyć, jak ujawnić, jaki efekt uzyskać? 

Sprawozdawczość finansowa w obecnym jej kształ-
cie wydaje się być coraz mniej użyteczna . Nie jest 
ona w stanie sprostać rosnącym potrzebom i wy-
maganiom inwestorów, którzy nie zadowalają się 
już suchą informacją z raportów finansowych . Roz-
bieżności między ceną rynkową spółek a ich warto-
ścią księgową pokazują, że rynek, biorąc pod uwagę  
zasoby intelektualne oraz inne czynniki warunku-
jące przyszły wzrost wartości rynkowej podmiotów, 
postrzega w spółkach więcej niż tylko aktywa netto 
wykazane w ich bilansie . Decyzje inwestycyjne wy-
magają obecnie14): 
�� informacji o charakterze finansowym i niefinan-

sowym;  
�� dobrowolnych ujawnień informacji niewymaganej 

prawem, a istotnej z punktu widzenia podejmowanych 
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decyzji inwestycyjnych; inwestorzy są bowiem w du-
żym stopniu zainteresowani czynnikami wewnętrz-
nymi, determinującymi podejmowane przez podmiot 
decyzje; 
�� informacji pozwalającej na przewidywanie sytu-

acji finansowej i wyników jednostki w przyszłości, 
a więc nie tylko informacji stricte historycznej; 
�� informacji o znacząco rozszerzonym, w stosunku 

do obecnego, zakresie; 
�� danych o znacznie większej przejrzystości, zrozu-

miałych i często wspomaganych informacjami opi-
sowymi . 

W erze społeczeństwa informacyjnego raport fi-
nansowy jednostki gospodarczej powinien obejmo-
wać pełen pakiet informacji niezbędnych do prawi-
dłowego określenia jej standingu finansowego oraz 
do właściwego oszacowania możliwości działania 
biznesowego w przyszłości . Obecnie na forum mię-
dzynarodowym są podejmowane działania zmierza-
jące w kierunku: 
�� doskonalenia struktury sprawozdań finansowych; 
�� tworzenia wspólnego pakietu zasad podstawo-

wych w postaci jednolitych założeń koncepcyjnych 
dla sprawozdań finansowych jako podstawowego 
źródła informacji o jednostce gospodarczej; 
�� tworzenia rzeczywistych raportów biznesowych 

poprzez dodatkowe dobrowolne ujawnienia . 
Ponieważ podstawą do oceny sytuacji finansowej 

przedsiębiorstw jest właśnie sprawozdanie finanso-
we, konieczne jest, aby charakteryzowało się ono 
wysokim poziomem rzetelności i wiarygodności15) . 
Szczególną uwagę należy zwrócić na interes inwest- 
orów, którzy, dążąc do zwiększania zysku z zainwe-
stowanego kapitału, poszukują inwestycji o jak naj-
mniejszym ryzyku . Sprawozdania finansowe przed-
siębiorstw wywodzących się z odmiennych syste-
mów rachunkowości nie są dla nich porównywalne, 
a przez to stają się bezużyteczne . 

Alternatywą dla dotychczasowej, memoriałowej 
metody ustalania wyniku finansowego, stosowa-
nej w celu oceny sytuacji finansowej przedsiębior-
stwa, stał się oparty na zasadzie kasowej rachunek 
przepływów pieniężnych, wolny od mankamentów 
zasady memoriałowej . Jego zalety zaczynają doce-
niać analitycy finansowi, właściciele przedsiębiorstw 
oraz inwestorzy . Przepływy pieniężne stają się pod-
stawą dla coraz większej liczby analiz finansowych 
jednostki . Obecna sytuacja, objawiająca się brakiem 
zaufania do wyniku finansowego sporządzanego 
zgodnie z zasadą memoriałową, a także do badań 
audytorów, może spowodować jeszcze większe zain-
teresowanie analizą przepływów pieniężnych jako 
podstawą do oceny rzeczywistej sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa . 

przydatność informacji o przepływach 
pieniężnych w ocenie sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa 

rzepływy pieniężne stanowią integralny ele-
ment współczesnego zarządzania jednostka-
mi gospodarczymi . Są na tyle istotne, że ich 

specyfika, monitorowanie, raportowanie oraz anali-
za i przewidywanie stanowią przedmiot wielu opra-
cowań naukowych, badań praktycznych oraz regu- 
lacji prawnych i środowiskowych, zarówno w Polsce, 
jak i na całym świecie . 

Harmonizacja struktury i metodologii odwzoro-
wań przepływów pieniężnych jest w historii sprawoz-
dawczości finansowej kartą specyficzną, a standar-
dy regulujące sprawozdawczość przepływów pienięż-
nych są znane i uznane w środowisku praktyków . Są 
one postrzegane jako fundamenty zasad kasowego 
ujmowania i prezentacji działań jednostki, swoista 
przeciwwaga dla ważnego, choć jakże umownego 
memoriału, i jako przejście (a może powrót) do naj-
głębszego sensu każdego działania ekonomicznego, 
to jest do przepływu pieniądza . 

Coraz częściej mówi się, że użytkownicy sprawoz-
dań żądają faktów, a nie iluzji . Wielu menedżerów 
oraz specjalistów finansowo-księgowych zaczyna kon-
centrować się na przepływach pieniężnych, uważając, 
że odzwierciedlają one trafniej i bardziej obiektywnie, 
niż raportowane zyski, sytuację finansową przedsię-
biorstwa . W .S . MacFarlane napisał w swoim refera-
cie, przedstawionym w czasie jednego z paneli dys-
kusyjnych XIv Światowego Kongresu Rachunkowości 
w 1992 r .: „Cokolwiek robisz, pamiętaj, że gotówka to 
kamień węgielny i bezpośrednia miara sukcesu finan-
sowego wynikającego z dokonań firmy w okresie”16) . 

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 
na stałe weszło zatem do praktyki sprawozdawczo-
ści finansowej, a dyrektorzy finansowi i menedże-
rowie przykładają do przepływów pieniężnych, ich 
monitorowania, prognozowania, interpretacji i ana-
lizy coraz większą wagę w zarządzaniu podmiotem 
gospodarczym . Informacje o przepływach pienięż-
nych pozwalają na ocenę stopnia wewnętrznego 
samofinansowania jednostki . Dzięki temu rachu-
nek ten może przedstawiać margines swobodnego 
wewnętrznego finansowania, stanowiący konieczny 
rezerwuar środków płatniczych, który może być wy-
korzystany do pokrycia szczególnych wydatków, jak 
spłata zaciągniętych kredytów oraz wypłata dywi-
dend dla akcjonariuszy . Wielokrotnie podkreśla się 
również fakt, że rachunek przepływów pieniężnych 
jest elementem spajającym w całość poszczególne 
części sprawozdania finansowego17) . 

Argumenty zwolenników rachunkowości opartej 
na przepływach pieniężnych zostały formalnie uzna-
ne poprzez poszerzenie wymagań dotyczących ujaw-
nianych przez przedsiębiorstwa informacji w posta-
ci sprawozdania z przepływu środków pieniężnych . 
Zainteresowanie odwzorowaniami przepływów pie-
niężnych podmiotów gospodarczych znajduje oparcie 
także w paradygmatach i teoriach rachunkowości . 
Poszukując na tym gruncie determinant sytuacji fi-
nansowej podmiotu ekonomicznego, upatruje się ich 
m .in . w przepływie funduszy18) . 

„Pozostaje jednak pytanie, czy rachunkowość jest 
w stanie sprostać zapotrzebowaniu na informacje 
o ogólnej użyteczności przy podejmowaniu decyzji 
finansowych, to znaczy sprostać wymaganiom in-
westorów i zarządu? Prawdziwą symetrię w dostar-
czaniu informacji użytkownikom sprawozdań moż-
na osiągnąć jedynie w sytuacji uznania pozycji obu 
grup za równorzędne w dostępie do przydatnych in-
formacji . Niektórzy praktycy są przekonani, że naj-
lepsze informacje do podejmowania decyzji w firmie 
to te, które opierają się na pomiarach przepływów 
pieniężnych”19) . M . Glautier uzasadnia to, podając 
następujące argumenty: 
�� informacje o przepływach pieniężnych nie są 

skażone oceną księgową; często (choć nie zawsze) 
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w praktyce lepiej polegać na informacji o bieżących 
przepływach pieniężnych (szczególnie netto) niż na 
kwocie zysku księgowego; 
�� bieżące przepływy pieniężne netto dają lepszy 

wgląd i szerszy obraz wpływów i wydatków z róż-
nych rodzajów działalności (zestawionych niejedno-
krotnie inaczej niż w innych sprawozdaniach) niż 
zyski księgowe, które są ograniczone do wyników 
z operacji (nie odzwierciedlają skutków zdarzeń 
pieniężnych nieujętych w rachunku zysków i strat, 
a w istotny sposób wpływających na grupy pozycji 
w bilansie); 
�� uważa się, że dla inwestorów podejmujących de-

cyzje związane z przewidywanymi wypłatami dywi-
dend większe znaczenie mają przepływy pieniężne, 
nawet te w ujęciu ex post. 

Przepływy pieniężne były i nadal są także przed-
miotem badań akademickich . Jej przedstawiciele 
posługują się przy tym różnymi modelami przedsię-
biorstwa . Jednym z takich modeli jest dynamiczne 
ujęcie procesów w podmiocie gospodarującym20) . 
W modelu tym przepływy strumieni ekonomicznych 
przez podmiot ujęte są jako procesy ciągłe, powta-
rzające się . Rozpoczyna je nabycie dóbr i usług nie-
zbędnych do produkcji, w toku której generowane 
są efekty w postaci dóbr lub usług stanowiących 
przedmiot transakcji sprzedaży . Powstanie przycho-
dów z tytułu sprzedaży wyrobów lub usług powoduje 
powstanie przepływu środków pieniężnych, których 
posiadanie powoduje z kolei konieczność podjęcia 
decyzji o ich alokacji, a więc również o nabyciu no-
wych dóbr i usług, w celu kontynuowania działalno-
ści . Na podstawie omawianego modelu można prze-
śledzić proces transformacji wartości następujący 
w momencie zamiany środków pieniężnych na dobra 
i odwrotnie – w momencie zakupu i sprzedaży . 

W nowszych akademickich podejściach do prze-
pływów pieniężnych wykorzystuje się podejście sys-
temowe . Na przykład R . Kaplan i D . Norton traktują 
przepływy pieniężne jako odwzorowujący zdolność 
do trwania podmiotu składnik perspektywy finan-
sowej w zrównoważonej karcie dokonań (Balanced 
Scorecard) . W systemowym ujęciu podmiotu gospo-
darczego przepływy pieniężne są traktowane jako 
warunek konieczny dla jego trwania i rozwoju21) . 

zakończenie 

reowanie strategii zorientowanych na wzrost 
wartości dla właściciela wymusiło w sposób 
naturalny zapotrzebowanie na nowe jakoś- 

ciowo informacje oraz rozszerzyło znacząco krąg 
odbiorców tych informacji, a także skalę ich ocze-
kiwań oraz wymagań informacyjnych . Aktywny cha-
rakter rachunkowości, traktowanej jako narzędzie 
zarządzania, jest od dawna akcentowany w krajach, 
w których gospodarka opiera się na mechanizmach 
rynkowych . Im bardziej mechanizm rynkowy rzą-
dzi gospodarką, tym zapotrzebowanie na informa-
cje z rachunkowości jest większe, a procedury ich 
wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem  
– bardziej złożone . Nowoczesne podejście do rachun-
kowości wymaga od niej dostarczania informacji po-
zwalających ocenić opłacalność planowanych przed-
sięwzięć i podejmowanych decyzji . 

Informacja jest jednym z najważniejszych zasobów 
każdego przedsiębiorstwa, a kluczową rolę w procesach 

kreowania wartości dla właścicieli coraz powszech-
niej przypisuje się informacjom o kierunkach i struk-
turze strumieni pieniężnych . Większość menedże-
rów, budujących wartość przedsiębiorstwa, posługu-
je się wyceną opartą na analizie zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych, a nie na przykład wskaźni-
kiem zysku na akcję . Według T . Copelanda, T . Kollera 
i J . Murrina, „wyceniając przedsiębiorstwo na pod-
stawie przepływów gotówkowych uwzględniamy 
wszystkie czynniki wpływające na wartość firmy . 
Robimy to w sposób wszechstronny, ale i prosty”22) . 
Wielu menedżerów, analityków finansowych i spec-
jalistów z zakresu rachunkowości zarządczej koncen-
truje dziś uwagę na problemach przepływów pienięż-
nych, wierząc, że odzwierciedlają one trafniej i bar-
dziej obiektywnie, niż osiągane „na papierze” zyski, 
sytuację finansową podmiotu, tak w ujęciu ex post, 
jak i ex ante. 
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Summary
In the present article the topic of consideration is the finan-
cial information . The authors picked up a trial to show the 
wide set of formative processes of both demand for financial 
information as well as conditioning of its proper creation, 
which cannot take place in isolation from changes occurring 
in the external surroundings and inside the subject . They 
also introduced the specificity of changes in approach to 
the scope of information about cash flows in the light of 
progressing globalization processes, of which the essential 
attributes are the harmonization and the standardization of 
accounting . 

wprowadzenie 

nowoczesnej gospodarce budowa przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa powin-
na polegać na wprowadzaniu nowych roz-

wiązań technologicznych i organizacyjnych rozu-
mianych jako innowacyjność, kształtujących nową 
kulturę techniczno-organizacyjną [Węgrzyn, 2006] . 
Działania te są jednocześnie determinantą pełnego 
zaangażowania i wykorzystania wszystkich zasobów 
przedsiębiorstwa (wiedzy organizacyjnej i najlep-
szych praktyk) w celu osiągania konkurencyjnych 
parametrów technicznych (konstrukcyjnych) produk-
tu i adekwatnych wskaźników kosztowych pozwalają-
cych na osiąganie celów marketingowych (przewagi 
kosztowej) zgodnie z modelem 7P marketingu part-
nerskiego . Efektywna integracja rozwiązań tech-
niczno-organizacyjnych i marketingowych działań 
przedsiębiorstwa następuje wskutek przyjęcia filo-
zofii prowadzenia biznesu zgodnej z modelem TqM, 
a przynajmniej z 8 zasadami zarządzania przez  
jakość w procesach wytwarzania . Jest wyrażany  
pogląd, że w latach 80 . i 90 . ub . wieku przedsiębior-
stwa głównie skupiały się na aspektach jakościowych 
produktu [Saryusz-Wolski, 2009] . Poprawa jakości 
procesów wytwarzania była determinantą sukcesu 
rynkowego . Obecnie jesteśmy świadkami położenia 
nacisku na proces rozwoju produktu . Sterowanie  
jakością produktu jest nadal ważne, ale przestało być 
jedynym kluczem do sukcesu w biznesie [Saryusz- 
-Wolski, 2009] . Doskonalenie tylko procesu produk-
cyjnego nie gwarantuje sukcesu rynkowego oferowa-
nego produktu . Sukces ten jest uwarunkowany jego 

jakość  
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walorami użytkowymi przedstawianymi przez 
klientów [Cagan, vogel, 2002] . Implikuje to 
konieczność wieloelementowej i wieloetapowej 
integracji projakościowej filozofii prowadzenia 
biznesu oraz doskonalenia procesów wytwa-
rzania w celu uwzględnienia innowacyjnych 
aspektów produktu istotnych z punku widze-
nia dodanej wartości użytkowej dla klienta, 
tworzonych głównie w początkowych etapach 
wytwarzania – rozwoju koncepcji produktu . 

