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Fot. Michał Piórkowski

Czy pojęcia, takie jak społeczeństwo, naród, 
dobro wspólne, interes narodowy – mają w so-
cjologii status odrębnych bytów, czy są tylko 
sumą pewnych statystycznych prawidłowości 
dotyczących jednostek?

Nigdy nie było tak, żeby społeczeństwo było 
traktowane jako suma jednostek. Przynajmniej 
w socjologii nigdy tak nie było. A zaczęło się to już 
od Emila Durkheima, jednego z ojców-założycie-
li socjologii, który twierdził, że społeczeństwo jest 
zjawiskiem znacznie bogatszym niż suma zacho-
wań jednostek, które je tworzą. Uważał on, że jest 
to zjawisko sui generis, które nie daje się sprowa-
dzić do innych, prostszych zjawisk ani w pełni wy-
tłumaczyć poprzez obserwacje jego części składo-
wych. Stosunki społeczne, relacje pomiędzy ludźmi, 
klasami społecznymi i innymi grupami, świado-
mość zbiorowa, postawy, kultura, strategie życiowe 
– wszystko to są zjawiska składające się na społe-
czeństwo. 

Szczególnym rodzajem społeczeństwa jest naród, 
konstytuowany głównie przez wspólnotę językową, 
tradycję historyczną, wspólną świadomość i poczucie 
tożsamości. Z kolei państwo jest zestawem pewnych 
instytucji nałożonych na określone społeczeństwo, 
które najczęściej jest tożsame z narodem. 

Interes – czy to narodowy, czy np. klasowy – moż-
na rozmaicie rozumieć. Dwie podstawowe szkoły 
mówią nam, że interes może być albo obiektywny, 
a więc niezależny od tego, co sądzą o nim jednostki 
tworzące daną grupę, albo wymaga jednak definio-
wania go przez samych ludzi. Najbardziej znaną wer-
sją „interesu obiektywnego” jest teoria marksowska. 
Zgodnie z nią ludzie nie muszą sobie w ogóle uświa-
damiać, że to, co im się przedstawia jako ich interes, 
faktycznie jest (czy byłoby) dla nich dobre. U Marksa 
obiektywnym interesem klasy robotniczej było oba-
lenie kapitalizmu i zniesienie własności prywatnej. 
Robotnicy nie musieli wiedzieć, że coś takiego jak 
kapitalizm istnieje, że jego podstawową cechą jest 
wyzysk itd. – wystarczyło, że ich światli przedstawi-
ciele wiedzieli, jak się rzeczy mają. Interes obiektyw-
ny jest często rozumiany jako konieczność dziejowa. 
Dziś jest ona powszechnie odrzucana w wersji mark-
sowskiej, ale nie znaczy to, że w ogóle nie występuje 
w świecie. Weźmy takie zjawiska, jak modernizacja 

Teorie, doktryny, interesy

Rozmowa z prof. HENRYKIEM DOMAŃSKIM,
dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

czy globalizacja. Uczestniczymy w nich wszyscy, 
nikt pojedynczo nie może ich zatrzymać, mało kto 
się nad nimi zastanawia, niewielu ich pożąda – a jed-
nak wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na nie 
„skazani”. Oczywiście można tu argumentować, że 
interes powinien przynajmniej dać się wytłumaczyć 
jako pewne dobro. Jeśli więc zachodzą lub czekają 
nas pewne nieuchronne zjawiska, to niekoniecznie 
muszą one być w naszym interesie. Pole do interpre-
tacji jest tu bardzo rozległe. 

Inna definicja interesu odwołuje się do tego, co 
sami ludzie uważają za rzecz ważną i do czego świa-
domie dążą w swoich wyborach. 

A co z „ważnym interesem społecznym”, na co 
dzień obecnym w polityce? 

Ja mam ten komfort, że zajmuję się nauką, a nie 
polityką. Nauka opisuje zjawiska i wyjaśnia je, to 
znaczy – wskazuje przyczyny. Naukowiec może 
stwierdzić, że konkretny polityk powołując się na 
„ważny interes społeczny”, używa prawidłowej, od-
noszącej się do faktów i spójnie skonstruowanej ar-
gumentacji, albo wręcz przeciwnie. Możemy – jako ,

PO2007_10.indd   3PO2007_10.indd   3 2007-10-16   22:01:572007-10-16   22:01:57



4 przegląd

naukowcy – wskazać przesłanki uzasadniające 
występowanie takiego interesu, natomiast nauka 
raczej nie ocenia, a bardzo rzadko wchodzi w spór
z polityką. 

Czy da się powiedzieć coś z naukowego punk-
tu widzenia na temat uzasadniania interesem 
społecznym sytuacji, w której państwo odbie-
ra coś obywatelowi A, żeby to przekazać oby-
watelowi B, a obywatel A musi się temu podpo-
rządkować?

Naukowe, czyli teoretyczne uzasadnienie ta-
kiej operacji – gdyby istniało – oznaczałoby w swo-
ich ostatecznych konsekwencjach, że to naukowcy 
mają władzę. Tak oczywiście nie jest. Uzasadnie-
niem (bezprzymiotnikowym) konkretnych obywa-
telskich powinności jest nie nauka, tylko doktryna 
ideologiczna lub prawna. W tym przypadku – dok-
tryna demokracji jako systemu, w którym decyzje 
podejmuje się większością głosów, a przegłosowani 
(będący w mniejszości) muszą się im podporządko-
wać. Uzasadnienie tego modelu ma charakter prag-
matyczny, a nie teoretyczny: przyjęcie modelu alter-
natywnego oznaczałoby, że decyzje podejmowane są 
przez mniejszość, która ma prawo narzucać swoje 
zdanie większości i że to większość ma obowiązek 
się podporządkować. Na zdrowy rozum to alterna-
tywne rozwiązanie wydaje się gorsze od demokra-
tycznego – przy wszystkich wadach demokracji. Ale 
doktryna demokracji nie jest ani jedyną możliwą, 
ani też jej obowiązywanie nie jest nieograniczone. 
Praktycznie wszystkie państwa demokratyczne 
uznają wszak doktrynę praw obywatelskich – czyli 
takich, które nie mogą być naruszone prawomoc-
ną skądinąd, czyli większościową decyzją – czy to 
parlamentu, czy nawet całego społeczeństwa, wy-
rażoną np. w referendum. Wolność i godność jed-
nostki, prawo własności – to są przykłady wartości
nadrzędnych. 

Ani nauka, ani poszczególne doktryny politycz-
ne, ani nawet praktyka polityczna nie wypraco-
wały sztywnych reguł postępowania w sytuacjach 
konfliktowych, kiedy np. zobowiązanie nakładane 
na przywołanego w pytaniu obywatela A byłoby 
przez niego uważane za naruszenie jego praw oby-
watelskich. W takich sytuacjach obywatele mogą 
zazwyczaj odwoływać się do trybunałów – czy to 
krajowych, czy międzynarodowych, które oceniają 
zgodność szczegółowego prawa, nakładającego dane 
zobowiązanie, z konstytucją i innymi źródłami praw. 
Interes społeczny może być przywołany jako argu-
ment uzasadniający konstrukcję ustawy nakładają-
cej owo zobowiązanie, ale nie on będzie przesądzał 
o jej konstytucyjności. 

Znacznie częściej interes społeczny używany 
jest jako argument w bieżącej debacie politycznej. 
Jej reguły dalekie są jednak od tego, czego nale-
żałoby sobie życzyć. Natomiast poważnym argu-

mentem na rzecz podporządkowania się decyzjom
większości jest taka konstatacja, że w przeciw-
nym przypadku trudno byłoby utrzymać stabilny 
ład społeczny. Ład jest wartością docenianą przez 
ludzi, zwłaszcza w długiej perspektywie, tym-
czasem podporządkowanie demokratycznym de-
cyzjom odnosi się do działań i decyzji bieżących. 
W praktyce zależy to od poziomu kultury politycz-
nej, czyli zjawiska z innej „półki” niż doktryny czy 
teorie, np. socjologiczne. Kultura polityczna jest 
wynikiem długotrwałego obcowania z instytucja-
mi politycznymi w stabilnym środowisku. Ekwi-
walentem takiego doświadczenia i przyzwyczajenia 
może być edukacja. Niestety edukacja obywatel-
ska bardzo często jest zaniedbywana. Przykładem 
smutnych konsekwencji takiego stanu rzeczy
jest Polska. 

Czy hierarchia doktryn jest zjawiskiem po-
wszechnie akceptowanym?