Proces planowania etapów wytwarzania 
produktu (integrated New Product Develop-
ment – iNPD) nie jest po prostu zestawem 
metod, które mogą być wykorzystane w istnie-
jących strukturach przedsiębiorstwa . Jest on 
również sposobem innowacyjnego myślenia . 
Procedury pracy, zgodnie z powyższymi ide-
ami, wymagają uwzględnienia w ich treściach: 

 z horyzontalnych i interdyscyplinarnych 
struktur organizacyjnych; 

 z zaangażowania w ciągłe monitorowanie, co 
klienci i inni uczestnicy (stakeholders) uważają za 
wartościowe; 

 z systemu projektowania, w którym we 
wstępnych etapach tego procesu uwzględnia 
się metody jakościowe rozwoju produktu – wy-
niki analiz i wnioski z tych badań są wytycznymi 
do stosowania metod ilościowych na etapach końco-
wych procesu wytwarzania . Nie można wyłączyć ba-
dań jakościowych [Czakon, 2009), których przedmio-
tem są procesy [Langley, 1999], a także związków 
przyczynowych, które można dostrzec wyłącznie 
w kontekście historycznym [Kogut, Ragin, 2006] . 

Spośród trzech czynników sukcesu rynkowego pro-
duktu: z możności zauważenia możliwości produktu 
do dalszego rozwoju z zrozumienia potrzeb użytkow-
nika z integracji projektowania konstrukcji wyrobu, 
projektowania technologicznych procesów i marke-
tingu dla zmian struktur przedsiębiorstwa w kierun-
ku integracji najbardziej istotny jest czynnik trzeci . 
Tworzenie rutynowych zespołów zadaniowych i wyko-
nywanie przez nich zadań interdyscyplinarnych nie 
jest wystarczające . Takie zespoły wymagają wsparcia 
(uczestnictwa) ze strony specjalistów oraz zarządzania 
nimi w atmosferze wzajemnego szacunku dla każdej 
dyscypliny (specjalności) [Cagan, vogel, 2002] . 

Tradycyjny dualny podział funkcji produkcji i za-
opatrzenia na potrzeby produkcji zmienia się we 
współistnienie i uzupełnianie marketingu i logistyki 
w procesach produkcyjnych przedsiębiorstwa przy 
zachowaniu określonych, specjalistycznych dla nich 
funkcji . 

jakość determinantą integracji procesów 
wytwarzania produktu 

poiwem obu wymiarów działalności zewnętrz-
nej (rynkowej) i wewnętrznej (logistycznej) 
jest szeroko rozumiana jakość innowacyj-

nych produktów i procesów wytwarzania przed-
siębiorstwa osiągana w wyniku wdrożenia działań 
zgodnych z filozofią zarządzania przez jakość w ra-
mach Zintegrowanego Systemu Zarządzania– ilu-
struje to rysunek 1 . 

W procesie wdrażania projektu innowacyjnego 
powinni brać udział pracownicy o dużym autoryte-
cie i wiedzy [Francik, 2003], a potrzeby rynkowe 

(wymagania klienta), które ma zaspokajać dana 
innowacja, powinny być bardzo dobrze rozpoznane 
[Langrish et al ., 1972] . 

Zrównoważona kompozycja marketingu i logi-
styki z nadrzędną rolą jakości w zapewnieniu ade-
kwatnych, innowacyjnych parametrów technicznych 
produktu i efektywnej organizacji technologicznych 
procesów produkcji zapewnia zwiększenie produk-
tywności / optymalnego wykorzystania wszystkich 
zasobów przedsiębiorstwa . Jeżeli z zostanie wybra-
ny właściwy rynkowy produkt z zostanie stworzony 
adekwatny innowacyjny projekt wyrobu bądź specy-
fikacja usługi z zapewni się właściwe warunki re-
alizacji (techniczne i zaopatrzeniowe) z zaplanuje 
się adekwatne procesy technologiczne i organizację 
pracy z zapewni się właściwych, zaangażowanych 
wykonawców o wymaganych kwalifikacjach, to przy 
akceptowalnej cenie produkt wytworzony w warun-
kach ciągłego doskonalenia procesów wytwarzania 
ma szansę stać się marketingową „gwiazdą” i za-
pewnić sukces rynkowy przedsiębiorstwa . 

Norma PN-EN ISO 9001: 2009 jednoznacznie 
precyzuje konieczność ustalenia związanych z komu-
nikacją z klientami informacji o wyrobie, zapytań 
handlowych, postępowania z umowami i zamówie-
niami, łącznie ze zmianami i informacją zwrotną od 
klienta, w tym dotyczącą jego reklamacji . Dane te 
są podstawą do planowania projektowania i rozwoju 
wyrobu, czyli wdrażania własnych rozwiązań inno-
wacyjnych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom 
klientów . Producent powinien jednocześnie zarzą-
dzać powiązaniami między różnymi grupami osób, 
biorącymi udział w projektowaniu i rozwoju produk-
tu w celu zapewnienia skutecznej komunikacji i wy-
znaczenia ich odpowiedzialności za jakość produktu . 

Niezbędne jest określenie danych wejściowych do 
projektowania i rozwoju wyrobu oraz utrzymywanie 
zapisów potwierdzających realizację jakościowych 
celów (planów) projektowania . Powinny one obejmo-
wać: wymagania funkcjonalne i dotyczące parame-
trów technicznych, mające zastosowanie wymagania 

Rys. 1. Model wdrażania innowacji produktowych 
Źródło: opracowanie własne . 
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przepisów prawnych i innych, informacje wynikające 
z poprzednich projektów i inne wymagania niezbęd-
ne do projektowania i rozwoju wyrobu (np . standardy 
zakładowe, harmonogramy prac, kryteria jakościowe 
procesów wytwarzania i wyrobu (programy prób od-
biorczych), założenia technologiczne itp .) . Wymaga-
nia te powinny być kompletne, jednoznacznie i wza-
jemnie niesprzeczne, a ich forma powinna być wła-
ściwa do przeprowadzenia ich weryfikacji na podsta-
wie danych wyjściowych z projektowania i rozwoju 
wyrobu . Dane wyjściowe powinny być zatwierdzone 
przed zwolnieniem wyrobu i powinny spełniać wyma-
gania określone w danych wejściowych do projekto-
wania i rozwoju, zapewniać odpowiednie informacje 
dotyczące zakupów, produkcji i dostarczania usługi, 
zawierać szczegółowe kryteria przyjęcia wyrobu lub 
powoływać się na nie, a także specyfikować właści-
wości wyrobu, które są istotne do jego bezpiecznego 
i właściwego użytkowania . Jest to metoda, która za-
pewnia spójność wewnętrzną oraz w powiązaniach 
poszczególnych poziomów zarządzania przedsiębior-
stwem [Łobejko, Pierścionek, 2009] . 

Do celów badawczych niniejszego artykułu prze-
prowadzono badania ankietowe „Badanie oddziały-
wania Zintegrowanego Systemu Zarządzania przed-

siębiorstwem na efektywność działania przedsiębior-
stwa i postawy pracowników” wśród kadry kierowni-
czej przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego 
województwa zachodniopomorskiego i pracowników 
samodzielnych będących jednocześnie studentami 
studiów niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale 
Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie (poprzednio Politech-
nika Szczecińska) . Badania ankietowe przeprowadzo-
no w roku 2009 w 41 przedsiębiorstwach wśród 160 
uczestników reprezentujących kadrę kierowniczą oraz 
44 przedsiębiorstwach wśród 66 uczestników będą-
cych pracownikami samodzielnymi i jednocześnie stu-
dentami studiów niestacjonarnych . 

Celem badań ankietowych było zapoznanie się 
z opiniami kadry kierowniczej przedsiębiorstw i pra-
cowników zatrudnionych na stanowiskach samodziel-
nych w zakresie tematyki badania ankietowego przed-
stawionej w tabeli 1 . 

W przedsiębiorstwach, w których wdrożono SZJ 
ocena funkcjonowania systemu jest pozytywna 
(średnia 2,749 w czteropunktowej skali ocen) . Sys-
tem jakości zmienia w wielu aspektach podejście 
do zagadnień efektywności gospodarowania i reguł 
konkurencji rynkowej (instrumentów konkurowania) . 

Tab. 1. Wyniki badań ankietowych pracowników przedsiębiorstw 

1 . Czy w Twoim przedsiębiorstwie został wdrożony System Zarządzania 
Jakością (SZJ) według normy ISO 9001? 

Tak 
(115 uczestników)  

– średnia ocen

Nie 
(111 uczestników) 

– średnia ocen

2 . Jak oceniasz funkcjonowanie SZJ – czy wpłynął on na poprawę 
funkcjonowania przedsiębiorstwa? (skala punktowa 1–2–3–4) 2,749 –

3 . Jak fakt wejścia Polski do Unii Europejskiej wpłynął na Twoje 
postrzeganie reguł gospodarki wolnorynkowej / konkurencyjności 
polskich przedsiębiorstw i uwzględnienia spraw jakości w Twoim 
przedsiębiorstwie? (skala punktowa 1–2–3–4, gdzie ocena  
4 oznacza, że był to fakt najbardziej istotny) 2,724 2,655

4 . Jaki udział w osiąganiu konkurencyjności rynkowej firmy mają poniższe 
elementy? (przydziel łącznie nie więcej niż 10 pkt .): 

 z  produkt (koncepcja, walory użytkowe według klienta, parametry 
techniczne) 

 z technologia (innowacyjność, jakość procesu wytwarzania) 
 z zarządzanie i organizacja procesów wytwarzania 
 z aspekty marketingowe (promocja, serwis, gwarancja) 

2,525
2,467
2,466
2,480

2,486
2,438
2,424
2,468

5 . Co przesądza o finalnych kosztach wytwarzania produktu? (przydziel 
łącznie nie więcej niż 10 pkt .): 

 z osiągnięcie projektowanych parametrów technicznych 
 z zapewnienie parametrów jakościowych z punktu widzenia klienta 
 z  zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania produktu oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
 z  spełnienie wymagań środowiskowych wytwarzania i utylizacji 

(ekologia) 

2,428
2,305

2,534

2,871

2,480
2,354

2,412

2,718

6 . W jakim obszarze poprawy działalności przedsiębiorstwa widzisz istotną 
rolę TqM? (skala punktowa 1–2–3–4): 

 z działalności marketingowej (rynek, kontrakty, promocja) 
 z projektowaniu wyrobów / usług 
 z planowaniu zadań, organizowaniu prac 
 z technicznym przygotowaniu produkcji (infrastruktura) 
 z logistyce (zaopatrzenie, zakupy) 
 z produkcji (podstawowe procesy wytwarzania) 
 z zarządzaniu infrastrukturą (utrzymanie ruchu) 
 z sprzedaży (odbiory końcowe, serwis, gwarancja) 
 z tworzeniu strategii firmy (wizja, misja, strategia, cele, zadania) 
 z kształtowaniu personelu (zaangażowanie, dobór pracowników) 

2,718
2,714
2,714
2,685
2,669
2,661
2,643
2,625
2,599
2,561

2,655
2,656
2,643
2,618
2,609
2,590
2,579
2,578
2,552
2,521

Źródło: opracowanie własne . 
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Średnia ocen poszczególnych elementów osiągania 
konkurencyjności i poprawy działalności przedsię-
biorstw jest wyższa dla opinii pracowników firm, 
w których działa SZJ, niż w firmach, gdzie SZJ 
nie funkcjonuje . Wynika to z faktu lepszego zrozu-
mienia istotności jakości produktu i procesów wy-
twarzania – wiedza ta jest zawarta w dokumenta-
cji systemu jakości (zwłaszcza audytów jakościo-
wych), a także jest uzyskana przez pracowników 
w trakcie szkoleń wewnętrznych prowadzonych 
przez konsultantów zewnętrznych i przełożonych . 
Fakt wejścia Polski do Unii Europejskiej ma bar-
dziej istotny wpływ na zmiany w świadomości pra-
cowników przedsiębiorstw, w których wdrożono 
SZJ lub Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) . 
Największa różnica ocen występuje przy ocenie 
istotności cech produktu i technologii wytwarza-
nia w osiąganiu konkurencyjności rynkowej . 

O finalnych kosztach wyrobu w największym 
stopniu decyduje spełnienie wymagań środowisko-
wych oraz bezpieczeństwa użytkowania produk-
tu i zasad bhp – wynika to ze specyfiki przedsię-
biorstw (elektrownia węglowa) . Inne elementy 
związane bezpośrednio z uzyskaniem parametrów 
technicznych i jakościowych produktu są związane 
z dokumentacją projektową, kosztami wykonawstwa 
i, będąc w układzie kosztów zmiennych, ich poziom 
jest bardziej akceptowalny niż dodatkowy nakład na 
zapewnienie właściwych warunków ekologicznych 
i bezpieczeństwa pracy . 

Nieco inne podejście do tego zagadnienia wystę-
puje w przedsiębiorstwach, w których funkcjonują 
w sposób zintegrowany systemy: środowiskowy oraz 
bezpieczeństwa pracy . Z jednej strony jest lepsze 
zrozumienie występowania kosztów ekologicznych 
i bhp, a z drugiej koszty te są stałym elementem 
utrzymania tych systemów jako kosztów stałych 
zarządu przedsiębiorstwa . Uczestnicy oczekują, że 
największe efekty wskutek podjęcia działań jakościo-
wych przedsiębiorstwo uzyska w etapach tworzenia 
koncepcji i rozwoju produktu, czyli w działaniach 
marketingowych, projektowaniu produktu, planowa-
niu i organizowaniu prac oraz technicznym przy-
gotowaniu produkcji . Czynnikiem integrującym te 
działania są biznesplany przedsięwzięć, tworzone na 
podstawie danych technologicznych . Oczekiwania te 
są spójne z wyznaczonymi celami filozofii prowadze-
nia biznesu zgodnie z zasadami Zarządzania przez 
Jakość (TqM) i cyklu doskonalenia PDCA w ukła-
dzie organizacyjnym Zintegrowanego Systemu Za-
rządzania . Społecznie odpowiedzialne firmy na ogół 
mają jednocześnie większą pewność osiągania zys- 
ków w długich okresach . Jest to wynik lepszego 
wizerunku firmy, niezależnie od technicznych para-
metrów jakościowych produktu, uzyskiwanego w wy-
niku przewidywalnych, odpowiedzialnych zachowań 
[Krzakiewicz, 2009] . 

podsumowanie 

praktyce działania polskich przedsiębiorstw 
występują dwa podstawowe czynniki osią-
gania przewagi konkurencyjnej: koszty i dy-

ferencja [Kreikebaum, 1997] . Większość przedsię-
biorstw stosuje obniżanie kosztów w drodze ciągłej 
restrukturyzacji, natomiast konkurowanie za pomocą 
drugiego czynnika wymaga permanentnego tworzenia 

nowych i udoskonalania istniejących już produktów 
[Szwiec, 2009] . Orientacja dyferencji wymaga zmian 
w kulturze organizacyjnej w celu zwiększenia tempa 
procesów innowacyjnych [Pierścionek, 1997], nato-
miast efektywne wdrażanie innowacji wymaga istnie-
nia podzielanej, wyraźnie wyartykułowanej ich wizji 
[Service, Boockholdt, 1998], a w przypadku przed-
siębiorstw produkcyjnych zapewnienia wymaganej 
jakości produktu i systemowej integracji procesów 
wytwarzania . Model ten wyznaczony jest przez triadę 
elementów wzajemnie na siebie oddziałujących z prze-
wodnią rolą jakości produktu w zapewnieniu rynkowe-
go, ekonomicznego sukcesu przedsiębiorstwa . 

dr inż. Bogusław Węgrzyn 
Katedra Elektrotechnologii i Diagnostyki 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu  
Technologicznego w Szczecinie 
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Summary 
Paper presents conditionings of product quality assurance 
in view of innovative actions and manufacturing processes 
integration in enterprise . Influence of product parameters 
and technological conditions on company’s competitive mar-
ket position has been analyzed on base of research between 
managers . Interaction of quality business philosophy on em-
ployees understanding of company’s market objectives has 
been determined .
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Koniec lat 80 . ub . wieku wiąże się z rozwojem 
rolnictwa ekologicznego w Polsce . Powstają pierwsze 
gospodarstwa ekologiczne oraz publikacje związane 
z tą tematyką . Początkowo żywność taka zaspokaja 
potrzeby samych gospodarstw, jednak po pewnym 
czasie w wyniku wprowadzania na rynek produktów 
ekologicznych konieczne staje się wprowadzenie sys-
temu oznaczania takiej żywności oraz utworzenia 
jednostki, która mogłaby zaświadczyć o ekologicz-
nym charakterze takiego produktu1) . 

W wyniku zachodzących zmian, w szczególno-
ści przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 
prawnych regulacji związanych z rolnictwem ekolo-
gicznym, obecnie możliwość wprowadzania na rynek 
produktów ekologicznych jest ściśle uregulowana . 

Podstawowym dokumentem, regulującym pro-
dukcję ekologiczną, jest ustawa o rolnictwie ekolo-
gicznym2), zgodnie z którą produkcja taka jest moż-
liwa wyłącznie po spełnieniu wymagań zawartych 
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/20073) . 

Przeprowadzone w Katedrze Zarządzania Jako-
ścią Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ba-
dania przedsiębiorstw zajmujących się przetwarza-
niem, konfekcjonowaniem lub obrotem produktami 
rolnictwa ekologicznego4) wskazały na duże różni-
ce w poziomie wdrożenia systemów zarządzania, 
zarówno w obszarze dobrowolnym, takich jak np . 
system ISO 9001 czy ISO 22000 oraz w obszarze 
obowiązkowym, odnoszącym się do systemu bezpie-
czeństwa zdrowotnego żywności HACCP . 

Wyniki dotyczące wdrożenia niecertyfikowanego 
systemu HACCP wskazały na duży udział badanych 
przedsiębiorstw, w których system taki nie został usta-
nowiony, a organizacje stosują wyłącznie wymagania 
dobrych praktyk . W grupie tych przedsiębiorstw zna-
lazły się firmy prowadzące działalność związaną z ob-
rotem produktami rolnictwa ekologicznego oraz prze-
twarzaniem produktów, np . produkcją pieczywa . Orga-
nizacje, które nie miały wdrożonego systemu HACCP, 
zatrudniały od 5 do 30 pracowników, a więc można je 
uznać za przedsiębiorstwa małe . 

Zgodnie z wymaganiami art . 5 rozporządzenia 
(WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie higieny środków spożywczych, 
przedsiębiorstwa sektora spożywczego mają obo-
wiązek opracowania, wykonania i utrzymania sta-
łej procedury opartej na zasadach analizy zagrożeń 

i krytycznych punktów kontroli (HACCP)5) . Również 
polskie prawo wskazuje na powyższy obowiązek, 
odwołując się w rozdziale 1 art . 59 ustawy z dnia 
25 sierpnia 2006 r . o bezpieczeństwie żywności i ży-
wienia bezpośrednio do konieczności stosowania 
się do wymagań zawartych w rozporządzeniu (WE) 
nr 852/20046) . Tak więc rozstrzygnięcie, czy ankie-
towane organizacje postępują zgodnie z prawem, 
nie wdrażając zasad HACCP, zależy od interpretacji 
przepisów zawartych w prawodawstwie unijnym . 

Obowiązek stosowania systemu HACCP odnosi 
się do wszystkich etapów produkcji, przetwarzania 
i dystrybucji żywności oraz do wywozu, z wyłącze-
niem produkcji pierwotnej, a więc dotyczy również 
badanych organizacji, które zadeklarowały, że nie 
mają wdrożonego systemu HACCP7) . 

Punkt 15 preambuły rozporządzenia (WE) nr  
852/2004 zaleca elastyczność stosowania systemu 
HACCP w małych przedsiębiorstwach . „Wymo-
gi HACCP powinny uwzględniać zasady zawarte 
w Kodeksie Żywnościowym . Powinny zapewniać od-
powiednią elastyczność, aby mogły być stosowane 
w każdej sytuacji, w tym w małych przedsiębior-
stwach . W szczególności niezbędne jest uwzględ-
nienie, że w niektórych przedsiębiorstwach sekto-
ra spożywczego nie jest możliwe zidentyfikowanie 
krytycznych punktów kontroli oraz że, w niektórych 
przypadkach, dobra praktyka higieny może zastąpić 
monitorowanie krytycznych punktów kontroli…”8) . 
Zalecenie takie nie oznacza jednak, że producenci 
żywności mogą być zwolnieni ze stosowania zasad 
HACCP . W dokumencie opracowanym przez Dyrek-
cję Generalną ds . Zdrowia i Ochrony Konsumentów 
Komisji Europejskiej pt . Wytyczne dotyczące wdraża-
nia procedur opartych na zasadach HACCP oraz uła-
twiania wdrożenia zasad HACCP w niektórych przed-
siębiorstwach sektora spożywczego przedstawiono wy-
jaśnienie rozumienia zasad elastyczności w odniesie-
niu do mikro i małych przedsiębiorstw9) . Dokument 
ten nie ma formalnego statusu prawnego, jednak 
jest wiarygodnym źródłem informacji ułatwiającym 
interpretację zasady elastyczności w stosowaniu 
systemu HACCP10) . Bezsporny pozostaje obowiązek 
spełniania przez wszystkie organizacje sektora spo-
żywczego wymogów wstępnych będących podstawą 
do skutecznego wdrożenia systemu HACCP . Wymo-
gi wstępne obejmują w szczególności: 

zasada elastyczności 
w stosowaniu systemu haccp 
na przykładzie przedsiębiorstw 
przetwarzających produkty  
rolnictwa ekologicznego 
 
Piotr Kafel, Tadeusz Sikora

,
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�� infrastrukturę i wyposażenie, 
�� surowce, 
�� bezpieczne obchodzenie się z żywnością (w tym 

podczas pakowania i transportu), 
�� należyte obchodzenie się z odpadami żywnościo-

wymi, 
�� procedury zwalczania szkodników, 
�� procedury sanitarne (czyszczenie i dezynfekcja), 
�� jakość wody, 
�� utrzymanie łańcucha chłodniczego, 
�� zdrowie personelu, 
�� higienę osobistą, 
�� szkolenie . 

W niektórych przypadkach, w szczególności 
w przedsiębiorstwach sektora spożywczego, w któ-
rych nie odbywa się przygotowanie, wytwarzanie lub 
przetwarzanie żywności, zagrożenia można kontro-
lować poprzez wdrożenie przedstawionych powyżej 
wymogów wstępnych11) . Przykłady podane w analizo-
wanym dokumencie dotyczą działalności, w zakresie 
której nie jest przygotowywana żywność, jak np .12): 
�� punkty sprzedaży wykorzystujące duże namioty, sta-

nowiska handlowe i samochody do sprzedaży obwoźnej, 
�� zakłady serwujące głównie napoje (bary, kawiar-

nie itd .), 
�� małe sklepy detaliczne (np . sklepy spożywcze), 
�� przedsiębiorstwa zajmujące się transportem 

i przechowywaniem żywności paczkowanej lub nie-
psującej się . 

W przypadku przedsiębiorstw sektora spożyw-
czego, w których działalność odbywa się według po-
wszechnie znanych procedur, takich jak np .13): 
�� restauracje, w tym miejsca obróbki żywności na 

pokładach środków transportu, takich jak statki,
�� sektory gastronomii rozprowadzające przygoto-

waną żywność z zakładu głównego, 
�� piekarnie i ciastkarnie, 
�� sklepy detaliczne, m .in . sklepy mięsne, 

dopuszczalne jest stosowanie się do opracowanych 
przez przedstawicieli danego sektora spożywczego 
przewodników dobrych praktyk, uznawanych za „pro-
stą, lecz skuteczną metodę pokonania trudności, ja-
kie mogą napotkać niektóre przedsiębiorstwa sektora 
spożywczego przy wdrażaniu szczegółowej procedury 
HACCP”14) . Udogodnienia związane z wdrożeniem 
zasad opisanych w takich przewodnikach wynikają 
głównie z łatwego sposobu kontroli zagrożeń, według 
którego powinni postępować producenci . Nie ma 
w takim przypadku konieczności dodatkowego do-
kumentowania szczegółowych zagrożeń, które mogą 
powstać w kolejnych etapach procesów zachodzących 
w organizacjach, wyznaczania punktów krytycznych 
i wartości limitów krytycznych . 

Zarówno w przypadku działalności, w której wy-
starczające jest stosowanie wymagań wstępnych, jak 
i działalności, w której posłużyć się można przewod-
nikami dobrych praktyk, zawierających sposoby mo-
nitorowania procesów przetwórczych, organizacje są 
zobowiązane do przeprowadzenia analizy zagrożeń, 
która pozwoli stwierdzić, że nie ma potrzeby pro-
wadzenia dalszej procedury opracowywania i wdra-
żania systemu HACCP . Formalnie rzecz ujmując, 
pierwszy etap procedury HACCP jest etapem, który 
bezwzględnie należy przeprowadzić . Bezkrytyczne 
powoływanie się na zasadę elastyczności, bez prze-
analizowania specyficznych zagrożeń, jakie mogą 
wystąpić w danej organizacji, uzasadniającą rezy-
gnację z wdrażania systemu HACCP, jest błędne . 

Podsumowując, stwierdzić można, że badane orga- 
nizacje prawdopodobnie mogły skorzystać z zasady 

elastyczności i przestrzegać wyłącznie zasad dobrych 
praktyk, zakładając, że zrezygnowały one z wdrażania 
systemu HACCP w sposób świadomy, przeprowadza-
jąc wcześniej odpowiednią analizę zagrożeń, która po-
zwoliła na takie działanie . 

dr inż. Piotr Kafel 
prof. dr hab. Tadeusz Sikora 

Katedra Zarządzania Jakością 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
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Summary
There has been presented a deliberation about implementation 
and functioning of HACCP system in small and medium enter-
prises in this article . The flexibility rule was decried as useful 
in implementing procedures process based on HACCP rules in 
particular sectors of food industry . There also has been used 
all research results concerning HACCP system implementa-
tion in enterprises where the organic food is being processed .
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nowe tendencje  
w wartościowaniu pracy

Zofia Sekuła

wprowadzenie 

nowoczesnych gospodarkach praca ludzka 
staje się coraz bardziej skomplikowana . Sta-
wia się nieustannie nowe wymagania pra-

cownikom . Atrakcyjny i wartościowy pracownik dla 
danej organizacji to profesjonalista potrafiący wyko-
nywać różne rodzaje prac, podejmować samodzielnie 
właściwe decyzje oraz mieć szeroko profilowe umie-
jętności do wykonywania zmiennych rodzajów zadań, 
a nie według sztywno określonego zakresu czynno-
ści . Zachodzi potrzeba uwzględniania w wartościo-
waniu pracy ściślejszego powiązania ważności pracy 
i pracowników ze strategicznymi celami organizacji . 
Rośnie znaczenie wiedzy, umiejętności, kompetencji 
oraz zakresu i rodzaju podejmowanych decyzji . 