Akceptacja zakładałaby znajomość zjawiska, 
tymczasem jest ono mało znane i nieinteresujące 
dla większości obywateli. Przez większość swojej hi-
storii ludzie akceptowali istniejący ład siłą tradycji. 
Był to oczywiście ład niedemokratyczny, ale inny 
wydawał im się niemożliwy, a nawet niewyobrażal-
ny. Zakwestionowanie tego tradycyjnego ładu stało 
się możliwe, kiedy zorientowano się, że władca może 
się mylić. Jednak taka konstatacja często współwy-
stępowała z inną: że nie ma żadnego obiektywne-
go powodu, żeby to akurat ten konkretny człowiek 
był władcą. Głęboką przyczyną zakwestionowania 
dawnego ładu był fakt, że zaczęto dostrzegać nowe 
możliwości, na które stary porządek nie pozwalał 
lub których nie umiał wykorzystywać. To oznaczało 
narodziny świadomości, że decyzje władcy mogą pro-
wadzić do gorszych rozwiązań niż te, które obywatele 
uznawaliby za – jednocześnie – pożądane i możliwe 
do zrealizowania. Zmiana leżała więc w obiektyw-
nym (i subiektywnym, czyli uświadomionym) inte-
resie pewnej grupy społecznej. To zjawisko związane 
jest z początkami kapitalizmu i rodzeniem się klasy 
średniej. Przez kilkaset lat w różnych miejscach Eu-
ropy powstawały i walczyły o niezależność od władzy 
króla czy książąt miasta, będące w pewnym stop-
niu republikami kupieckimi. Taka była praktyka. 
Istotny przełom intelektualny dokonał się w wieku 
XVIII, kiedy to Jan Jakub Rousseau ogłosił światu 
koncepcję praw naturalnych, których fundamentem 
było założenie równości ludzi. Skoro ludzie rodzą się 
równi, to mają prawo sami kształtować swoje życie. 
Poprzednio idea indywidualizmu była trudna do 
zastosowania, bo podstawowymi wartościami były 
wiara i posłuszeństwo. Od czasów Oświecenia to, co 
myśli konkretny człowiek i co w związku z tym po-
stanawia robić, zaczęto odnosić nie (tylko) do tego, 
jak dawniej zachowaliby się w takiej sytuacji nasi 
przodkowie, ale zaczęto się zastanawiać nad ogól-
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ną słusznością działań. Religia i tradycja przestały 
być jedynym, a z czasem nawet głównym kryterium
oceny. 

Pierwszym wnioskiem, jaki wyciągnięto z pomy-
słu, że ludzie rodzą się równi, było to, że każdy może 
rządzić, jeżeli zostanie wybrany. Wielka Rewolucja 
Francuska zrealizowała rewers tego postulatu, tzn. 
pokazała, że ten, kto jest królem, wcale być nim nie 
musi, na dowód czego ścięto mu głowę. 

To się jednak na dłuższą metę nie sprawdziło, 
mieliśmy więc potem Bonapartego, Restaurację, aż 
wreszcie doszło do kolejno numerowanych republik. 
Okazało się bowiem, że ani ład rewolucyjny, ani woj-
skowy, ani nawet powrót do monarchii nie zadowala 
tych, którzy mieli największy potencjał rozwoju, czy-
li klasy średniej. Wtedy z kolei odezwała się klasa ro-
botnicza, a zwłaszcza eksponenci jej „obiektywnego 
interesu”. Ci zaczęli wywodzić, że to jest niesprawie-
dliwe, że burżuje opływają w dostatki, kiedy robot-
nik przymiera głodem. 

Jak się sytuuje poczucie sprawiedliwości 
w hierarchii teorii, doktryn i praktyki poli-
tycznej?

Są różne koncepcje sprawiedliwości. Jedna z ich 
(egalitaryzm) mówi, że wszystkim należy się „po 
równo”. Kiedy jednak przychodzi do konkretów: cze-
go po równo, co w sytuacji niedoborów itd. – wówczas 
albo przyjmowane są pewne rozwiązania praktycz-
ne, stojące w sprzeczności z egalitaryzmem, albo od-
rzuca się samą koncepcję. W komunizmie usiłowano 
na początek wdrożyć ideę egalitaryzmu z pełną kon-
sekwencją, ale szybko się okazało, że pewne funkcje 
społeczne wymagają nieco lepszego wynagradzania 
pełniących je osób. Poza tym egalitaryzm abstrahuje
całkowicie od kwestii motywacji, a więc po pew-
nym czasie nie ma czego dzielić, niezależnie od tego, 
w jaki sposób dokonywałoby się podziału. 

Inną koncepcją jest merytokracja, czyli wyna-
gradzanie zgodnie z zasługami (merits), a dobrą ich 
miarą jest poziom wykształcenia. Podobnie jak ega-
litaryzm, wymaga to aktywnej roli państwa (wła-
dzy). Jako profesor uniwersytetu mogę być zaintere-
sowany tym, żeby profesorowie byli wynagradza-
ni lepiej niż np. politycy, bo są lepiej wykształceni. 
Nieszczęśliwie, politycy mają większy wpływ na 
państwo niż profesorowie, więc mój postulat byłby 
w praktyce trudny do zrealizowania. 

Jeszcze inną koncepcją jest wolny rynek – na 
rynku każdy zarabia tyle, ile inni są mu skłon-
ni zapłacić, jeśli kupują jego usługi lub produkty. 
Ale i wolny rynek ma krytyków. Mówią oni, że na 
rynku nie ma ratunku dla tych, których oferta jest 
(bez ich winy) na tyle mało atrakcyjna, że mogliby 
nic nie sprzedać i umrzeć z głodu. Na to odzywają 
się krytycy praktycznych realizacji wolnego rynku 
i mówią, że to, co nazywane jest wolnym rynkiem, to 
jest tak naprawdę mieszanina wolnego rynku i pań-

stwowych regulacji. Gdyby tych regulacji nie było,
to ho ho... 

John Rawls napisał opasłą Teorię sprawiedliwo-
ści, w której zestawił jej najrozmaitsze koncepcje 
wraz z uzasadnieniami. Każdy może więc sobie wy-
brać to, co mu pasuje. A potem albo przekonać in-
nych do swojej koncepcji, albo podporządkować się 
koncepcji wybranej przez większość. Nie ma innej 
drogi.

Czy Polacy różnią się od innych narodów sto-
sunkiem do kategorii wspólnotowych?

Odpowiedź na to pytanie jest niejednoznaczna. 
Z jednej strony dominuje w Polsce wspólnotowość 
wynikająca z tego, że jesteśmy społeczeństwem
postchłopskim (choć z pretensjami do szlachectwa). 
Więzi rodzinne i bliskie sąsiedztwo więc są dla nas 
podstawowym obszarem odniesienia. Z kolei z badań 
porównawczych prowadzonych w krajach UE wyni-
ka, że jesteśmy krajem o najniższym (poza Grecją) 
wskaźniku zaufania na poziomie relacji międzyludz-
kich. Niepokojąco koreluje to z odsetkiem chłopów, 
których właśnie tylko Grecja ma więcej od Polski. 
Dziś mamy 11% chłopów (inaczej – rolników), a na 
wsi mieszka 39% społeczeństwa. 

Moje wyjaśnienie tego paradoksu jest następu-
jące: Socjologia rozróżnia dwa typy więzi. Pierwszy, 
ma charakter oddający genezę określenia; więzi 
typu bonding rzeczywiście wiążą, a czasem nawet 
więżą – w każdym razie mają charakter wyklucza-
jący. Rodzina ma z natury charakter wykluczający 
i niekiedy może być wręcz związkiem opresyjnym. 
Podobnie z bliskimi znajomymi, sąsiadami, „towa-
rzystwem”.

Inny rodzaj więzi, charakterystyczny dla społe-
czeństw rozwiniętych, ma charakter pomostowy, 
a więc dobrowolny i ukierunkowany raczej na bu-
dowę niż przeciwdziałanie zagrożeniom. Są to więzi 
powodujące, że ludzie grupują się w celu realizacji 
wspólnego interesu. Ale nie jest to interes klasowy, 
wynikający z ich funkcji w społeczeństwie, ani ze 
wspólnoty parametrów demograficznych (wykształ-
cenie, wiek, zawód, pochodzenie itd.). Lekarz, inży-
nier, rolnik i bezrobotny mogą wspólnie realizować 
jakiś cel, np. związany z miejscem, w którym miesz-
kają, albo reagować na coś, co się zdarzyło zupełnie 
gdzie indziej (pomoc ofiarom katastrof lub klęsk ży-
wiołowych). Klasycznym przykładem takiego działa-
nia są Amerykanie, którzy umawiają się, że na zmia-
nę będą podwozić dzieci do szkoły lub na przystanek 
szkolnego autobusu. 

Podobnie do Amerykanów jesteśmy indywiduali-
stami, tylko że oni są indywidualistami współpra-
cującymi ze sobą, a nasz indywidualizm jest nieuf-
ny i do współpracy niechętny. Jako indywidualiści 
mamy najwięcej w Europie właścicieli firm – aż 10%, 
co tylko częściowo tłumaczyć można specyfiką na-
szego systemu podatkowego. ,
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Polacy nie cenią takich pojęć, jak dobro wspólne, 
bo (podobnie jak naszym sąsiadom) kojarzy się to 
nam z „dobrem społecznym”, które było albo niczy-
je, albo przynajmniej „nie moje”, a w praktyce pań-
stwowe. Z kolei wartości narodowe są dla nas bardzo 
ważne i deklaratywnie mamy do nich bardzo emocjo-
nalny stosunek, co się przekłada na dość powszechne 
zrywy (czy to powstańcze, czy związane z wydarze-
niami, takimi jak śmierć Jana Pawła II). Ale już na 
stosunek do państwa, jako nośnika i emanacji naro-
du, jakoś się to nie przekłada. Frekwencja wyborcza 
jest zastraszająco niska, zainteresowanie sprawami 
państwowymi, zwłaszcza polityką, jest niewielkie 
i bardzo powierzchowne. Polacy uwielbiają narze-
kać, ale nie lubią wiedzieć, jak jest naprawdę; skon-
frontowani z faktami, które przeczą ich obrazowi 
świata, niechętnie zmieniają zdanie, raczej utwier-
dzają się w przekonaniu, że cały świat jest przeciw-
ko nim, że badania, autorytety, generalnie „oni”
kłamią. 

Mamy też najniższy ze znanych mi wskaźnik pre-
stiżu zawodu polityka, a zagadnieniem tym zajmuję 
się od czasów, kiedy pisałem na ten temat pracę ma-
gisterską. To się zaczęło niedługo po 1990 r., w poło-
wie lat 90. politycy byli już w połowie stawki, a dziś 
są na szarym końcu.

Może polscy politycy na więcej nie zasługują? 

Rozumiem tę złośliwość, ale dlaczego w głębo-
kim PRL-u minister był czwarty w hierarchii, za 
profesorem, lekarzem i nauczycielem? Czy minister 
spraw wewnętrznych w latach 60. był na pewno lep-
szy od ministra III, czy nawet IV RP? Oczywiście 
takie postawienie sprawy sprowadza ją do absurdu, 
ale w Polsce aż do czasów najnowszych władza miała 
prestiż, bo – w największym skrócie – była władzą. 
I tak jest wszędzie na świecie. Można się z władzy 
śmiać, ale większość ludzi ją szanuje i wierzy, że nie 
każdy może być ministrem. U nas nastąpiło bardzo 
niepokojące i potencjalnie groźne zjawisko atrofii 
szacunku dla władzy. A szacunek dla władzy ma 
znacznie większą moc sprawczą niż jakiekolwiek 
środki przymusu. Jeśli obywatele zupełnie przesta-
ną się władzą interesować, zaczną ignorować jej po-
sunięcia, wówczas kierowanie państwem stanie się 
niemożliwe. Ale i bez tego – skoro każdy może być 
ministrem – dlaczego ja miałbym się takiego mini-
stra słuchać?

Jakie są socjologiczne prognozy rozwoju
Polski?

Wspomniałem już o swoim prywatnym sentymen-
cie do merytokracji i z przyjemnością stwierdzam, 
że badania prowadzone systematycznie od początku 
lat 90. pokazują wzrost korelacji między poziomem 
wykształcenia a poziomem dochodów. Jeśli tenden-
cja taka utrzymałaby się w dłuższej perspektywie, 

oznaczałoby to, że będziemy stawali się społeczeń-
stwem nowoczesnym i dobrze przygotowanym do 
wyzwań globalizującego się świata. 

Drugą, częściowo przynajmniej pozytywną in-
formacją jest to, że od dłuższego już czasu nie roś-
nie liczebność grupy zwanej underclass i chyba już
nie będzie rosnąć, a może nawet nieco zmaleje, gdy-
by sprawdziły się optymistyczne prognozy gospo-
darcze. Mówimy tu o ludziach trwale wykluczo-
nych z rynku pracy, biednych i niemających ani 
możliwości, ani (zwykle) aspiracji do aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym 
i politycznym. Dziś jest ich ok. 11–12%, czyli tyle 
samo, ile w połowie lat 90., a zostali oni zdiagno-
zowani w Polsce na początku transformacji (na 
Zachodzie badanie tej grupy ma dużo dłuższą tra-
dycję). W poprzednim ustroju z powodu polityki 
pełnego zatrudnienia problem ten miał znaczenie 
marginalne i trudno było go badać, także z przy-
czyn politycznych (wykluczenie nie pasowało do
„obrazka”). 

Mniej korzystne prognozy wynikają ze struktu-
ry społecznej odziedziczonej po poprzednim ustroju. 
Wspomniałem już, że mamy nieomal najwięcej chło-
pów w Unii (więcej mają Grecy), a dodatkowo nad-
miar robotników (ta prawidłowość dotyczy wszyst-
kich państw byłego obozu). Robotnicy i chłopi są 
nośnikami bardziej tradycyjnej wizji świata. Gene-
ralnie bardziej boją się przegranej, niż pragną wy-
grać. Są w większości zachowawczy, mniej toleran-
cyjni i oczekują opieki ze strony państwa, a niechętni 
są liberalizmowi i wolności gospodarczej. W mniej-
szym stopniu wyczuleni są na zagrożenia demokra-
cji, niespecjalnie przejmują się „abstrakcyjnymi” 
procedurami, częściej opowiadają się za rządami 
silnej ręki. No i są gorzej wykształceni, stąd często 
nie rozumieją współczesnego świata i boją się go. Do 
nich trudniej jest apelować, przedstawiając projekty 
modernizacyjne, a łatwiej – strasząc Niemcem albo 
oligarchami. 

Czy z badań socjologicznych wynikają jakieś 
zaskakujące wnioski, które kłóciłyby się ze 
stereotypowym postrzeganiem Polaków?

Dużym zaskoczeniem była dla mnie zmiana,
jaka dokonała się w ostatnich latach w ocenie przed-
stawicieli wielkiego biznesu. Na początku transfor-
macji właściciel dużego przedsiębiorstwa był bardzo 
nisko w hierarchii prestiżu zawodowego, a ostatnio 
pnie się w górę i wyprzedził nawet właściciela ma-
łego przedsiębiorstwa. To by znaczyło, że Polacy 
zaczynają akceptować charakterystyczny dla ka-
pitalizmu mechanizm bogacenia się i mechanizmy
rynkowe. 

Dziękuję Panu za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Teresiński
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Wprowadzenie

orporacje stają się globalne1) i powtarzają 
to, co doprowadziło je do sukcesu2). Wyma-
ga się od nich, aby były elastyczne w funk-

cjonowaniu i odpowiadały na wymagania otoczenia 
tym, że są zwinne (agile)3).

Metafora koncertu symfonicznego wynika stąd, 
że poszczególne korporacje, podobnie jak orkiestry 
symfoniczne, są do siebie podobne – w obu miejscach 
występują pracownicy wiedzy, a zarazem profesjona-
liści4). Ponadto orkiestry, tak jak korporacje, oferują 
podobne dostawy. Są wreszcie podobne z punktu wi-
dzenia doskonałości w działaniach – ci, którzy nie 
byli doskonali, już wypadli z rynku.

Orkiestry dostarczają odbiorcom wartości nie-
materialnych5), które przekładają się na gromadzo-
ny przez nie kapitał społeczny. Wielkość (wyższość 
nad innymi) orkiestry i jej koncertu polega na tym, 
że przedtem, przed koncertem wykonała pracę, któ-
ra pozwala przesuwać granice wydarzenia i wrażeń 
emocjonalnych. Istotną rolę odgrywa wzorzec zacho-
wań dyrygenta (w korporacji: prezes zarządu) oraz 
członków sekcji skrzypiec (w korporacji: zarząd). Ich, 
a dalej orkiestry zachowania są wynikiem wcześniej-
szego przygotowania do zespołowego współdziałania.

Artykuł zawiera propozycję zbioru procesów, 
przez które przejść powinien zarząd korporacji, aby 
ukazać interesariuszom wartości, które wyróżnią ją 
spośród konkurentów.

Zadania dla zarządu korporacji

środkiem korporacyjnego koncertu i jego 
sukcesu jest zarząd korporacji. Jest on miej-
scem, w którym, tak jak w sekcji smyczków, 

rodzą się mechanizmy gromadzenia zasobu kapitału 
społecznego. I choć cele koncertów mogą być różne, to 
za każdym razem przeznaczeniem koncertu (korpora-
cji) jest gromadzenie zasobów kapitału społecznego.

Powodzenie korporacyjnego koncertu wymaga 
uruchomienia, realizacji i powodzenia procesów, 
które będą się cyklicznie powtarzać, za każdym ra-
zem bardziej efektywnie. Pierwszy z nich to kształ-
towanie relacji pomiędzy interesariuszami oparte na 
wartościach: zaufaniu, współuczestnictwie i kompe-
tencjach (rezygnacja z dominacji). Proces drugi to
poszerzanie kultury organizacyjnej o nowe wartości, 
ale też przesuwanie granicy korporacji w kierunku 
zewnętrznych interesariuszy (zapraszanie obcego). 
Trzeci proces to usuwanie ograniczeń na ścieżce 

Przed koncertem
na korporację
Jerzy S. Czarnecki

korporacyjnego wzrostu (usuwanie rdzy). Proces 
czwarty to upowszechnianie sposobu wyniku reali-
zacji poprzednich procesów i tworzenie zachęt do ko-
piowania tego postępowania (wszczepianie wirusa).