Ogólnie w innowacyjnych metodach wartościo-
wania dają się zauważyć następujące tendencje: 
�� większe znaczenie czynników biznesowych w for-

mie szeroko rozumianej odpowiedzialności za wyniki, 
�� powiązanie kryteriów wartościowania ze strate-

gią organizacji, 
�� nadawanie priorytetowego znaczenia wiedzy, umie-

jętnościom i kompetencjom ważnym w pracy, 
�� docenianie szerokiej profilowości i wielofunkcyjności . 

wartościowanie kompetencji i wiedzy

artościowanie kompetencji obejmuje kryte-
ria dotyczące wiedzy, umiejętności, zacho-
wań, postaw, cech osobowości i podejmo-

wanych decyzji . Każda organizacja musi opracować 
własną listę kompetencji – ważnych dla stanowisk 
lub grup zawodowych . Zaletą jest to, że pokazuje, 
jakie kompetencje są ważne i należałoby je rozwijać . 
Można na podstawie macierzy kompetencji zdefi-
niować kodeks postępowania ważny dla organizacji 
i wpisać go w kulturę organizacji1) . Systemy płac 
w firmach brytyjskich i amerykańskich oparte na 
kompetencjach są akceptowane przez pracowników 
i cieszą się zaufaniem . Możliwe jest lepsze dopa-
sowanie wysokości wynagrodzeń do wartości pracy 
pracownika oraz lepsza alokacja środków płacowych 
bez potrzeby wzrostu funduszu płac2) . 

Opłacanie kompetencji jest kosztowne, co może 
utrudniać w okresach dekoniunktury racjonalizację 
kosztów pracy . Organizacje silnie reagujące na kry-
zysy mogą mieć trudności ze sfinansowaniem wyna-
grodzeń i wówczas bardziej wskazane byłoby stoso-
wanie kryteriów biznesowych3) obejmujących szero-
ko rozumianą odpowiedzialność za wyniki . Dotyczyć 
one powinny przede wszystkim kadry kierowniczej4) .  

wartościowanie zadań

rzedmiotem wartościowania w podstawo-
wym założeniu jest stanowisko pracy lub 
zawód odpowiadający stanowisku pracy, na 

przykład nauczyciel, rybak, dziennikarz . W dyna-
micznych strukturach organizacyjnych wartościowa-
niu mogą podlegać stanowiska grupowe lub zadania, 
lub zawsze integralnie powiązane grupy zadań . Ro-
dzaj i zakres wykonywanych zadań zależą od zamó-
wień i wymogów klientów oraz posiadanych przez 
organizację mocy wytwórczych . 

Ze względu na duży dynamizm rodzajów prac 
na stanowiskach i trudność definiowania stałego 
pakietu czynności występuje coraz szersza potrzeba 
wartościowania zestawów – układów prac . Heneman 
i LeBlanc definiują szeroko pracę pracowników i jej 
wkład w wyniki organizacji oraz potrzebę wartoś-
ciowania trudności i rezultatów pracy, które mają 
wpływ na wysokość części stałej i zmiennej wyna-
grodzenia5) . 

Wartościowanie w dynamicznych strukturach orga-
nizacyjnych sztywnego zakresu czynności, nawet gdy-
by ono zostało formalnie określone dla stanowisk, 
mogłoby być mało przydatne . Lepiej w takich struk-
turach zastosować wartościowanie zadań (cegiełek) . 
Wymaga to opracowania najpierw katalogu zadań 
(użyteczne w biurach projektów, firmach informa-
tycznych, firmach o zmiennej produkcji) . Katalog ma 
formę otwartą, co pozwala na bieżąco dopisywać nowe 
zadania i wykreślać te, które straciły na aktualno-
ści . Wartościowaniu podlegają poszczególne zadania . 
W ten sposób tworzy się zbiór wartości prac, które 
są wykorzystywane do określenia stopnia trudności 
pracy dla różnej konfiguracji stanowisk lub zwartej 
grupy stanowisk powoływanych na okres wykonania 
zamówień czy jednorazowego zlecenia . 

Do oceny trudności pracy w elastycznych struk-
turach organizacyjnych można wykorzystać tradycyj-
ne metody wartościowania pracy lub metody służące 
do wartościowania umiejętności, kompetencji, a tak-
że kombinowane metody wartościowania pracy . 

metoda hay guide chart 

onstrukcja metody uwzględnia trzy cechy 
syntetyczne i sześć kryteriów elementar-
nych6) (tabela 1) .  

Umiejętności są rozumiane jako suma wiedzy, 
zdolności i doświadczenia zdobywanego we wszelki 
możliwy sposób, a potrzebny do wykonywania pracy 
w sposób wzorcowy . Metoda ma klucze analityczne ,
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opracowane w formie trzech wielowymiarowych tab-
lic oddzielnie dla każdej cechy syntetycznej . Opis 
kryteriów elementarnych w tabelach wielowymia-
rowych uwzględnia różne stopnie intensywności . 
W zależności od wpływu stanowiska na wyniki orga-
nizacji, wyróżnia się profile dodatnie, ujemne oraz 
płaskie . Profil dodatni dotyczy stanowisk o przewa-
dze działań operacyjnych związanych z zarządzaniem 
w produkcji, osiąganiem mierzalnych wyników i po-
noszeniem za nie odpowiedzialności . Profil ujemny 
dotyczy stanowisk wymagających dużego wysiłku 
myślowego ukierunkowanych na rozwiązywanie pro-
blemów, badanie oraz rozwój, których wyniki nie 
zawsze są mierzalne; mniejszy jest natomiast za-
kres odpowiedzialności za bieżącą działalność . Profil 
płaski (równy) ma miejsce wówczas, gdy występuje 
równowaga między kryteriami: zakres odpowiedzial-
ności oraz rozwiązywanie problemów . Profile przy-
bierają wartość od 0 do 4 i są mierzone w krokach 
Hay . Każdy krok odpowiada określonej liczbie punk-
tów, które zostają przyznane danemu stanowisku 
w następstwie wartościowania cech syntetycznych . 

Metoda Hay Group jest popularna w świecie 
– stosuje ją ponad 9000 dużych firm . Wartościowa-
niem zajmują się firmy konsultingowe Hay Group . 
Wyniki wartościowania pracy są umieszczane w ba-
zie danych Hay Group . Celem jest ustalenie dla sta-
nowisk poziomu i miejsca w strukturze organizacyj-
nej firmy zlecającej oraz budowanie dla niej taryfi-
katorów i tabel plac, uwzględniając wewnętrzne de-
terminanty pracy i płacy oraz płace rynkowe . Gene-
ralne zasady w praktycznym stosowaniu tej metody 
sprowadzają się do odpowiedzi na pytania – za co, 
jak i ile płacić w zależności od możliwości organiza-
cji i płac rynkowych7) . 

metoda firmy mercer 

iększość znanych firm konsultingowych 
zajmujących się zarządzaniem potencjałem 
pracy buduje własne metody wartościowa-

nia pracy i adaptuje w razie potrzeby do potrzeb 
konkretnego zleceniodawcy lub opracowuje metodę 
według wymagań pracy występujących w zakładzie 
zleceniodawcy . Tworzeniem metod analitycznych na 
użytek konkretnych organizacji zajmuje się między 
innymi firma Mercer8) . 

Podstawowym założeniem w budowaniu metody 
jest uwzględnianie takich atrybutów i wymagań pra-

cy, które wspomagają realizację celów strategicznych 
– produkcyjnych, handlowych, marketingowych, roz-
wojowych i innych . W zależności od dominujących 
rodzajów celów następuje wybór stosownych kryte-
riów elementarnych i nadawanie im odpowiedniego 
znaczenia . W celu skrócenia całego procesu budo-
wania metody, a następnie wartościowania pracy, 
projektanci firmy Mercer po wstępnym rozpoznaniu 
pracy w organizacji opracowują kwestionariusz do 
opisu stanowiska pracy . Służy on do zebrania jak 
najszerszych danych o determinantach pracy na ist-
niejących stanowiskach pracy . Kwestionariusz ma 
formę półotwartą, co daje możliwości uzupełniania 
opisu stanowiska o te aspekty, które nie zostały po-
ruszone w pytaniach zasadniczych . Wartościowanie 
prowadzone przez firmę Mercer odbywa się w spo-
sób systemowy, w którym uwzględnia się: 
�� dobór kryteriów w zależności od specyfiki dzia-

łalności i rodzaju prac występujących w zakładzie, 
�� zastosowanie kwestionariusza do zebrania da-

nych o stanowiskach pracy, które służą jednocze-
śnie do dwóch celów – opracowania metody oraz 
przeprowadzenia samego wartościowania pracy (bez 
zbędnego dublowania prac), 
�� szeroki udział pracowników w procesie warto-

ściowania głównie na etapie opisu stanowisk pracy 
i korygowania wyników wartościowania pracy, 
�� zastosowanie własnego oprogramowania ułatwia-

jącego gromadzenie i przetwarzanie danych niezbęd-
nych do wyboru najbardziej reprezentatywnych kry-
teriów, tworzenia kart opisu stanowisk oraz genero-
wania wieloprzekrojowych zestawień wykorzystywa-
nych w różnych obszarach działalności personalnej .  

W celu minimalizowania błędów, niejasności lub 
innych uchybień zakłada się możliwie szeroką partycy-
pację pracowników w tworzeniu metody . Zwiększa to 
poczucie odpowiedzialności za rzetelne i pełne opraco-
wanie kart opisu stanowisk pracy . Niepełny opis może 
utrudniać wybór właściwych kryteriów elementarnych . 

Oprogramowanie firmy Mercer „Profile stano-
wisk” obejmuje między innymi: kwestionariusze do 
zbierania danych, wypełnione karty opisu stanowisk 
pracy wraz z wynikami wartościowania pracy, tary-
fikację pracy – siatki i tabele płac oraz planowanie 
i administrowanie płacami .  

Dane z wyników wartościowania pozwalają na ana-
lityczną taryfikację pracy (oddzielną dla rodzajów 
stanowisk) . Komputerowe bazy danych dotyczące 
wartościowania są tak zaprojektowane, że można je 
wykorzystać w doborze, ocenianiu oraz planowaniu 
szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników .  

metoda zakresów decyzyjnych firmy DBm 
tm ernst & young  

mawiana metoda została utworzona na ba-
zie metody Patersona przeznaczonej do war-
tościowania decyzji . Modyfikacja polegała na 

uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, co zwiększyło 
zakres i elastyczność jej stosowania nie tylko w od-
niesieniu do stanowisk kierowniczych . Nadrzędnym 
agregatowym kryterium jest zakres podejmowanych 
decyzji i poziom odpowiedzialności za te decyzje dla 
danego stanowiska . Mając na uwadze ogół decyzji 
w organizacji, można wyróżnić trzy ich poziomy: 
�� strategiczny – ważny dla działania całej firmy, 
�� efektywnego zarządzania poszczególnymi obsza-

rami działalności i komórkami organizacyjnymi,  
�� decyzji dotyczących wykonywania własnej pracy . 

Tab. 1. Metoda Hay Guide Chart

Cechy 
syntetyczne

Kryteria analityczne

Umiejętności umiejętności techniczne 
umiejętności zarządzania 
umiejętności interpersonalne 

Rozwiązywanie 
problemów

otoczenie myślowe – swoboda 
myślenia, wymaganie namysłu do 
rozwiązania problemów – wyzwania 
myślowe 

Zakres 
odpowiedzialności

swoboda działania – profil decyzyjny 
stanowiska (pole odpowiedzialności), 
rodzaj wpływu

Źródło: F . POELS, Wartościowanie pracy i strategie wynagro-
dzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s . 48-49 .
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Ostatni, najniższy poziom decyzji dotyczy wyboru 
sposobu wykonania, metod i narzędzi pracy, poszu-
kiwania rozwiązań problemu, formy wyników pracy 
i innych . 

Ustalona jest poniższa hierarchia podejmowa-
nych decyzji od najniższej do najwyższej, a mianowi-
cie: rutynowa (A), operacyjna (B), procesowa (C), in-
terpretująca (D), programująca (E) i polityczna (F) . 
Do wymienionych poziomów decyzji są opisy uła-
twiające kwalifikowanie stanowiska ze względu na 
zakres podejmowanych decyzji, na przykład9): 
�� decyzje procesowe – są determinowane przez 

dostępne technologie i posiadane zasoby . Wymaga-
ją wyboru sposobu postępowania spośród różnych 
możliwości oraz specjalistycznego przygotowania 
i długotrwałej praktyki; 
�� decyzje programujące – dotyczą długoterminowe-

go planowania – ustalania celów i zadań dla obsza-
rów działalności lub dużych jednostek organizacyj-
nych (wydziały, fabryki) w celu osiągnięcia politycz-
nych celów całej firmy i przewidzianych kierunków 
rozwoju . Dotyczą planowania zasobów rzeczowych, 
ludzkich, finansowych, technologicznych niezbęd-
nych do realizacji polityki całej firmy .  

Dla wszystkich poziomów decyzji przewidziane 
są dwie klasy:
�� koordynująca – w przypadku potrzeby kierowa-

nia ludźmi i koordynowania prac na stanowisku,
�� niekoordynująca – decyzje podejmowane przez 

pracownika dotyczą własnej pracy . 
W ramach każdej klasy wyróżnia się dwie lub 

trzy podklasy . 
Kwalifikowanie do określonego zakresu decyzyjne-

go wymaga opisu stanowisk pracy uwzględniającego: 
 z miejsce stanowiska w strukturze organizacyjnej, 
 z podstawowe zadania i obowiązki, częstotliwość 

i procent czasu przeznaczony na ich wykonanie, 
 z opis podejmowanych decyzji na własną odpowie-

dzialność, 
 z stopień uregulowania podejmowania decyzji zasa-

dami i procedurami, 
 z wpływ błędnych decyzji na wyniki całej firmy, 
 z formę odpowiedzialności kierownika oraz 
 z inne wymagania stosownie do potrzeb . 
Na przykład inne wymagania mogą dotyczyć 

kwalifikacji, wysiłku fizycznego, umysłowego, psy-
chicznego, do wartościowania których można adap-
tować lub zastosować wprost powszechnie dostępne 
metody wartościowania pracy . 

Jeśli przedmiotem wartościowania są wszystkie 
ważne aspekty pracy, a nie tylko podejmowane de-
cyzje, to uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę 
do opracowania taryfikatora kwalifikacyjnego, siat-
ki i tabeli płac .  

metoda fosoLD 

ostała opracowana w Jugosławii z przezna-
czeniem do wartościowania zarówno przed-
miotu pracy, czyli stanowiska, jak i podmio-

tu pracy, czyli wartości pracy konkretnego pracowni-
ka . Metoda ma rozbudowane kryteria elementarne . 
Można wyróżnić trzy grupy kryteriów służących do 
wartościowania: � stanowisk robotniczych � stano-
wisk nierobotniczych � wykonawców, czyli poszcze-
gólnych pracowników .  