Rezygnacja z dominacji

Kontrola w korporacji utraciła wymiar konkretny. 
Zanika norma jako wytyczna zachowania, do której 
porównuje się wykonanie6). Zastąpiła ją podwójna 
pętla uczenia się – norma podlega kwestionowaniu 
w miejsce jej coraz doskonalszej realizacji7). Zanika 
rola kierowniczego stanowiska pracy, którą podkre-
ślało umiejscowienie go, jak bocianiego gniazda, nad 
halą fabryczną czy salą operacyjną banku. Kontrola 
realizuje się w trybie wzajemnych reakcji na potrze-
by sąsiednich stanowisk pracy8); zespoły same siebie 
kontrolują.

Zarząd, podobnie jak inni, przechodzi przez fazy 
rozwoju grupy9), przeżywa trudności z komunikacją, 
agendą, postrzeganiem i poczuciem niesprawiedli-
wości10). W toku tych zmagań może się stać zespołem 
lub tylko demonstrować kosmetyczną zespołowość11), 
to jest stwarzać pozory zgranego zespołu12).

Zespół to więcej niż grupa ludzi, bo zespół to grupa 
efektywna13), która wykorzystuje proces komunikacji 
do uzyskiwania z niego znaczących treści14), ale także 
ma wspólnie podzielane wartości15). Żaden z członków 
zespołu nie dominuje i nie narzuca pozostałym wzo-
rów zachowań; w to miejsce podejmuje zobowiązania 
wobec innych (accountability)16). Skrzypek, Nigel 
Kennedy podkreśla, że muzyka nie znosi naśladow-
nictwa oraz rutyny, wymaga za to dzielenia się sobą 
i uczenia się od innych17). Podobnie jest w korporacji: 
prezes zarządu ani (tym bardziej) właściciel czy rada 
nadzorcza nie mogą nad zarządem dominować, okre-
ślać wzorów zachowań jego członków; aby to zrobić, 
musieliby go po prostu w całości zastąpić.

Sposób funkcjonowania zarządu skopiowany zo-
stanie w pozostałej części korporacji, niezależnie od 
werbalnych oświadczeń zaangażowanych stron18). 
Tak się stanie, bo zarząd wyznacza wzory zacho-
wań19). Pracownicy skopiują zespołowe zachowania 
zarządu, tak jak orkiestra kopiuje tempo i tonację 
nadawaną przez skrzypce20).

Zarząd musi więc przedstawić wzorzec do kopio-
wania: zbudować zespół z własnego grona, nabyć bieg-
łości w komunikacji, uzgodnić wspólny kod etyczny, 
rozbić ściany studni funkcjonalnych, nauczyć się 
szacunku do innych punktów widzenia oraz nauczyć 
się podejmowania zobowiązań. ,
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Pojawi się wtedy sprawność korporacyjnych ope-
racji; sprawność w tym sensie, że bieżące korporacyj-
ne operacje dziać się będą same, bez udziału zarządu. 
Bo oto miejsca, w których się toczą, napełnione są 
ludźmi o dostosowanych do sposobów ich realizacji 
kompetencjach; ponieważ ludzie ci wyposażeni zo-
stali w niezbędne do realizacji korporacyjnych ope-
racji zasoby; ponieważ w zakresie tych operacji nie 
ma nad tymi ludźmi władzy zwierzchniej ani instan-
cji odwoławczej; każda ingerencja władcza z innego 
miejsca byłaby bowiem niekompetentna.

Zapraszanie obcego

Dominacja prezesa nad zarządem i zarządu nad 
korporacją zmusza ich do budowy barier, które od-
rzucą obcego. Praca zespołowa, wzajemne reakcje 
na potrzeby najbliższych sąsiadów, umożliwia zapro-
szenie obcego, bo sąsiedzi się zmieniają, a potrzeba 
współdziałania trwa. Orkiestry zapraszają nowych 
solistów i pracują ze zmiennymi dyrygentami. Jak 
wspomina Rafał Blechacz, solista koncertuje z orkie-
strą po kilku zaledwie godzinach wspólnej pracy bez 
szkody dla jakości wykonania21).

Wsadem do procesu zapraszania obcego jest siła 
zarządu jako zespołu: jego gotowości uczenia się22) 
oraz otwartość na odmienne punkty widzenia popar-
ta umiejętnością aktywnego słuchania i argumen-
tacji z pozycji wartości23). Mieści się w tym proces 
nabywania biegłości podejmowania zobowiązań do 
zapewnienia wszystkim ludziom związanym z kor-
poracją potrzebnych im relacji – zapewnienia klien-
towi, w każdej jego klienckiej postaci, troski o jego 
interesy i wartości niematerialne oraz zapewnienia 
interesariuszom minimalizacji ryzyka prywatnego 
związanego z ulokowaniem kapitału (w tym także 
społecznego) w operacje tej właśnie korporacji. 

Sposób funkcjonowania zarządu zostanie sko-
piowany, a wtedy jego członkowie, tak jak skrzypce 
w orkiestrze, zajmą pozycje superliderów – ludzi, któ-
rzy gromadzą i rozpowszechniają zdobyte doświad-
czenie, a nade wszystko uczą innych, jak można to 
doświadczenie replikować24). Efektem tych zdarzeń 
stanie się świadomie i realnie opisana mapa intere-
sów i emocji: cennego pracownika, rozproszonego 
klienta i masowego akcjonariusza, ale też interesów 
i emocji członków instytucji trójpodziału władzy we-
wnątrz korporacji – zarządu, rady i zgromadzenia 
akcjonariuszy. Najbardziej konkretnym efektem 
tego procesu będzie pojawienie się treści komunika-
tu fundamentalnego, czegoś na kształt jednolicie ro-
zumianego kodu genetycznego korporacji25), zapisu 
powszechnie wyznawanych w niej wartości26) na tyle 
atrakcyjnych, aby interesarisze skłonni byli składać 
wokół niego depozyty kapitału społecznego.

W perspektywie zapraszanie obcego w każdym 
miejscu dziania się korporacyjnych operacji napełni 
ją zróżnicowanymi wzorcami kulturowymi, które 
– wskutek przeniesienia, ale też i kwestionowania 
obowiązujących wzorców27) – dadzą podstawę do 
przejrzystej, czytelnej strategii. Przejrzystej, gdyż 
będzie ona akceptowana dlatego, że była wspólnie 
tworzona i wspólnie redefiniowana przez interesa-
riuszy korporacji.

Usuwanie rdzy

Zapraszanie obcego to podstawa do dokonania opisu 
granic wzrostu oraz miejsca interesariuszy w ścież-
kach wzrostu28). Wewnątrz korporacji dzieją się wy-
darzenia, które mają charakter dodatnich sprzężeń 
zwrotnych (na przykład: sprzedaż zwiększa nakłady 
na reklamę, te zaś zwiększają sprzedaż, co powoduje 
wzrost nakładów), określane jako kula śnieżna. Na 
zewnątrz funkcjonują mechanizmy homeostazy i sta-
bilności niezależne od kuli śnieżnej. Ludzie wewnątrz 
kuli śnieżnej, choć nie mają wiedzy o otoczeniu, 
przyjmują założenia o ograniczeniach, które z niego 
płyną. A kiedy przyjęto je błędnie, osiągany wzrost 
(tocząca się kula śnieżna, powielanie zachowań, któ-
re niegdyś przyniosły sukces) naruszy stabilność oto-
czenia i spowoduje jego opór (granice wzrostu). Taki 
archetyp granic wzrostu powtarza się w ludzkich 
działaniach indywidualnych i zespołowych29).

Im bardziej więc na zewnątrz przesunie zarząd 
granice korporacji, a tym samym, im więcej rozpozna 
założeń ograniczających, tym mniej pojawi się granic 
wzrostu, bo będzie można budować zróżnicowane 
ścieżki wzrostu. Proces ujawniania założeń ograni-
czających przypomina usuwanie rdzy z powierzch-
ni, zanim pokryje się ją lakierem. W istocie bowiem 
założenia ograniczające pełnią we wzroście funkcję 
rdzy: pokrywają coraz grubszą warstwą to, co istot-
ne, a z czasem powodują zahamowania wzrostu. Gru-
bość powłoki nieusuniętej rdzy jest miarą niedoinwe-
stowania30); niedoinwestowania w sensie zaniechania 
prowadzenia korporacyjnych operacji w miejscach, 
w których mogłyby one gromadzić jej kapitał społecz-
ny. Usuwanie rdzy jest procesem bolesnym, bo doty-
czy trudnej sztuki rezygnacji – rezygnacji z uprzedzeń 
i przekonań pod wpływem argumentów kwestionują-
cych własne założenia kulturowe – ograniczenia.

W wyniku tego procesu powstaną komunikaty 
emitowane przez kanały wewnętrznego i zewnętrz-
nego public relations31), które zawierają treści istotne 
dla odbiorców, skłaniają ich do udziału w komuni-
kacji, stają się weryfikowalnie prawdziwe, a nadto 
spójne są w długim okresie32). Efektem tego procesu 
będzie też możliwość trafionej adresacji: używania 
w zapisach komunikatu fundamentalnego kodów 
etycznych i wartości kulturowych słów i zwrotów, 
które – akceptowane przez interesariuszy – służą 
wspólnemu uzgadnianiu znaczeń33).