Kryteria elementarne dla stanowisk robotniczych 
w dużym zakresie pokrywają się z kryteriami występują-
cymi w typowych, klasycznych metodach wartościowania 

pracy . Dotyczy to szczególnie odpowiedzialności i wa-
runków pracy . Zupełnie inne, oryginalne kryteria doty-
czą wartościowania stanowisk nierobotniczych według 
dwóch cech syntetycznych: charakteru czynności i or-
ganizacyjno-technicznego usytuowania stanowiska 
w strukturze organizacyjnej, w których to cechach wy-
stępuje po 8 kryteriów elementarnych . Do wartościowa-
nia pracowników przyjęto trzy kryteria, a mianowicie: 
wykształcenie, doświadczenie oraz efektywność pracy 
rozpatrywana drobiazgowo według 12 wyróżników10) . 

Wartościowanie według metody FOSOLD obej-
muje dwie wyraźne fazy . Pierwsza faza dotyczy wy-
ceny stanowisk pracy i stanowi w zasadzie czynność 
jednorazową, jeśli nie zachodzą zmiany na stanowi-
sku pracy . Faza druga dotyczy oceny wartości pra-
cownika dokonywanej cyklicznie . Stanowi element 
dynamiczny w dwóch wymiarach – dotyczy bowiem 
kolejnych okresów (z reguły rocznych), co wiąże się 
z potrzebą powtarzania wartościowania, a ponadto 
może wykazywać zmiany w poziomie oceny wartości 
pracowników w poszczególnych okresach . 

W dynamicznej metodzie wartościowania pracy 
niezbędne jest ustalenie procentowo rozdziału punk-
tów dla przedmiotu i podmiotu pracy . W metodzie 
FOSOLD przyjęto elastycznie rozdział punktów 
dla: � wartościowania stanowisk pracy od 50–70% 
punktów � wartościowania pracownika od 30–50% 
punktów . Jeśli więc do wartościowania stanowisk 
przyjmie się 70% punktów, to do wartościowania 
pracownika pozostanie 30% punktów . 

Niekwestionowaną zaletą dynamicznego warto-
ściowania pracy jest możliwość budowania sprawie-
dliwej hierarchii płac nie tylko według stanowisk, ale 
także według wartości pracowników . Hierarchie płac 
mogą być ustalone oddzielnie dla stanowisk i pra-
cowników, jak również wspólnie względem obydwu 
cech . Wartościowanie dynamiczne jest bardziej pra-
cochłonne niż statyczne . Wymaga też nie tylko usta-
lenia zasad polityki płac, ale jej konsekwentnego sto-
sowania w praktyce i zabezpieczania odpowiednich 
środków na wynagrodzenia zależne nie tylko od trud-
ności pracy, ale także od wartości pracowników . 

Dynamiczne wartościowanie może być także pro-
wadzone z wykorzystaniem klasycznych metod war-
tościowania pracy oraz odpowiednio dostosowanego 
systemu okresowych ocen pracowników . Wymaga to 
ustalenia wskaźników udziału w stawce płacy zasad-
niczej wartości stanowiska pracy i wartości pracy 
pracowników lub odpowiedniego konstruowania tabel 
płac uwzględniających bazowe stawki płac oraz wyższe 
stawki płac powiązane z wartością pracy pracowników . 

wartościowanie pracy oparte na rynkowych 
badaniach wynagrodzeń 

adanie płac rynkowych jest ważne szczegól-
nie dla tych organizacji, które przyjmują 
rynkową strategię wynagradzania lub też 

uważają, że nie jest konieczne wartościowanie pra-
cy, oraz gdy opłacanie w rodzinach stanowisk o zbli-
żonym stopniu trudności wykazuje duże zróżnicowa-
nie . W tym ostatnim przypadku byłoby słuszne wy-
cenienie pracy według średniej wartości rynkowej11) . 
Badanie rynkowych wynagrodzeń ma wpływ na 
ukształtowanie zewnętrznej sprawiedliwości opłaca-
nia pracowników na podobnym poziomie, jak w in-
nych firmach12) . Źródłami danych o wynagrodze-
niach rynkowych są publikacje i bazy danych firm 
konsultingowych oraz wyspecjalizowanych agencji, ,
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informacje z klubów pracodawców, statystyki wyna-
grodzeń GUS, publikacje rządowe, dane z urzędów 
pracy i ogłoszeń pracy, a także dane opracowywane 
przez pojedynczych badaczy . 

Użyteczność praktyczna raportów o wynagrodze-
niach zależy od przejrzystości danych i opisu wyja-
śniającego dane w raportach . Badania wynagrodzeń 
rynkowych obejmują stałe i zmienne składniki płac 
oraz świadczenia rzeczowe, a więc nie tylko staw-
ki płac zasadniczych, i są wykorzystywane do budo-
wania pakietów płac głównie dla strategicznych pra-
cowników . Cechuje je duża elastyczność i potrzeba 
wygospodarowywania coraz większej puli środków 
na wynagrodzenia . Wprowadzenie płac rynkowych 
wymaga przeprowadzenia analizy porównawczej ro-
dzaju prac i płac obowiązujących dotychczas na sta-
nowiskach w danej organizacji z pracami i płaca-
mi rynkowymi, a następnie opracowania propozycji 
zmian możliwych do sfinansowania13) .  

Do zalet wartościowania prac na stanowiskach na 
podstawie danych rynkowych zaliczyć należy: możliwość 
przyciągania i utrzymania strategicznych pracowników 
oraz wyważone poziomy wynagrodzeń na stanowiskach 
według danych z wielu firm, bez potrzeby wewnętrz-
nego wartościowania pracy . W silnych ekonomicznie 
firmach można godzić strategię podwyżek względem 
poziomu płac rynkowych ze strategią bezkonfliktowego 
przeznaczania znacznych środków na inwestycje14) . 

Nie zawsze jednak płace rynkowe pozostają w zgo-
dzie z wewnętrzną sprawiedliwością . Mogą wypaczać 
hierarchię płac według trudności pracy; czynnikiem 
decydującym jest bowiem podaż i popyt na rynku 
pracy . Negocjowanie płac rynkowych ze związkami 
zawodowymi nie należy do łatwych, ponieważ nie 
opiera się na argumentach merytorycznych i może 
wywoływać konflikty . Konsekwentne stosowanie 
płac rynkowych wymaga permanentnych badań i/lub 
korzystania z kosztownych usług firm konsultingo-
wych15) . Badania dotyczą tylko poziomu wynagro-
dzeń bez powiązania ich z produktywnością . 

metoda benchmarkowa  

enchmarking to metoda polegająca na wybo-
rze wzorcowego konkurenta, wzorcowej orga-
nizacji, której rozwiązania w danym obszarze 

uznaje się za godne naśladowania . W tym celu do-
konuje się porównywania rozwiązań stosowanych we 
własnej organizacji z rozwiązaniami organizacji bench-
markowej i wprowadza niezbędne zmiany czy udosko-
nalenia . Badaniami zajmują się firmy konsultingowe 
– ustalają źródła danych rynkowych i narzędzia do 
właściwego pomiaru trudności pracy i wynagrodzeń16) . 

Metoda zakłada wyróżnienie i dobór stanowisk 
wzorcowych (benchmarkowych), a następnie przygo-
towanie opisu pracy na stanowiskach według ustalo-
nych uprzednio cech . Opisy służą do przeprowadze-
nia wartościowania pracy metodą porównywania pa-
rami i metodą kwalifikowania pracy według przyję-
tej liczby klas . Liczba stanowisk benchmarkowych 
powinna być większa od liczby klas . Mniejsza licz-
ba tych stanowisk oznaczałaby brak reprezentatyw-
nego opisu pracy dla jakiejś klasy . Przyjmuje się, 
że opisy struktury trudności pracy dla stanowisk 
benchmarkowych są reprezentatywne dla odpowied-
nich klas . Stanowi to trzon procesu wartościowania 
pracy . Wszystkie pozostałe stanowiska są analizowa-
ne względem stanowisk benchmarkowych i kwalifi-
kowane do określonej klasy . 

Metoda jest łatwa i niezbyt pracochłonna . Uwzględ-
nia rozpatrywanie podobieństwa cech pracy w raczej 
małych grupach stanowisk, a nie na pojedynczych sta-
nowiskach . Może być wykorzystana w tworzeniu tary-
fikatorów broadbanding . Stanowi uproszczoną formę 
taryfikacji pracy rodzin stanowisk i jest wskazana 
w przypadku potrzeby wykorzystania szerokiej profilo-
wości zawodowej pracowników . Metoda nie dostarcza 
jednak bezpośrednich danych do kształtowania wyso-
kości stawek płac oraz ich rozpiętości między poszcze-
gólnymi stanowiskami w danej organizacji .  

dr Zofia Sekuła 
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” 

Politechnika Wrocławska  
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Summary 
In the valuation of work there are noticed new approaches, 
in which the need for connecting the values of employees 
to the strategic goals of organization is taken into account . 
More and more often find the application in practice the 
new methods aimed at valuing knowledge, competencies, 
elastic task structures and types of decisions undertaken . In 
the paper the above mentioned approaches were presented 
together with such methods of work valuation as Hay’s me-
thod, Mercer’s company method, spans’ of decision method, 
FOSOLD, valuation on the basis of benchmarking and mar-
ket review of remunerations .
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Książkę na stronach vii–xv otwierają: Przedmowa Carla 
J . Schramma, Wstęp („Przedsiębiorca w historii”) Williama J . 
Baumola, Podziękowania Williama Baumola i Roberta J . Stroma, 
po czym następuje Wprowadzenie („Globalne przedsiębiorstwo 
i produkcja przemysłowa: przegląd”) Davida S . Landesa na stro-
nach 1–7 . Rozdział 1 . napisany przez Michaela Hudsona jest 
zatytułowany „Przedsiębiorcy: od bliskowschodniego skoku do 
rzymskiego upadku” (strony 8–39) . W rozdziale 2 . (strony 40 
–61) narracja Cornelii Wunsch cofa się i koncentruje na „Neoba-
bilońskich przedsiębiorcach”, a w 3 . rozdziale autorstwa Timura 
Kurana przeskakuje do „Skali przedsiębiorczości w środkowo- 
wschodniej historii: hamującej roli instytucji islamskich” (strony 
62–87) . W rozdziale 4 . (strony 88–107) James M . Murray zajmu-
je się „Przedsiębiorcami i przedsiębiorczością w [całej! – przypis 
autora] średniowiecznej Europie”, zaś John Munro w rozdziale 5 . 
(strony 107–155) tylko „Stuleciem Tawneya, 1540–1640: korze-
niami nowoczesnego przedsiębiorstwa kapitalistycznego” . 

„Złoty wiek Republiki Holenderskiej” opisuje w rozdziale 6 . 
(strony 156–182) Oscar Gelderblom, ale trzy następne rozdzia-
ły dotyczą wyłącznie Wielkiej Brytanii: John Mokyr na stro-
nach 183–210 w rozdziale 7 . przedstawia „Przedsiębiorczość 
i rewolucję przemysłową w Brytanii”, Mark Casson i Andrew 
Godley wspólnie najpierw na stronach 211–242 w rozdziale 
8 ., „ Przedsiębiorczość w Brytanii, 1830–1900” rysują jej bez-
pośrednie konsekwencje, aby w rozdziale 9 . (strony 243–272, 
„Historia przedsiębiorczości: Brytania, 1900–2000”) dojść do 
niemal współczesnego stanu rzeczy . 

Nieco uwagi poświęcono nowożytnym krajom kontynentalnej 
Europy: Ulrich Wengenroth w rozdziale 10 . (strony 273–304) 
pisze o „Historii przedsiębiorczości: Niemcy po 1815”, a Michel 
Hau w rozdziale 11 . (strony 305–330) o „Przedsiębiorczości we 
Francji”, ale też po 1815 roku, czego jednak w tytule nie zaznacza . 

Kolejne trzy rozdziały informują tylko o przedsiębiorczości 
w USA . Rozdział 12 . Louisa P . Caina (strony 331–366) o do-
słownym tytule „Przedsiębiorczość w przedwojennych Stanach 
Zjednoczonych” jest zgodny z amerykańską, a nie europejską 
chronologią potoczną, bo odnosi się do lokalnej wojny secesyj-
nej w XIX wieku, a nie do żadnej ze światowych w XX wieku . 
Naomi R . Lamoreaux w rozdziale 13 . objęła następny okres 
(strony 367–400, „Przedsiębiorczość w Stanach Zjednoczonych, 
1865–1920”), a Margaret W . Graham w rozdziale 14 . doprowa-
dziła temat do końca XX wieku (strony 401–442, „Przedsiębior-
czość w Stanach Zjednoczonych, 1920–2000”) . 

W celu uzupełnienia obrazu w rozdziale 15 . Susan Wolcott 
(strony 443–468) przeprowadza „Badanie linii kredytu finanso-
wego dla przedsiębiorców w kolonialnych Indiach”, Wellington 
K .K . Chan wypełnia rozdział 16 . (strony 469–500) „Chińską 
przedsiębiorczością od okresu późnego cesarstwa”, a Seiichiro 
Yonekura i Hiroshi Shimizu w rozdziale 17 . (strony 501–526) 
relacjonują „Przedsiębiorczość w przedwojennej Japonii: rolę 
i logikę Zaibatsu” . 

William J . Baumol i Robert J . Strom zamykają tom rozdziałem 
18 . (strony 527–542) na temat „Użytecznej wiedzy o przedsiębior-
czości: niektórych wniosków z historii” . Niestety, jest to najmniej 
udany rozdział, ponieważ zawiera zdecydowanie banalne tezy i wy-
gląda jak typowa część podręcznika zarządzania lub polityki gospo-
darczej dla średniozaawansowanych studentów na amerykańskiej 
uczelni o typowym dla tego kraju profilu ideologicznym . 

Całość książki czyta się ze sporym zainteresowaniem, bo za-
wiera wiele szczegółowych informacji, ale też ze wzrastającym 
zniecierpliwieniem z powodu wyraźnej selektywności i stronni-

czości w doborze przesłanek i w argumentacji . Tytuł jest oczy-
wiście chwytem marketingowym, bo powierzchowne w gruncie 
rzeczy opisy uwarunkowań życia gospodarczego w niektórych 
krajach i w niektórych okresach są podporządkowane narzuca-
niu amerykańskich wyobrażeń o właściwym z ich punktu widze-
nia podejściu do złożonych problemów . 

Przesadna dokładność i wzniosłość relacji o rozwoju przed-
siębiorczości w krajach angielskojęzycznych tworzy nieprzyjem-
ny kontrast z krytycznie zdawkowymi i zwięzłymi charakterysty-
kami procesów w innych krajach . Przedsiębiorczość i jej techniki 
w miastach włoskich schyłku Średniowiecza i początku Odro-
dzenia z pewnością zasługują na więcej uwagi niż jej im przy-
znano . Gospodarki niemiecka i francuska przed 1815 rokiem 
także tworzyły ważne i ciekawe instytucje przedsiębiorczości, 
a ich ewolucja leży u podstaw wielu współczesnych rozwiązań, 
w tym i takich, które za Atlantykiem uchodzą za rdzennie ame-
rykańskie . W szczególności rola aktywnej polityki rządów by-
wała znacznie ważniejsza i przynosiła pozytywniejsze rezultaty 
niż są to obecnie skłonni przyznawać zwolennicy „liberalizmu” 
gospodarczego, przeważający wśród autorów omawianej książki . 

W bogatych bibliografiach na końcu każdego rozdziału ude-
rza miażdżąca dominacja literatury angielskojęzycznej, zwłasz-
cza wydawanej w USA . Można odnieść wrażenie, że jeżeli cze-
goś nie opisano w publikacji amerykańskiej, to tego na świecie 
nie było i nie ma . Tak na przykład, ponieważ głównego dzieła 
Wernera Sombarta nie przetłumaczono na angielski, to w ame-
rykańskich publikacjach nie tylko nie zauważa się, że był wcze-
śniejszy, a być może oryginalniejszy i bardziej kompleksowy niż 
Joseph Schumpeter, ale po prostu nie zauważa się, że istniał . 
Podobne traktowanie spotkało bardziej współczesną francuską 
szkołę historyczną zwaną „Annales” czy całą dziewiętnasto-
wieczną niemiecką szkołę historyczną . 

Nie jest więc dziwne, że oprócz co najwyżej zdawkowych 
wzmianek pominięto całe obszary (np . Półwysep Pirenejski, 
kraje środkowo- i wschodnioeuropejskie), rodzaje działalności 
(np . kameralistykę, wtórne poddaństwo na wschód od Łaby) 
i techniki prowadzenia interesów (np . karawany handlowe z ich 
całą infrastrukturą) . Nie wystarczy założyć, że są one zbyt egzo-
tyczne na to, aby wyprowadzać z nich współczesne konsekwen-
cje, trzeba najpierw wykazać, że się rozumie ich ówczesną rolę 
i wywołane przez nią późniejsze skutki . Nie można zatem, tak 
jak to robią autorzy rozdziałów, przykładać dzisiejszych kryte-
riów kulturowych do zjawisk zakorzenionych w zupełnie innych 
strukturach i pełniących funkcje albo niezrozumiałe, albo źle 
rozumiane w świetle dzisiejszych poglądów . 

W języku polskim od kilku lat dostępne są dwie książki  
Davida Landesa: Bogactwo i nędza narodów: dlaczego jedni są tak 
bogaci, a inni tak ubodzy (Muza, Warszawa 2000) i Dynastie: 
wzloty i upadki największych firm rodzinnych (Muza, Warszawa 
2007) . Lektura kolejnej, tym razem współredagowanej przez 
niego książki potwierdza, że nie można zlekceważyć zarzutów, 
jakie stawia jego pracom na przykład Jack Goody (Kapitalizm 
i nowoczesność, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 
2006; Kradzież historii, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2009) . Warto je zatem brać pod uwagę i przyjmując 
szczegóły przytaczane w omawianej tu publikacji, nie ulegać 
tworzonym z nich strukturom argumentacyjnym, a zwłaszcza 
wyraźnie stronniczym wnioskom . 

dr Julian Daszkowski 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 

w Warszawie 

the invention of enterprise: entrepreneurship  
from ancient mesopotamia to modern times
Edited by David S. Landes, Joel Mokyr and William J. Baumol 

princeton University press, princeton 2010
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D.J. ISENBERG, How to Start 
Entrepreneurial Revolution, „Har-
vard Business Review”, June 
2010, s. 41–50.  

Daniel J. Isenberg jest profesorem 
praktyki zarządzania w Babson  
College i dyrektorem wykonaw-
czym projektu Ekosystem Przedsię-
biorczości Babson.   

W najnowszym rankingu 
Banku Światowego dotyczącym łat- 
wości prowadzenia biznesu (Ease 
of Doing Business), jeden z kra-
jów dokonał spektakularnego sko-
ku z 143 . miejsca na miejsce 67 . 
Ludność i instytucje tego kraju 
zostały zdziesiątkowane przez woj-
nę domową w ostatniej dekadzie 
ubiegłego wieku . Tym krajem jest 
Rwanda . Odskoczyła od takich 
krajów, jak Haiti czy Liberia, prze-
skoczyła nawet Włochy, Czechy, 
Turcję i Polskę . Według podklasy-
fikacji biorącej pod uwagę łatwość 
rozpoczynania nowego biznesu, 
Rwanda znalazła się na 11 . pozycji! 

Prezydent Rwandy, Paul 
Kagame, uczynił z promowania 
przedsiębiorczości kluczowy punkt 
planu rozwoju . W 2001 r . rozpo-
czął Narodowy Program Innowacji 
i Konkurencyjności . Program ten 
m .in . rozwinął „narodową kawową 
strategię”, skoncentrowaną na bu-
dowaniu narodowego brandu pod 
nazwą Rwandan Burbon Speciality 
Coffee . Przy wsparciu konsultan-
tów z OTF Group, przyciągnięto 
ponad 100 mln USD inwestycji na 
udoskonalenie procesów produk-
cji, przechowywania, pakowania 
i marketingu . Partnerstwo między 
instytutami z Rwandy, Michigan 
State University i Texas A&M po-
mogło w nawiązaniu kontaktów 
między lokalnymi plantatorami 

a amerykańskimi i europejskimi 
handlowcami skupującymi rzad-
kie rodzaje kawy . Dwa znaczące 
wydarzenia miały miejsce w 2006 
r . Starbucks wprowadził rwandyj-
ski brand do swojej globalnej sie-
ci kawowych barów . Poza tym pre-
zydent Kagame, podczas wizyty 
w Stanach Zjednoczonych, spotkał 
się z dyrektorem zarządzającym 
Costco, jednej z największych sie-
ci hurtowni na świecie . Wkrótce 
po tym Costco stało się jednym 
z dwóch największych importerów 
rwandyjskiej kawy . 

Dowody rwandyjskiej rewolu-
cji przedsiębiorczości są coraz bar-
dziej widoczne – dochód narodowy 
brutto na mieszkańca wzrósł czte-
rokrotnie od roku 1995 . Według 
prezydenta Kagame „przedsiębior-
czość jest najbardziej pewną dro-
gą do rozwoju” . Badania z całe-
go świata pokazują, że przedsię-
biorczość wszędzie idzie w parze 
z szybkim wzrostem miejsc pracy, 
wzrostem PKB i długookresowym 
wzrostem produktywności . 

Wiele dowodów zadziwiających 
sukcesów przedsiębiorczości moż-
na zobaczyć na półkach olbrzymich 
hurtowni Costco . Niedaleko półek 
z kawą z Rwandy można zobaczyć 
świeże ryby z Chile, które stało 
się drugim po Norwegii dostawcą 
łososia . Chilijskie ryby w amery-
kańskich supermarketach są do-
starczane przez setki nowych firm 
rybackich powstałych w dwóch 
ostatnich dekadach ubiegłego wie-
ku . Można też znaleźć tam pamięci 
typu USB, wynalezione i produko-
wane w Izraelu, kraju, w którym 
samodzielni przedsiębiorcy do-
starczają innowacyjne technologie 
od lat 70 . ub . wieku . A na innych 
półkach Costco magazynuje gene-
ryczne lekarstwa wyprodukowa-
ne przez islandzką firmę Actavis,  

która po 10 latach znalazła się 
wśród pięciu głównych globalnych 
producentów generyków . 

Rwanda, Chile, Izrael i Islandia 
to kraje sprzyjające przedsiębior-
czości, co stało się w dużym stop-
niu dzięki wysiłkom dalekowzrocz-
nych rządów . Nowe biznesy były 
wspierane pośrednio lub bezpośred-
nio przez rządowych liderów, któ-
rzy pomagali budować przyjazne 
dla przedsiębiorczości środowisko . 

Wiele rządów zastosowało złe 
podejście do budowania ekosyste-
mów przedsiębiorczości . Forsują 
one pewne nieosiągalne wzorce, 
spoglądając na gospodarki dzia-
łające w zupełnie innych warun-
kach . Równocześnie rośnie liczba 
przypadków najbardziej efektyw-
nych praktyk pochodzących z odle-
głych zakątków globu, gdzie braku-
je nie tylko zasobów naturalnych, 
ale także ram prawnych, transpa-
rentności zarządzania i zakorze-
nionej demokracji . W tych miej-
scach przedsiębiorczość ma zupeł-
nie nowe oblicze . 

Nowe praktyki wyłaniają się 
powoli w procesie prób i błędów . 
To nie powinno zniechęcać lide-
rów, albowiem stawka jest wysoka . 
Rządy muszą wykorzystywać całe 
dostępne doświadczenie i być go-
towe na nieustanne eksperymento-
wanie . Muszą postępować według 
niekompletnych i ciągle zmieniają-
cych się zasad, wytrwale rewidując 
je i doskonaląc . 

Rządy nie mogą robić wszyst-
kiego same . Sektory prywatny 
i non-profit muszą wziąć także 
część odpowiedzialności na swoje 
barki . W wielu przypadkach za-
rządy firm, właściciele biznesów 
rodzinnych, uniwersytety, orga-
nizacje zawodowe, fundacje, orga-
nizacje pracownicze, finansiści, 
i w końcu sami przedsiębiorcy, 

„Harvard Business Review”

Jak rozpocząć przedsiębiorczą  
rewolucję   
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,

inicjują i finansują przedsiębiorczą 
edukację, konferencje czy eksper-
tyzy . Czasami prywatna inicjatywa 
ułatwia rządowi szybkie i efektyw-
ne działanie . 

Aby działać skutecznie, lide-
rzy potrzebują praktycznych, choć-
by niedoskonałych planów działa-
nia i nawigacyjnych wskazówek . 
Poniżej przedstawione zostały do-
świadczenia wielu krajów dotyczą-
ce tego, co rzeczywiście pomaga 
w stymulowaniu kwitnących eko-
systemów przedsiębiorczości . 

Dziewięć przepisów na 
kreowanie ekosystemu 
przedsiębiorczości 

rzedsiębiorczy ekosys-
tem tworzy zbiór pojedyn-
czych elementów, takich 

jak: przywództwo, kultura, rynki 
kapitałowe i klienci poszukujący 
innowacji – w różnych skompliko-
wanych kombinacjach . Każdy ele-
ment jest ważny, jednak izolowany 
od innych nie wystarcza do prze-
trwania ekosystemu . I to dlatego 
wiele wysiłków rządowych kończy 
się niepowodzeniem, ponieważ po-
dejmują one tylko jeden, dwa lub 
trzy elementy . Tymczasem, dopie-
ro połączone wszystkie razem, po-
magają dynamicznie w kreowaniu 
przedsiębiorczości . Integrując je 
w jeden całościowy system, rządo-
wi liderzy powinni skupić się na 
dziewięciu poniższych zasadach . 

1. Koniec z gorliwym naślado-
waniem Doliny Krzemowej 

Powszechna ambicja budowania 
drugiej Doliny Krzemowej naj-
częściej prowadzi rządy do fru-
stracji . Dolina Krzemowa sta-
ła się „złotym standardem”, nie-
doścignionym wzorcem ekosyste-
mu przedsiębiorczości, ojczyzną 
wielu firm, które zmieniły regu-
ły gry rynkowej, takich jak: Intel, 
Oracle, Google, eBay czy Apple . 
Jest tam wszystko, co potrzebne: 
technologie, pieniądze, talenty, 
krytyczna masa przedsięwzięć, 
kultura, która zachęca do współ-
pracy nad innowacjami, i toleran-
cja dla błędów . 

Dolina Krzemowa jest złym 
wzorcem z trzech powodów . Po 
pierwsze, ironizując, dzisiaj na-
wet Dolina Krzemowa sama nie 
mogłaby stać się powtórnie sobą, 
gdyby chciała . Jej ekosystem ewo-
luował w warunkach unikatowe-
go zestawu okoliczności, takich 
jak: potężna miejscowa branża lot-
nicza i kosmiczna, otwarta kultu-
ra, Uniwersytet Stanforda i jego 

związki z przemysłem, wylęgar-
nia wynalazków, jakim była fir-
ma Fairchild Semiconductor, libe-
ralna polityka migracyjna w sto-
sunku do młodych naukowców, 
czy wreszcie zwykły przypadek . 
Wszystkie te czynniki przyczyni-
ły się do dość chaotycznej ewolu-
cji, której nie da się opisać za po-
mocą tradycyjnego determinizmu 
przyczynowo-skutkowego . 

Po drugie, Dolina Krzemowa 
jest zasilana przez „nadobfitość” 
wiedzy technologicznej . Rozwijanie 
gospodarki opartej na wiedzy jest 
mantrą wszystkich rządów na ca-
łym świecie . Jest to aspiracja god-
na podziwu, ale jej osiągnięcie wy-
maga ogromnej, trwającej całe ge-
neracje inwestycji w edukację, jak 
i zdolności do rozwijania świato-
wej klasy własności intelektual-
nej . Gospodarka oparta na wie-
dzy potrzebuje ciągle dopływu no-
wych technologii, z których więk-
szość okazuje się być nieprzydat-
na . Trzeba pamiętać, że najwięk-
sze światowe vCs (venture capi-
tal) inwestują co najwyżej w 1% 
nowych technologicznie biznesów, 
z których znaczna część upada . 