Wszczepianie wirusa

Przychodzi wreszcie czas na czwarty proces –
wszczepianie wirusa. Wirus nie jest żyjątkiem, bo 
to struktura białkowa, która w sprzyjającym śro-
dowisku żywego organizmu powiela się w tempie 
szybszym, niż organizm jest w stanie tworzyć prze-
ciwciała34). Wirus w zasadzie nie zabija, a jeśli to or-
ganizmy słabe; groźne są mutacje wirusów, to jest 
takie, którym nic nie przeszkadzało w dowolności 
przemian. Normalnie (w zgodzie z kodem etycznym) 
kontrolowany wirus zmusza organizm do przystoso-
wania, asymilacji nowego bodźca; powoduje niejako 
chwilowe zatrzymanie programu kulturowego, mo-
ment zastanowienia35). A potem wirus nie znika, sta-

PO2007_10.indd   8PO2007_10.indd   8 2007-10-16   22:01:572007-10-16   22:01:57



organizacji 10/2007 9

je się jedynie oswojoną częścią organizmu, obie zaś 
strony wzajemnie nauczyły się nowych programów 
kulturowych36). Wszczepianiem wirusa zajmował się 
przez 14 lat Leonard Bernstein, kompozytor, który 
przeprowadził i uwiecznił 53 koncerty symfoniczne 
dla młodych z bezpośrednim udziałem dzieci w wy-
konaniu koncertu. Wychował w ten sposób pokolenie 
świadomych odbiorców oraz muzyków wrażliwych 
na potrzeby publiczności.

Korporacyjnym wsadem do tego procesu są efekty 
trzech poprzednich procesów. W korporacyjnych re-
alizacjach tego procesu mieści się nieomal nieograni-
czona liczba przedsięwzięć, które zarząd może podjąć 
bez poczucia własnej dysfunkcjonalności37) i zagro-
żenia dla bytu korporacji. Będzie na tej liście cykl 
spotkań członków zarządu (superliderów) ze wszyst-
kimi, którzy są cenni. Cenni są dostawcy kapitału 
społecznego. Spotkania poświęcone będą uzgadnia-
niu treści komunikatu fundamentalnego i innych ko-
munikatów public relations: tych o kodzie etycznym, 
tych o cenionych wartościach i tych o pokładach rdzy. 
Będzie tam też cykl spotkań z ekspertami, poświęco-
nych budowie systemów motywacyjnych albo inaczej 
– systemów zachęt do podejmowania zobowiązań.

W wyniku procesu wszczepiania wirusa nastąpi 
przesunięcie miejsc pojawiania się korporacyjnych 
ograniczeń wzrostu oraz aktywne włączenie intere-
sariuszy do kształtowania sposobów funkcjonowa-
nia korporacji. W perspektywie zaś pojawi się korpo-
racja napełniona klientem, akcjonariuszem i pra-
cownikiem.

Przebudowa korporacji

wyniku takich działań korporacja uzyska 
w naturalny sposób przejrzystość swojego 
funkcjonowania, jej zarządu, rady nadzor-

czej oraz wszystkich innych interesariuszy zaproszo-
nych do jej wnętrza38).

Procesy przedstawione według kryterium chro-
nologii zdarzeń taki w istocie mają charakter, kiedy 
uruchamiane są po raz pierwszy. Proces zapraszania 
obcego nie ma sensu, jeśli nie zaprasza się go po to, 
by zrezygnować z dominacji. Proces usuwania rdzy 
nie ma sensu, kiedy nie istnieją sposoby jej identyfi-
kacji, a nade wszystko wtedy, kiedy każda wzmianka 
o rdzy odbierana jest jako argument ad personam. 
Usuwanie rdzy wymaga zrównoważenia emocjonal-
nego. Proces wszczepiania wirusa nie ma sensu, do-
póki wirus nie został ucywilizowany wcześniejszymi 
procesami bezpośredniego dostępu do kontroli po-
przez sieć bezpośrednich połączeń; zmutowany dziki 
wirus zabija tak jak enron; tamtemu zabrakło dostę-
pu do zewnętrznej kontroli.

Każdy z procesów jest ciągły – jego treść podle-
ga redefinicji; zmieniają się uczestnicy procesów, 
zmieniają się formalnie i nieformalnie formułowane 
wymagania otoczenia. Nade wszystko zaś uczestnicy 
procesów uczą się: do każdej kolejnej edycji procesu 
przychodzą z większą wiedzą, większym doświadcze-
niem, są coraz doskonalsi. Stąd i kolejne realizacje 
koncertów będą coraz doskonalsze.

Jerzy S. Czarnecki
Uniwersytet Łódzki
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10 przegląd

Zagadnienia wstępne 

hociaż teoria proponuje wiele różnorodnych 
rozwiązań, w praktyce firmy realizują naj-
częściej strategie adaptacji i imitacji. Kon-

kurencyjna walka cenowo-jakościowa, prowadzona 
na wartościach krańcowych, choć wymaga perfekcji, 
profesjonalizmu, jest z teoretycznego punktu widze-
nia trochę nudna, a już na pewno współcześnie nie 
innowacyjna. Nawoływanie do przywództwa inte-
lektualnego w branży przez Hamela i Prahalada [3]
jest hasłem atrakcyjnym, lecz trudno sobie wyobra-
zić masowość tego typu strategii organizacji, nie 
tylko ze względu na ograniczony jednak potencjał 
wiedzy poszczególnych firm, ale również ze wzglę-
du na założenie pewnej elitarności tej kategorii (nie 
umniejsza to rangi koncepcji Hamela i Prahalada, 
ze względu na następne etapy prowadzenia konku-
rencji: przewidywanie kierunku rozwoju przemysłu 
lub sektora, a później osiągnięcie określonej pozycji 
rynkowej).

Z różnych współczesnych koncepcji na biznes, 
zbieżnych z koncepcją Hamela i Prahalada, wy-
obraźnię pobudza innowacja wartości, której istotą 
jest kreowanie poprzez wyrób lub usługę określo-
nych motywacji, postaw i zachowań klientów, nie 
rozszerzanie istniejącego, ale generowanie nowego 
popytu [4]. Nie jest to abstrakcyjna kategoria i kon-
cepcja biznesu, co zamierzamy dowieść w tym arty-
kule. Czy ma lub może mieć powszechny zasięg lub 
przynajmniej obejmować wiele dziedzin aktywności 
ludzkiej, to już sprawa dyskusyjna. 

 
Zakres, metodyka i hipotezy badawcze 

adania empiryczne przeprowadzono w prze-
myśle fonograficznym [7], który niewąt-
pliwie tworzy innowacje wartości w tym 

sensie, że swoimi produktami kształtuje nie tylko 
kulturę muzyczną, ale również kulturę w ogóle, 
przede wszystkim młodzieży, egzemplifikowaną 
zachowaniem się, postawami, motywacjami itp. 
Wzorce zachowań tworzą idole – wokaliści i muzycy, 
zwłaszcza w grupie wiekowej 15–24 lat. Skala tych 
oddziaływań ma charakter globalny, a już na pewno 
obejmuje: Europę, Amerykę Północną i bogate kraje 
azjatyckie. 

Podstawowe hipotezy badawcze sformułowano 
następująco:

 W przedsiębiorstwach fonograficznych podsta-
wowe znaczenie w strategiach marketingowych ma 
kreowanie rynku. Firmy te nie tylko dostosowują się 
do rynku, jego zapotrzebowania (zaspokajając okre-
ślone potrzeby poszczególnych grup klientów), ale 
głównie w sposób celowy ten rynek i popyt kreują. 
Konstruowane przez nie strategie uwzględniają sze-
roki zakres technik perswazji w zakresie oddziały-
wania na finalnych nabywców. 

 Firmy fonograficzne budując tego typu strategie, 
wykorzystują informacje marketingowe w ograni-
czonym zakresie, a w podejmowanych decyzjach 
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Summary
A metaphor of musical concert may become an explanation 
for a corporate performance. Corporate concert if played 
and when played should involve all the stakeholders of the 
corporation. Before however such concert shall have place, 
corporation has to pass through adjustment processes de-
signed, initiated and implemented by the Board. In par-
ticular the Board should: resign of a dominating position 
among stakeholders; fill the corporation with a respect to 
different (sometimes alien) points of view and cultural val-
ues; remove underline assumptions creating frontiers for 
growth; and, finally, make this way of thinking an behavior 
common in every place of corporate activities. Persistence 
in doing so shall initiate a process of continuous change. 
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strategicznych kierują się przede wszystkim intuicją 
swoich pracowników i siłą oddziaływania własnych 
wykonawców, w tym muzyki (emocji), na nabywców. 
Ograniczone działania w zakresie pozyskiwania in-
formacji marketingowej jedynie w niewielkim stop-
niu wspomagają przedsiębiorstwa w procesie kon-
strukcji strategii kreowania rynku.