Po trzecie, chociaż Dolinę 
Krzemową uważa się za miejsce, 
w którym rodzą się lokalne przed-
sięwzięcia, to w rzeczywistości jest 
ona wielkim magnesem dla przed-
siębiorców z całego świata, którzy 
tam ściągają, tworząc czasem wła-
sne etniczne subkultury i organi-
zacje . Dolina Krzemowa na prze-
łomie wieków stała się Mekką dla 
przedsiębiorców z całego świata . 

2. Kształtuj ekosystem wokół 
lokalnych warunków 

Jeżeli nie Dolina Krzemowa, to 
jaki inny wzorzec przedsiębiorczo-
ści powinien być aspiracją dla rzą-
dowych liderów? Najtrudniejszą, 
ale podstawową sprawą, jest przy-
stosować projekt do lokalnych wa-
runków . 

Uderzające różnice między 
Rwandą, Chile czy Izraelem 
i Islandią ilustrują zasadę, że li-
derzy mogą i muszą wypracować 
swoje własne rozwiązania oparte 
na realiach własnych środowisk, 
zasobów naturalnych, położenia 
geograficznego i kultury . Rząd 
Rwandy obrał strategię silnie in-
terwencjonistyczną, identyfikując 
trzy lokalne branże (kawę, herbatę 
i turystykę), które miały potencjał 
rozwoju . Aktywnie organizował in-
stytucje, które wspierały te branże 
poprzez m .in .: szkolenia farmerów 
w uprawie i pakowaniu kawy zgod-
nie z międzynarodowymi standar-

dami i wiążąc je ze światowymi 
kanałami dystrybucji . Priorytetem 
rządu Rwandy była redukcja bezro-
bocia . Wysiłki rządu doprowadziły 
do powstania około 72 tys . nowych 
przedsięwzięć, zatrudniających po 
dwie lub trzy osoby, które w ciągu 
dekady potroiły eksport i zreduko-
wały ubóstwo o 25% . 

Chile także skupiło się na bran-
ży, która wykorzystywała narodo-
we zasoby naturalne, czyli ryby . 
Podobnie jak w Rwandzie, rząd  
obrał silnie interwencjonistyczne 
podejście . Było to we wczesnych 
latach dyktatury A . Pinocheta . 
Ideologia wolnorynkowa sprzyjała 
uzyskiwaniu finansowania i licen-
cji na łowienie ryb . Rząd, często 
bezwzględnie, redukował płace, 
aby obniżać koszty nowych przed-
sięwzięć i deprecjonował kurs na-
rodowej waluty, aby podtrzymać 
konkurencyjność eksportu . 

Naturalne zasoby niekoniecz-
nie muszą być kluczowym elemen-
tem ekosystemu . Często przed-
siębiorczość jest stymulowana 
ich brakiem, ponieważ to zmu-
sza ludzi do większej innowacyj-
ności . Tajwan, Islandia, Irlandia 
czy Nowa Zelandia, wyspy ubo-
gie w zasoby i położone daleko 
od głównych rynków zbytu, roz-
winęły swoje ekosystemy głównie 
opierając się na kapitale ludzkim . 
Tak samo zrobił Izrael . W latach 
70 . i 80 . ub . wieku, jego unika-
towy ekosystem ewoluował zupeł-
nie przypadkowo na bazie kombi-
nacji różnych czynników, w tym 
dzięki wielkim militarnym wydat-
kom na badania rozwojowe, silnej 
diasporze łączącej kraj ze świato-
wym kapitałem i klientami oraz 
kulturze, która ceni umiar, dobre 
wykształcenie i niekonwencjonal-
ną mądrość . 

3. Angażowanie prywatnego 
sektora 

Rząd nie może budować ekosyste-
mów samodzielnie . Tylko sektor 
prywatny stwarza niezbędne mo-
tywacje i perspektywy do rozwo-
ju samoutrzymujących się i zorien-
towanych na zysk rynków . Z tego 
powodu rząd do kreowania przed-
siębiorczości musi jak najwcze-
śniej angażować sektor prywatny 
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i pozwolić mu na objęcie znaczące-
go udziału, warunkującego sukces 
ekosystemu . 

Jednym ze sposobów angażo-
wania prywatnego sektora jest 
wczesne dotarcie do jego przedsta-
wicieli z prośbą o rady w reduko-
waniu strukturalnych barier i for-
mułowaniu przyjaznych dla przed-
siębiorców programów . Jeżeli po-
trzebna wiedza ekspercka nie 
jest osiągalna w kraju, można ją 
często znaleźć za granicą . W la-
tach 80 . ub . wieku tajwański rząd 
zaktywizował narodową diaspo-
rę, szczególnie wybitnych mene-
dżerów w przodujących technolo-
gicznie amerykańskich firmach . 
Programy rządowe były oparte na 
ich sugestiach . Wielu z tzw . ekspa-
tów, tych najbardziej zaangażowa-
nych w akcję, postanowiło powró-
cić do ojczyzny . W latach 90 . wie-
lu z nich objęło ważne stanowiska 
w nowych przedsiębiorstwach . 

W 1993 r . rząd izraelski 
utworzył fundusz Yozma z kwo-
tą 100 mln USD, który w ciągu 
trzech lat dał początek dziesięciu 
funduszom vC . W każdym z nich 
inwestowali mniej więcej po rów-
no: Yozma, jako partner izraelski 
oraz zagraniczny prywatny part-
ner z wykazaną wiedzą eksperc-
ką w zarządzaniu funduszem . Od 
początku rząd izraelski dał part-
nerom z sektora prywatnego 
opcję wykupu rządowych udziałów 
w funduszu na atrakcyjnych wa-
runkach – fakt często pomijany 
przez inne rządy, które kopiowa-
ły później model Yozma . Ta opcja 
została przećwiczona przez osiem 
spośród dziesięciu funduszy, z do-
brą rentownością dla rządu . Pięć 
lat od powstania funduszu Yozma 
jego pozostałe aktywa zostały wy-
przedane na aukcji . Wyjście rzą-
du z projektu było dla rynku do-
wodem, że rzeczywista wartość zo-
stała wygenerowana . Dzięki temu 
izraelska branża vC okrzepła . 

4. Fory dla wysokiego  
potencjału 

Programy w krajach rozwijających 
się najczęściej dzielą rzadkie za-
soby między wiele firm . Niektóre 
z tych programów, jak Fundusz 
Carvajal w Cali, w Kolumbii, spo-
wodował dramatyczny wzrost przy-
chodów ludności . W takich przy-
padkach koncentracja zasobów wy-
łącznie w przedsięwzięciach o naj-
większym potencjale jest podsta-
wowym błędem . 

Mało jest miast, które pracowały 
tak ciężko nad swoją przemianą, 
jak Medellin w Kolumbii, które 

przez dwie dekady wegetowało 
w cieniu gangów narkotykowych . 
W 2003 r . burmistrzem miasta zo-
stał Sergio Fajardo, który dopro-
wadził do rewolucyjnej zmiany kul-
turowej, kreując legalne środowi-
sko do rozwoju przedsiębiorczości . 
Burmistrz Fajardo przeforsował 
strategię rozwoju w koalicji z uni-
wersytetami, funduszami PE  
(private equity), wielkimi firmami, 
prywatnymi przedsiębiorcami, 
fundacjami non-profit, społeczną 
kooperatywą Comfama i częścią 
diaspory mieszkańców Medellin . 
Skoncentrował się na budowaniu 
pięknie zaprojektowanych i techno-
logicznie zaawansowanych biblio-
tek publicznych i centrów społecz-
nych w najbardziej zaniedbanych 
dzielnicach, a także na założeniu 
programu mikrofinansów dla bied-
nych . Ponadto Fajardo tworzył cen-
tra innowacji, przeznaczając 40% 
budżetu na edukację i stymulowa-
nie przedsiębiorczości . Są powody, 
aby sądzić, że udało mu się wykre-
ować optymizm, wyprowadzić nar-
kotyki i zredukować przemoc . 

Obecnie, gdy mikrofinanse dla 
mikrofirm stają się podstawową 
formą wspierania przedsiębior-
czości, relokacja zasobów w celu 
wspierania tylko przedsiębiorców 
o wysokim potencjale wydaje się 
być elitarna i niesprawiedliwa . 
Jednak szczególnie, gdy zasoby 
są ograniczone, programy powin-
ny być adresowane do ambitnych, 
zorientowanych na wzrost przed-
siębiorców, którzy interesują się 
rynkami o dużym potencjale . 

Ekonomia społeczna projek-
tów o wysokim potencjale i jako 
alternatywa – zatrudnienie na 
małą skalę, znacznie się różnią . 
Wielu ekspertów argumentuje, że 
porównując 500 jednoosobowych 
przedsiębiorstw, które opierają się 
w działaniu na mikrofinansowa-
niu, z jednym dużym zatrudnia-
jącym 500 osób – okazuje się, że 
efekt kreowania bogactwa, moc in-
spirowania innych, wzrost zamoż-
ności pracowników są znacznie 
większe w tym drugim przypadku . 
Jedną z organizacji, która to uzna-
je, jest Enterprise Ireland, agencja 
zajmująca się wspieraniem najlep-
szych irlandzkich firm . Agencja ta 
stworzyła program pomocy w for-
mie mentoringu i pomocy finan-
sowej dla najbardziej obiecujących 
„startupów”, przez co rozumie 
się przedsięwzięcia zorientowane 
na eksport, oparte na innowacyj-
nych technologiach i zdolne do 
generowania co najmniej 1 mln 
EUR sprzedaży oraz 10 miejsc 
pracy w ciągu trzech lat . Globalna  

organizacja non-profit Endeavor, 
koncentrująca się na rozwoju 
przedsiębiorczości w dziesięciu 
wyłaniających się gospodarkach, 
współpracuje z ponad czterystoma 
wpływowymi lokalnymi przedsię-
biorcami, którzy dzięki pomocy 
mentorskiej stali się wzorcami dla 
innych w swoich krajach . 

Nie wszystkie przedsięwzię-
cia o wysokim potencjale opiera-
ją się na najwyższych technolo-
giach . Według autora większość 
projektów ma charakter tradycyj-
ny . Doskonałym przykładem jest 
SABIS, organizacja zajmująca się 
zarządzaniem edukacją, założona 
w Libanie wiele lat temu jako po-
jedyncza szkoła . Obecnie uczy po-
nad 65 tys . studentów w 15 kra-
jach i planuje zwiększyć ich liczbę 
do 5 mln przed rokiem 2020 . 

5. Inspirująca rola sukcesów 

W ostatnich latach mamy wiele 
dowodów na to, że nawet jeden 
sukces może mieć zadziwiająco sty-
mulujący efekt na przedsiębiorczy 
ekosystem poprzez rozpalenie wy-
obraźni naśladowców . Autor nazy-
wa to „prawem małych liczb” . Na 
przykład w Estonii wielki sukces 
Skype’a, a potem jego sprzedaż 
do eBay za 2,6 mld USD, zachęcił 
innych do zakładania swoich włas-
nych biznesów . W Chinach szybki 
wzrost znaczenia wyszukiwarki in-
ternetowej Baidu zainspirował całą 
generację nowych przedsiębiorców . 
Zadziwiający sukces Celtel, regio-
nalnego operatora telefonów komór-
kowych w subsaharyjskiej Afryce, 
a potem jego zakup przez kuwejc-
ką sieć telekomunikacyjną Zain za 
ponad 3 mld USD, wzmocnił regio-
nalną dumę i pomógł afrykańskim 
rządom w staraniach o kolejne 
inwestycje . W Irlandii źródłem in-
spiracji dla przyszłych przedsiębior-
ców stały się Elan Corporation oraz 
Iona Technologies, wprowadzone 
na indeks NASDAq, odpowiednio 
w latach 1984 i 1997 . 

Wczesne osiągnięcia i widoczne 
sukcesy w przedsiębiorczości redu-
kują postrzeganie barier i ryzyka . 
Pokazują możliwe premie . Nawet 
niewielki sukces może mieć pozy-
tywny wpływ na innych . Arabia 
Saudyjska, kraj z niedostatkiem 
przedsiębiorczych działań (na ubo-
czu potężnych rodzinnych grup biz-
nesowych), walczy, aby uporać się 
z licznymi strukturalnymi i kultu-
ralnymi przeszkodami w rozwoju 
przedsiębiorczości . Pewien młody 
Saudyjczyk, Abdullah Al-Munif, po-
zostawił dobrze płatną pracę na 
etacie i rozpoczął produkcję daktyli 
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w czekoladzie . Utworzył sieć naro-
dowych sklepów Anoosh na naj-
ważniejszych ulicach miast i zaczął 
myśleć o ekspansji za granicą . Jego 
osiągnięcia stały się inspiracją dla 
wielu naśladowców . 

Rządy i samorządy lokalne po-
winny być nastawione mocno na 
celebrowanie kwitnących przed-
sięwzięć za pomocą mediów, na-
głaśniania nagród dla najlepszych 
przedsiębiorców, informacji w pu-
blikacjach rządowych itp . Trzeba 
jednak pamiętać, że w wielu kul-
turach chwalenie się sukcesem 
nie jest dobrze widziane . Może to 
wywoływać wrogie reakcje, albo 
zainteresowanie urzędów skarbo-
wych . W Hongkongu nawet drob-
ny przedsiębiorca jeździ czarnym 
mercedesem, aby podkreślić swój 
status . Tymczasem na Bliskim 
Wschodzie ostentacyjne publiczne 
obnoszenie się z sukcesem może 
spowodować wrogość otoczenia . 

KenCall, pierwszy w Kenii mię-
dzynarodowy call center, założony 
przez Nicholasa Nesbitta w roku 
2004, zbudował międzynarodową 
pozycję, pokonując wiele biurokra-
tycznych i strukturalnych barier, 
łącznie z brakiem światłowodów 
szybkich prędkości, niezbędnych 
do połączenia ze światową siecią . 
Rząd kenijski, nie czekając, aż cen-
trum się rozwinie, pokazywał je 
zagranicznym delegacjom i promo-
wał w oficjalnych rządowych ma-
teriałach . Oficjele często używali 
KenCall jako przykładu do popy-
chania reform, co przyspieszyło 
budowę pierwszej we Wschodniej 
Afryce podmorskiej linii światło-
wodowej . Jest to dobry przykład, 
jak przedsiębiorczy sukces może 
wzmocnić strukturalną zmianę . 