Badaniem ankietowym objęto 350 firm fono-
graficznych, w tym 50 transnarodowych korporacji 
i 300 tzw. firm niezależnych [7]. Transnarodowe 
korporacje fonograficzne, takie jak: Universal, EMI, 
Sony BMG, prowadzą działalność o zasięgu global-
nym. Przedsiębiorstwa fonograficzne tzw. nieza-
leżne prowadzą działalność na rynkach lokalnych 
i ponadnarodowych. Odznaczają się niewielkim po-
tencjałem kapitałowym oraz małym lub średnim 
doświadczeniem w branży. Oferują niezbyt szeroki 
lub wąsko wyspecjalizowany asortyment wyrobów. 
Ostatecznie wypełnione ankiety uzyskano ze 114 
firm (zwrotność ankiet 32,5%) z: Polski, Niemiec, 
Anglii, Szwecji, Norwegii, Izraela, Szwajcarii, Bel-
gii, Holandii, Rosji, Chorwacji, Francji, Włoch, Au-
strii, Kanady, USA, Meksyku i RPA. 

Wyniki badań 

a rysunku przedstawiono wyniki badań 
związanych z rodzajami strategii przedsię-
biorstw fonograficznych. Z badanej próby 

wynika, że 25% fonograficznych korporacji trans-
narodowych i 40% fonograficznych przedsiębiorstw 
„niezależnych” realizuje strategie kreowania no-
wych rynków z nowymi potrzebami odbiorców (stra-
tegie innowacji wartości). 48% transnarodowych 
korporacji i 45% przedsiębiorstw „niezależnych” 
w tej branży realizuje hybrydową strategię kreowa-
nia i adaptacji w zakresie rynku. Łącznie strategie 
kreowania rynku w całości lub w jego elementach 
stosuje 73% transnarodowych korporacji fonogra-
ficznych i aż 85% przedsiębiorstw „niezależnych” tej 
branży. Ostatecznie hipoteza 1 została pozytywnie 
zweryfikowana w sensie statystycznym. 

Hipoteza o braku związku pomiędzy informacją 
marketingową a strategiami kreowania rynku gene-

rowanymi przez firmy fonograficzne również została 
zweryfikowana pozytywnie w sensie statystycznym. 
Autorzy nie prezentują szczegółowych wyników ba-
dań w tym zakresie, w formie wykresów czy diagra-
mów, ze względów edytorskich; opatrzą je natomiast 
krótkim komentarzem. 

Kadra kierownicza przedsiębiorstw fonograficz-
nych przy podejmowaniu decyzji strategicznych kie-
ruje się głównie własną intuicją i doświadczeniem. 
Pozyskiwanie informacji marketingowych służy im 
przede wszystkim do celów dowodowych (przygoto-
wywanie raportów dla właścicieli) oraz do różnych 
uzasadnień usprawiedliwiających wcześniej podjęte 
przez nich decyzje o dużym stopniu ryzyka. Wyda-
wałoby się, że bez identyfikacji potrzeb, upodobań, 
systemów wartości klientów firmy fonograficzne 
nie mogą funkcjonować, a już na pewno nie mogą 
odnosić sukcesów rynkowych. Z badań wynika jed-
nak całkiem inny obraz przyjętego modelu biznesu. 
Przedsiębiorstwa fonograficzne nie inwestują w sys-
temy informacji marketingowych przede wszystkim 
ze względu na wysoką turbulencję otoczenia, która 
sprawia, że większość informacji i wiedzy szybko się 
dezaktualizuje. Klienci zmieniają swoje preferencje 
i gusty muzyczne z dnia na dzień. Na rynku fonogra-
ficznym pojawia się w ciągu tylko jednego miesiąca 
kilkaset nowych produktów. Poza tym uzyskiwane 
informacje (np. ankietowe) są mało wiarygodne. Wy-
nika to z obiektywnych trudności w opisywaniu róż-
norodnych cech produktu fonograficznego. Trudno 
jest na przykład sklasyfikować płytę według danego 
gatunku muzyki. Ankietowani mają różne i trudne 
do zidentyfikowania kryteria klasyfikacji. W efek-
cie ankietujący i ankietowani posługują się różny-
mi językami, a wnioski z tak uzyskanych badań nie 
mają istotnej wartości. Pewien ograniczony system 
informacji marketingowej opiera się przede wszyst-
kim na analizach różnych rankingów (Charts), któ-
re są publikowane w prasie i raportach branżowego 
instytutu badawczego IFPI. Analizowana jest rów-
nież słuchalność poszczególnych utworów w ramach 
różnych stacji radiowych (Airplay), analizowana jest 
prasa muzyczna, opinie didżejów i dziennikarzy mu-
zycznych. 

Strategia innowacji wartości
na przykładzie
sektora fonograficznego
Rafał Krupski, Piotr Tarka 

,
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Uogólnienia i powrót do teorii 

trategia innowacji wartości jest zgodna 
z koncepcją elastyczności kreatywnej, któ-
rej istotą jest brak związków przyczynowo-

-skutkowych pomiędzy zdarzeniami, jakie występują 
na zewnątrz organizacji, a strategicznymi decyzjami 
menedżerów. Inaczej, pod wpływem impulsów we-
wnętrznych następuje zmiana relacji z otoczeniem 
[6, s. 22–26]. Jednocześnie w literaturze przedmiotu 
podkreśla się różnice pomiędzy innowacjami techno-
logicznymi a innowacjami wartości [5, s. 44]. O ile 
endogeniczny charakter innowacji wartości, jak wy-
kazano w artykule, nie należy do rzadkości, o tyle 
sytuacje, w których innowacje technologiczne mają 
charakter wyłącznie endogeniczny (z chronioną 
własnością intelektualną), okresowo bez związków 
z otoczeniem, są sporadyczne [2]. Najczęściej nawet 
firmy superinnowacyjne, działające w sektorach 
innowacyjnych technologicznie, budują zewnętrz-
ne sieci powiązań (np. z ośrodkami akademickimi), 
uzupełniając w ten sposób własny potencjał innowa-
cyjny [1]. Generalnie koncepcja innowacji wartości 
w zakresie przedstawionym w artykule mieści się 
również w ramach względnie nowej teorii ekonomii 
endogenicznego wzrostu. 

Czy można uogólnić uzyskane wyniki poza bran-
żę fonograficzną, która ma jednak silną specyfikę? 
W sensie statystycznym oczywiście nie można. Jed-
nakże nad przewrotną tezą o tym, że nadmierna 
informacja marketingowa (zwłaszcza w zakresie 
tego, czego oczekują klienci) nie pomaga (lub nawet 
przeszkadza) w strategii kreowania rynku, w reali-

zacji strategii innowacji wartości – można się za-
stanawiać.

prof. dr hab. Rafał Krupski
Akademia Ekonomiczna

we Wrocławiu
dr Piotr Tarka 
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Summary
The authors presented research results connected with 
strategies accomplished by the companies of a phono-
graphic sector. These results present that the strategies of 
market creation and the strategies of new values creation 
are main strategies realized by a mentioned sector. The 
strategies of adaptation are very rare. Thus, marketing 
information in the companies of a phonographic sector is 
used in a restricted range.

Rys. Strategie kreowania rynku lub adaptacji rynkowej stosowane przez przedsiębiorstwa fono-
graficzne na świecie 
Źródło [7].
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Wstęp

naliza funkcjonujących modeli kapitału in-
telektualnego w ujęciu1): marketingowym, 
holistyczno-statycznym, socjologicznym, ra-

chunkowo-finansowym i uspołecznionym, wskazuje, 
że koncepcje te nie odpowiadają w wystarczającym 
stopniu wyzwaniom, przed jakimi stoją współczesne 
przedsiębiorstwa, działania swe opierając na wiedzy, 
aktywności innowacyjnej i twórczej (kreatywność)2). 
W minimalnym stopniu ujmuje się w nich cechy jako-
ściowe składowych kapitału intelektualnego, czyn-
niki kształtujące pożądany obraz kapitału intelek-
tualnego oraz normatywne warunki organizacyjne, 
które powinny być stworzone w przedsiębiorstwach, 
aby mogła rozwijać się ludzka i organizacyjna przed-
siębiorczość.

Autor, w korespondencji do klasycznej koncepcji 
kapitału intelektualnego, zaproponowanego przez
L. Edvinssona, podejmuje próbę stworzenia nor-
matywnego modelu kapitału intelektualnego, któ-
ry byłby bardziej kompatybilny z wymaganiami 
strukturalnymi, kulturowymi i efektywnościowymi 
współczesnych przedsiębiorstw oraz umożliwiał ich 
dalszy rozwój.

Analiza aktywów intelektualnych 
przedsiębiorstwa w aspekcie jego 
długookresowej konkurencyjności 

rzedsiębiorstwo, które prowadzi działalność 
gospodarczą w okresie kilku lat, ma okreś-
loną zdolność w zakresie przedsiębiorczo-

ści, która umożliwiła zdobycie zajmowanej pozycji 
konkurencyjnej; jest to osiągnięty przez przedsię-
biorstwo wynik konkurowania w danym sektorze, 
rozpatrywany na tle wyników osiąganych przez 
konkurentów. M. Gorynia3), w kategorii konkuren-
cyjność przedsiębiorstwa, ujmuje strategię konku-
rencyjną obok jego potencjału konkurencyjności 
i pozycji konkurencyjnej4). Powyższa interpretacja 
konkurencyjności skutkuje wyodrębnieniem kon-
kurencyjności ex post i ex ante. Według M. Goryni, 
konkurencyjność ex post to obecna pozycja konku-
rencyjna, która jest wynikiem zrealizowanej stra-
tegii konkurencyjnej i strategii konkurencyjnych 
rywali. Natomiast konkurencyjność ex ante jest to 

Normatywno-jakościowy 
model kapitału intelektualnego 
współczesnego przedsiębiorstwa 
Marian Mroziewski

przyszła (prospektywna) pozycja konkurencyjna; to 
konkurencyjność możliwa do zrealizowania poprzez 
budowę i wykorzystanie potencjału konkurencyjne-
go, według przyjętej strategii konkurencyjnej. 

Analizowanie konkurencyjności wymaga więc 
szczegółowej analizy instrumentów konkurowania 
z jednej strony, z drugiej strony – strategii konku-
rowania. W świetle takiej oceny konkurencyjności 
okazuje się, że każda organizacja ma pewien zestaw 
atrybutów umożliwiających nawiązanie równo-
rzędnej walki na rynku. Według A. Muhlemanna,
J. Oaklanda i K. Lockyer, mogą to być wykonywane 
zadania lub produkty, które stawiają daną organiza-
cję w lepszej pozycji niż konkurencję5). Bardzo istot-
ne jest to, żeby organizacja zdawała sobie sprawę 
z istnienia takiej przewagi i podejmowała działania 
w celu jej utrzymania lub powiększenia. Wpływa na 
to wiele czynników, niektóre z nich znajdują się pod 
kontrolą organizacji, niektóre nie. Żywotną sprawą 
każdej organizacji jest zidentyfikowanie, nadzoro-
wanie rodzaju i charakteru swojej przewagi konku-
rencyjnej.

Zdolności danego przedsiębiorstwa do konkuro-
wania wynikają z możliwości kształtowanych przez 
jego zasoby. Stanowią one bazę dla instrumentów 
konkurowania, które można podzielić na dwie gru-
py6): jedną, skupioną wokół zasobów materialnych 
(rzeczowy majątek trwały, finanse, zapasy), drugą, 
związaną z zasobami niematerialnymi (kompeten-
cje: wiedza, doświadczenie, zdolności, relacje: we-
wnątrzorganizacyjne, przedsiębiorstwa z podmio-
tami w otoczeniu, systemy funkcjonalne bez ich 
materialnego wyposażenia, postawy pracowników, 
możliwości przedsiębiorstwa w zakresie wzbogace-
nia swoich zasobów). Instrumenty konkurowania 
wynikające z zasobów materialnych dotyczą kapi-
tału ekonomicznego, natomiast środki konkuro-
wania związane z zasobami niematerialnymi doty-
czą kapitału intelektualnego. W praktyce kapitał 
intelektualny oblicza się jako różnicę pomiędzy war-
tością rynkową danej spółki a jej wartością księgo-
wą. Kapitał intelektualny rozumiany jest w swojej 
istocie jako zdolność przedsiębiorstwa do osiągania 
dochodów w przyszłości7). 

Kapitał intelektualny organizacji generuje nowe 
wartości poprzez kulturę przedsiębiorstwa oraz in-
nowacyjność (patenty, znaki towarowe, prawa au- ,
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torskie, know-how). W systemie kapitału intelek-
tualnego ważnym procesem jest tworzenie nowej 
wartości poprzez interakcje pomiędzy kapitałem 
ludzkim i strukturalnym. W ocenie L. Edvinssona 
kapitał strukturalny to wcielenie, upełnomoc-
nienie i wspierająca infrastruktura kapitału ludz-
kiego (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, bazy 
danych, struktura organizacyjna, patenty, znaki 
handlowe) i wszystko, co jest zdolnością przedsię-
biorstwa i wspiera produktywność pracowników. 
Kapitał strukturalny to także inwestycje przedsię-
biorstwa w systemy, narzędzia oraz filozofia, która 
przyspiesza przepływ wiedzy zarówno w organizacji, 
jak i na zewnątrz – do dostawców i kanałów dystry-
bucji8). Z tego też względu L. Edvinsson i M. Malone 
kapitał strukturalny podzielili na:

 kapitał procesów – procesy pracy, techniki, pro-
gramy pracownicze, które zwiększają i wzmacniają 
efektywność wytwarzania lub dostawy usług. Jest to 
rodzaj praktycznej wiedzy używanej w stałym kre-
owaniu wartości;

 kapitał innowacyjny – odnosi się do umiejętno-
ści odnowy i skutków innowacji w formie chronio-
nych praw handlowych, własności intelektualnej 
i innych aktywów niematerialnych (np. teorii) i ta-
lentów używanych, by stworzyć i szybko wprowadzić 
na rynek nowe produkty i usługi;

 kapitał organizacyjny – to filozofia przedsię-
biorstwa w tworzeniu, dyfuzji, gromadzeniu, prze-
twarzaniu, wykorzystywaniu wiedzy, inwestowania 
w systemy i instrumenty wiedzy. Tworzą go kapita-
ły: procesów i innowacyjny;

 kapitał klientów – satysfakcje, lojalność, czas 
trwania kontaktów, wrażliwość na ceny, kondycja 
finansowa. 

Część elementów kapitału strukturalnego ma 
formę cielesną. Taką też postać przybiera główny 
czynnik kapitału intelektualnego, jakim jest kapitał 
ludzki. Zawiera on wszystkie umiejętności, wiedzę, 
doświadczenie pracowników i menedżerów przedsię-
biorstwa, ich innowacyjność i kreatywność, zdolność 
do sprawnego wykonywania zadań (zdrowie i spraw-
ność fizyczną), wartości przedsiębiorstwa, kulturę 
organizacyjną i filozofię. Kapitał ludzki nie może być 
własnością przedsiębiorstwa w odróżnieniu od kapi-
tału strukturalnego. Dlatego też rzeczą najwyższej 
wagi jest proces przekształcania się kapitału ludz-
kiego w kapitał strukturalny, który tworzy trwałą 
wartość przedsiębiorstwa.

 Kolejne badania dotyczące roli niematerialnych 
zasobów w budowaniu konkurencyjności doprowa-
dziły do zaadaptowania na gruncie ekonomii i nauk 
o zarządzaniu terminu „kapitał społeczny”, który 
rozumiany jest jako sieć relacji rozwiniętych zarów-
no wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji9). Kapitał 
społeczny składa się z sześciu elementów: struktury 
sieci powiązań, norm wewnątrz tej sieci, zaufania, 
wzajemności działań, wspólnot oraz proaktywności. 
Traktowany jest on jako spoiwo przedsiębiorstwa 
i społeczeństwa obywatelskiego. Kapitał społecz-
ny ma swoją specyfikę wynikającą z tego, że doty-
czy relacji między podmiotami i nie jest własnością 
podmiotów. Nie jest też mierzalny na poziomie jed-
nostki, ponieważ składa się z powiązań, oczekiwań 

i interakcji pomiędzy jednostkami. Kapitał społecz-
ny nie jest tylko prostą sumą kapitałów jednostek, 
ale jest także kreowany przez instytucje oraz po-
mnażany poprzez ich zdolność do współdziałania10).
Y. Allaire i M. Firsirotu uzależniają pełny rozwój 
ekonomiczny przedsiębiorstwa od kapitału społecz-
nego, tworzonego na wartościach polegających na 
obopólnym zaufaniu, wzajemności i wspólnym zaan-
gażowaniu11).

Kapitał ludzki i jego efekty działania w postaci 
kapitałów: społecznego, strukturalnego, organiza-
cyjnego, przyczyniają się do kształtowania kapitału 
interesariuszy (wewnętrznych i zewnętrznych: ak-
cjonariusze, wierzyciele, dostawcy, sprzedawcy), za-
interesowanych długookresowym funkcjonowaniem 
przedsiębiorstwa.

D. Goleman zwraca uwagę, że w miarę wzro-
stu zapotrzebowania na usługi wysokiej techniki 
wzrastać będzie ranga kapitału intelektualnego; 
narastać będzie także rola doskonalenia sposobów 
współpracy i one to stanowić będą główną metodę 
wykorzystywania kapitału intelektualnego decydu-
jącego o konkurencyjności przedsiębiorstwa. W jego 
ocenie, aby przedsiębiorstwa mogły się rozwijać, 
a nawet przetrwać, powinny pobudzać swą zbiorową 
inteligencję emocjonalną, umiejętność harmo-
nijnego kształtowania stosunków między członka-
mi organizacji. Inteligencja emocjonalna obejmuje 
takie talenty, jak: zdolność motywacji; wytrwałość 
w dążeniu do celu mimo niepowodzeń; umiejętność 
panowania nad popędami i odłożenia na później 
ich zaspokojenie, umiejętność regulowania nastro-
ju i niepoddawania się zmartwieniom upośledzają-
cym zdolność myślenia, umiejętność wczuwania się 
w nastroje innych osób i optymistycznego patrzenia 
w przyszłość12). Inteligencja emocjonalna, związa-
na z relacjami, w ocenie autora, staje się składową 
kapitału społecznego, uznawanego za podstawę zdo-
bywania przez organizację cech przedsiębiorczych, 
będących źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej.