6. Zmiany kulturowe 

Zmienianie głęboko zakorzenionej 
kultury jest niezwykle trudne, ale 
zarówno Irlandia, jak i Chile poka-
zują, że jest możliwa zmiana norm 
społecznych związanych z przed-
siębiorczością w ciągu mniej niż 
jednego pokolenia . Jeszcze do 
lat 80 . ub . wieku praca w urzę-
dach, usługach finansowych lub 
w rolnictwie była podstawową 
aspiracją młodych Irlandczyków . 
Bankructwo było stygmatem . 
Rodzice zniechęcali swoje dzieci 
do zakładania własnych bizne-
sów . Jednakże w latach 90 ., dzię-
ki sukcesom pionierów, w Irlandii 
powstały setki nowych firm so-
ftware’owych . Niektóre poszły na 
giełdę . Wiele osiągnęło bezpieczny  
poziom sprzedaży . Przedsiębiorcy 
dowiedzieli się, że można upaść, 

powstać i spróbować na nowo . 
„Jeżeli chciałeś być respektowa-
nym przez innych i traktowanym 
przez nich poważnie, musiałeś być 
założycielem posiadającym udziały 
w firmie, która coś robiła” – tak 
wspomina Barry Murphy, dyrektor 
w firmie software’owej . 

Profesor Rachel Schurman 
z University of Minnesota opisuje, 
jak chilijski negatywny wizerunek 
przedsiębiorców – jako chciwych 
eksploatatorów, zmienił się w cią-
gu jednej dekady dzięki wysiłkom 
rządu dążącego do zliberalizowa-
nia chilijskiej gospodarki . Do lat 
80 . ub . wieku dobrze wyedukowa-
na klasa średnia nie była przed-
siębiorcza, unikała niepewnych in-
westycji i preferowała konsumpcję, 
a nie oszczędzanie i inwestowa-
nie . Jednakże w latach 90 . nastą-
piła gwałtowna zmiana kulturowa 
przejawiająca się m .in . w ten spo-
sób, że kiedy w gazecie ukazywał 
się wywiad z przedsiębiorcą, któ-
remu się powiodło, to wszyscy go 
czytali . Chcieli się dowiedzieć, jak 
mu się udało, i dlaczego się udało? 

Media mogą odegrać ważną 
rolę nie tylko poprzez celebrowa-
nie zwycięzców, ale poprzez zmia-
nę postaw . W Puerto Rico najwięk-
szy dziennik, „El Nuevo Dia” wspie-
rał lokalną przedsiębiorczość, pro-
wadząc cotygodniową stronę po-
święconą sukcesom nowych firm . 
Na małej wyspie te historie szybko 
stały się częścią społecznego dia-
logu i podniosły świadomość do-
tyczącą przedsiębiorczych okazji 
i sposobów ich eksploatacji . 

7. Hartowanie korzeni 

Błędem jest przekazywanie łatwych 
pieniędzy nawet przedsiębiorcom 
z dużym potencjałem . Nowe pro-
jekty muszą być jak najwcześniej 
poddane rygorom rynku . Tak jak 
plantatorzy winorośli odprowadza-
ją wodę spod winorośli, aby rozsze-
rzyć ich system korzenny, co daje 
winogronom lepszy smak, tak rzą-
dy powinny „stresować korzenie” 
nowych przedsięwzięć poprzez do-
zowanie pieniędzy ostrożnie, aby 
zapewnić, że przedsiębiorcy roz-
winą wytrzymałość i zaradność . 
Takie działanie pomaga także wy-
eliminować oportunistów . 

W roku 2006 Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Kooperatyw-
nego Rozwoju w Malezji nagrodziło 
90% spośród około 21 tys . biznes-
menów kwotami w wysokości 
5 tys . USD . Program ten był czę-
ścią większej akcji adresowanej do 
miejscowej ludności malajskiej, któ-
ra wykazywała mniejsze zaintere-

sowanie biznesem niż chińscy imi-
granci . Jednakże malajscy przed-
siębiorcy wykazali się kiepskimi re-
zultatami, ponieważ warunki fi-
nansowania były zbyt mało wyma-
gające, a nawet dawały stygmat 
mniej zdolnych . Program malaj-
skiego rządu w rzeczywistości za-
hamował przedsiębiorczość wśród 
rdzennej ludności, mimowolnie 
wzmacniając ich niechęć do ryzy-
ka . Podobny efekt przyniósł pro-
gram wzmacniania przedsiębior-
czości wśród czarnej ludności RPA . 
Skorzystały z niego głównie elity 
i najlepiej ustosunkowani . 

W rzeczywistości brak za-
sobów, nawet bardzo uciążliwy, 
sprzyja wzmacnianiu przedsiębior-
czej zaradności . Nowozelandczycy 
nazywają to pomysłowością Kiwi 
– drut nr 8: w czasach kolonialnych 
pod dostatkiem był tylko wymiar 
8 drutu do ogrodzeń . Nauczyli się 
wtedy wykorzystywać go na różne 
sposoby . Z kolei islandzka przed-
siębiorczość jest oparta na dzie-
dzictwie: łowimy, kiedy jest ryba, 
a nie, gdy jest dobra pogoda . 

Wśród rządów były popular-
ne przez całe lata inkubatory lub 
centra przedsiębiorczości, które 
świadczyły pomoc finansową, do-
radztwo i często dawały potrzeb-
ną przestrzeń dla początkujących 
biznesów . Trudno jednak znaleźć 
dowody, że te kosztowne projek-
ty przyczyniły się do rozwoju 
przedsiębiorczości . W Ameryce 
Łacińskiej pewien rząd lokalny 
zorganizował 30 małych inkubato-
rów, ale po kilku latach tylko jedno 
przedsięwzięcie spośród ponad 500 
osiągnęło roczną sprzedaż 1 mln 
USD . W Izraelu program inkubato-
rów pomógł na starcie ponad 1300 
nowym przedsięwzięciom, ale tylko 
kilka z nich można uznać za wiel-
ki przedsiębiorczy sukces . Szacuje 
się, że tylko ok . 5% spośród setek 
izraelskich nowych projektów, któ-
re zakończyły się sukcesem, naro-
dziło się w inkubatorach . 

8. Klastry: konieczny jest 
wzrost organiczny 

Klastry to koncentracje firm, 
wyspecjalizowanych dostawców, 
usług, instytucji szkoleniowych, 
organizacji wspierających biznes, 

organizacji 7-8/2010 z czasoPism zagranicznych

,

PO 07 2010.indb   75 16/07/2010   07:51



76 przeglàd organizacji 7-8/2010z czasoPism zagranicznych

uformowanych wokół technolo-
gii lub produktu końcowego, na 
jednym obszarze lub w regio-
nie . Zostały spopularyzowane 
przez profesora Michaela Portera 
z Harvard Business School . 
Strategie klastrowe były promowa-
ne przez rządy na całym świecie, 
które forsowały kluczową rolę kla-
strów w rozwijaniu przedsiębior-
czości i ekonomicznej konkurencyj-
ności . Chociaż przedsiębiorcze kla-
stry istnieją naturalnie i mogą być 
ważnym elementem ekosystemu, 
to rola rządów w ich powstawaniu 
jest problematyczna . 

Typowe działanie rządów po-
lega na wybraniu jakiegoś obsza-
ru kraju, najczęściej z jakimś uni-
wersytetem, i przekazaniu dużych 
kwot na wsparcie przedsiębiorczo-
ści pod kierunkiem biurokratów . 
Jest to kardynalny błąd . Rząd nie-
miecki zmarnował w ten sposób 
20 mld USD na stworzenie kla-
strów biotechnologicznych, aby do-
równać klastrom kalifornijskim . 

Problem w tym, że przez lata 
ludzie mylili porterowski opis ko-
rzyści z klastra i starali się tworzyć 
je od podstaw . Sam Porter twierdzi, 
że rządy nie powinny kreować no-
wych klastrów, ale wzmacniać te już 
istniejące . W rzeczywistości więk-
szość klastrów powstaje niezależnie 
od działań rządów, a czasami nawet 
wbrew nim . Powstają w sposób na-
turalny tam, gdzie istnieją lokalne 
warunki dające szanse na korzyści . 

Rządy powinny raczej doradzać 
i stymulować przedsiębiorczą ener-
gię ludzi . Powinny obserwować, 
w którym kierunku przedsiębior-
czość się rozwija i torować drogę 
przez łagodne zachęcanie, wspiera-
jące samoistną aktywność gospo-
darczą dookoła przedsięwzięć już 
działających z powodzeniem . Te 
mało efektowne, ale praktyczne 
wnioski są lekceważone, ponieważ 
koncepcja klastrów w wielu kra-
jach została zaabsorbowana przez 
rządy, których działania przypo-
minają niekiedy skompromitowane 
centralne planowanie przemysłu . 

9. Reformowanie ram  
prawnych, biurokratycznych 
i regulacyjnych 

Właściwe ramy prawne i regulacyj-
ne mają kluczowe znaczenie w roz-
kwicie przedsiębiorczości . Rządy 
mają tu do odegrania absolutnie 
pierwszoplanową rolę . Reformy 
prawne i regulacyjne wymagają 
wielu lat na wdrożenie, a przedsię-
biorczość często rozwija się nawet 
w niesprzyjających warunkach . 
Wielu przedsiębiorców odniosło 

sukces, mimo hamującego prawa 
i biurokracji, a potem wykorzystu-
jąc swoje bogactwo i status, po-
pychało reformy . Poza tym same 
reformy nie będą w pełni efektyw-
ne przy braku wszystkich innych 
„miękkich” środków, które rząd 
może zainicjować, budując ekosys-
temy, jak na przykład przełamywa-
nie barier kulturowych, edukacja 
przedsiębiorców czy promocja ludzi 
i biznesów, które odniosły sukces . 

Obszerne badania wskazują na 
wiele reform, które mają pozytyw-
ny wpływ na kreowanie przedsię-
biorczości . Są to: dekryminaliza-
cja bankructwa, ochrona akcjona-
riuszy przed wierzycielami, pozwo-
lenie przedsiębiorcom na szybki re-
start . Inną pomocną reformą jest 
zmiana prawa pracy poprzez znie-
sienie nadmiernego obciążenia pra-
codawców kosztami zwolnień pra-
cowników . Ponadto ważna jest libe-
ralizacja rynków kapitałowych, jak 
na przykład utworzenie w Wielkiej 
Brytanii rynku alternatywnego 
(Alternative Investment Market) . 
Przedsiębiorczości może także po-
móc uproszczenie reżimów podatko-
wych i zbyt szczegółowego audytu . 

Usuwanie barier administracyj-
nych i prawnych w rozwoju przed-
siębiorczości jest lepszym sposo-
bem niż kreowanie zachęt do ob-
chodzenia barier . W roku 2008 
rząd francuski, podirytowany bra-
kiem ducha przedsiębiorczości 
w biznesie, wdrożył tzw . program 
autoprzedsiębiorczości . Uprościł 
on od strony prawnej proces za-
kładania małych firm, pozwala-
jąc przedsiębiorcom na niepłace-
nie uciążliwych przedpłat na po-
datki i eliminując inne hamulce . 
W efekcie powstało we Francji po-
nad 300 tys . nowych firm . Trzeba 
przyznać, że większość z nich to 
małe firmy należące do pojedyn-
czych właścicieli . Jednak najważ-
niejszym efektem będzie odwró-
cenie trwałej negatywnej posta-
wy wobec rozpoczynania własne-
go biznesu . Ocenia się, że śmiały 
francuski eksperyment będzie suk-
cesem, jeżeli jedno na tysiąc przed-
sięwzięć da początek dużej firmie . 

eksperyment wytrwały, 
a do tego całościowy 

reowanie całego ekosys-
temu przedsiębiorczości 
jest wielkim wyzwaniem . 

Na przykład Tajwan wzmocnił kil-
ka elementów swojego ekosyste-
mu prawie jednocześnie . Wsparto 
badania nad integracją projek-
towania i produkcji, stworzono 
park naukowy Hsinchu niedaleko 

Taipei, rozpoczęto zintegrowane 
programy szkoleniowe, zaanga-
żowano tajwańskich specjalistów 
zatrudnionych w amerykańskich 
firmach, a także zmieniono prawo 
w celu wsparcia przedsiębiorczości . 
Izraelski fundusz Yozma odniósł 
sukces, ponieważ od początku był 
związany z wyłaniającym się eko-
systemem, który już składał się 
z wielu izraelskich publicznych 
projektów technologicznych, dwóch 
działających funduszy vC, aniołów 
biznesu i inwestorów instytucjonal-
nych, amerykańskich banków inwe-
stycyjnych, a także profesjonalnych 
firm wsparcia przedsiębiorców . 

Ignorowanie złożonej natury 
powiązań elementów ekosystemu 
może prowadzić do niezamierzo-
nych efektów . Na przykład zachę-
canie młodych ludzi do przedsię-
biorczych aspiracji może przynieść 
efekt bumerangu i spowodować 
drenaż mózgów, jeżeli te aspira-
cje zostaną zniweczone przez nie-
przyjazne środowisko . Przykładem 
może być kanadyjski program ak-
tywizacji przedsiębiorczości, który 
w rzeczywistości opóźnił powsta-
wanie sektora PE . Łatwe rządowe 
pieniądze zalały rynek przewar-
tościowanymi i kiepskiej jakości 
transakcjami, powodując, że trud-
no było inwestorom PE zarabiać 
prawdziwe pieniądze . 

Oczywiście nie jest ani reali-
styczne, ani praktyczne zmieniać 
wszystko jednocześnie . Mając jas-
ny plan-mapę, jak ekosystem po-
winien wyglądać, rząd może po-
dejmować kolejne kroki, wiedząc, 
co należy zrobić w przyszłości . 
Przeprowadzając tak fundamental-
ną zmianę w warunkach wielkiej 
globalnej niepewności należy być 
przygotowanym na ciągłe ekspery-
mentowanie i uczenie się . Ważne 
jest też, aby rządy na całym świecie 
uczyły się od siebie nawzajem, a to 
nie zdarza się często . Każdy próbu-
jący budować ekosystem, powinien 
pamiętać, że praca ta nigdy się nie 
kończy, nawet w krajach szczycą-
cych się wielką przedsiębiorczo-
ścią, takich jak Stany Zjednoczone 
czy Izrael . 

Opr. dr Jan Polowczyk 
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