Cechy przedsiębiorcze członków danej organiza-
cji, ich zbiorowa inteligencja emocjonalna, inne ele-
menty kapitału intelektualnego są podstawowymi 
warunkami osiągnięcia efektywności adaptacyj-
nej, która – według D.C. Northa – jest determinan-
tem trwałego wzrostu gospodarczego13). Efektywność 
adaptacyjna znajduje swój wyraz w elastyczności 
struktury instytucjonalnej i ujawnia się w perspek-
tywie długofalowej, jako zdolność do tworzenia form 
współpracy i postaw kreatywności sprzyjających 
wzrostowi dobrobytu. Związana jest ona z tym ro-
dzajem reguł, które kształtują sposób, w jaki gospo-
darka rozwija się w czasie. Dotyczy zarówno gotowo-
ści społeczeństwa do zdobywania wiedzy i uczenia 
się, pobudzania innowacji, podejmowania ryzyka 
i twórczej działalności wszelkiego rodzaju, jak rów-
nież rozwiązywania problemów i usuwania zatorów, 
które społeczeństwa napotykają w toku rozwoju. 

Zdolności podmiotów do uczenia się i adaptacji 
H. Johnson zalicza do kapitału intelektualnego14). 
W ocenie H. Adamkiewicz-Drwiłło, przy innych 
czynnikach stałych, występuje bezpośrednia zależ-
ność między adaptacyjnością przedsiębiorstwa do 
dokonujących się zmian w otoczeniu a jego konku-
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rencyjnością, co oznacza, że wzrost (spadek) zdol-
ności adaptacyjnych do istniejących mechanizmów 
rynkowych powoduje wzrost (spadek) konkuren-
cyjności przedsiębiorstwa15). Koncepcja efektywno-
ści adaptacyjnej D.C. Northa, odnosząca się głów-
nie do społeczeństwa, określa nie tylko pożądany 
stan, ale także kryteria jakościowe, jakim powinny 
sprostać składowe tworzące kapitał intelektualny 
w wymiarze mikroekonomicznym. Działania za-
rządcze w przedsiębiorstwach, w instytucjach i in-
nych częściach systemu gospodarczego powinny być 
ukierunkowane na rozwijanie u ludzi zdolności do 
twórczego, innowacyjnego, zgodnego i pożytecznego 
funkcjonowania na rzecz zwiększania społecznego 
dobrobytu. Wymagania płynące z koncepcji efek-
tywności adaptacyjnej stają się także kryteriami 
wartościowania funkcjonujących stylów zarządzania 
i głównymi wyznacznikami ich dobierania. Zastoso-
wanie właściwych stylów zarządzania może decydu-
jąco wpłynąć na wzrost efektywności gospodarowa-
nia. L. Unruh uznaje styl zarządzania za kluczowy 
instrument z grupy zasobów niematerialnych, który 
pozwala zwiększyć skuteczność realizowanej stra-
tegii zarządzania16). Zaznacza on, że istotną rolę 
w procesie umacniania konkurencyjności odgrywa 
styl zarządzania, który zapewnia zatrudnionym 
współpracę na wszystkich szczeblach organizacji. 
Jest to instrument o charakterze intelektualnym 
wynikającym z hierarchii organizacyjnej i zwią-
zanej z nią asymetrii organizacyjnej. Z punktu wi-
dzenia kształtowania przedsiębiorczości style za-
rządzania powinny być uznane, zgodnie z sugestią
L. Unruha, za normatywną kategorię nauk o zarzą-
dzaniu, zawierającą normy, zasady, sposoby, tech-
niki, instrumenty, instytucje integrujące poszcze-
gólne części przedsiębiorstw oraz doprowadzające 
do harmonizacji ich działań na rzecz ustawicznego 
wzrostu produktywności, przedsiębiorczości, ela-
styczności struktur i procesów, etyczności działa-
nia. Tak pojmowane style zarządzania stają się in-
strumentem efektywności organizacyjnej w ujęciu 
funkcjonalnym, dotyczącym zgodności celów przed-
siębiorstwa z celami większych części systemu go-
spodarczego17). Style zarządzania mogą być ważnym 
instrumentem w zakresie integrowania interesów 
przedsiębiorstwa z interesami społeczeństwa, co wy-
nika z odpowiedzialności społecznej współczesnych
firm.

Wymienione składowe aktywów intelektualnych 
uświadamiają, że indywidualne i społeczne akty do-
tyczące kreatywności i innowacyjności w przedsię-
biorstwie uzależnione są od ludzi funkcjonujących 
w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym i ducho-
wym. W ocenie M. Brzezińskiego, badania umysłu 
i naszych możliwości twórczych doprowadziły do od-
krycia trzech rodzajów inteligencji18): 

 inteligencji intelektualnej (racjonalnej), którą 
posługujemy się przy rozwiązywaniu problemów lo-
gicznych. Ujawnia się ona w zdolności posługiwania 
się rozumem, umiejętności zdobywania i posługiwa-
nia się informacjami (uczenia się), bystrości umy-
słu w zakresie racjonalnego myślenia, umiejętności 
rozwiązywania różnych problemów i czynności po-
znawczych;

 inteligencji emocjonalnej (w ujęciu D. Gole-
mana) – kształtuje ona determinację działania, przy 
jednoczesnym dostrzeganiu nastrojów współpra-
cowników;

 inteligencji duchowej, która jest spoiwem inte-
ligencji intelektualnej i emocjonalnej poprzez uświa-
damianie głębszego sensu i wartości funkcjonowa-
nia człowieka w działalności gospodarczej. Stanowi 
ona także łącznik dwóch światów: przedsiębiorstwa 
i społeczeństwa.

W opinii M. Brzezińskiego, kreatywność orga-
nizacji osiąga najwyższy poziom wtedy, gdy zostaje 
wkomponowana w „umysł i ducha” systemu nowo-
czesnych, innowacyjnych organizacji. Rozwój ducho-
wego wymiaru organizacji umożliwia sformułowa-
nie kreatywności zbiorowej poprzez ukształtowanie 
się umysłu zbiorowego, który ma znacznie większe 
możliwości twórcze niż umysły indywidualne. Prze-
chodząc od poziomu jednostki do poziomu grupy 
i poziomu systemu organizacji, kreatywność i inno-
wacyjność umysłów poszerza się, uzupełnia możli-
wości twórcze i potencjał umysłu zbiorowego. Jest on 
wiele inteligentniejszy i bardziej twórczy niż indy-
widualny. Zbiorowy umysł tworzy, w ocenie autora, 
kapitał kreatywności.

Analizując kapitał ludzki w ujęciu L. Edvinsso-
na, dostrzegamy, że nie ujmuje on głównych postaci 
rynkowej gospodarki, tzn. przedsiębiorców, którzy 
w ostatecznej instancji podejmują decyzje, a ich indy-
widualne różnice w ocenie M. Blauga same tłumaczą 
dynamiczną ewolucję systemu kapitalistycznego19). 
R. Griffin za przedsiębiorcę uznaje tego, kto organi-
zuje i prowadzi działalność gospodarczą oraz podej-
muje ryzyko20). 

Filozofia przedsiębiorców/menedżerów wywiera 
wpływ na przyjętą strategię przedsiębiorstwa, jego 
strukturę i kulturę organizacyjną. R. Miles i C. 
Snow, uwzględniając wzajemne relacje między stra-
tegią, strukturą a kulturą w przyjętej przez przed-
siębiorcę perspektywie konkurowania, wyodrębnia-
ją trzy typy organizacji21): 

 organizacje nastawione na obronę – głównym 
celem działania jest zabezpieczenie i utrzymanie sta-
łej pozycji na rynku danego produktu lub usługi. Na-
cisk położony jest na systemy formalne, w których 
planowanie i kontrola są scentralizowane oraz gdzie 
ważna jest wydajność i redukcja kosztów; 

 organizacje nastawione na analizę – dużo 
uwagi poświęca się badaniom i rozwojowi oraz ra-
czej stałemu niż gwałtownemu wzrostowi. Istnieje 
tendencja raczej do podążania za rynkiem danego 
produktu niż do przewodzenia na nim;

 organizacje nastawione na poszukiwania – 
głównym celem jest opracowanie nowego produktu 
i wykorzystanie możliwości rynku. Nacisk położo-
ny jest na elastyczność, systemy doraźne i krea-
tywność.

Wymienione typy organizacji cechują się zróżnico-
wanym stopniem przedsiębiorczości interpretowanej 
w aspekcie innowacyjności. Najniższy stopień aktyw-
ności proinnowacyjnej i dążenia do zmian prezentu-
je organizacja typu obronnego, a najwyższy stopień 
organizacja kreatywna. Różnice w stopniach przed-
siębiorczości wskazują, że poszczególnym typom ,
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organizacji można przypisać określone style zarzą-
dzania, które wynikają z filozofii przedsiębiorcy. Do-
tyczy ona zbioru wartości, wierzeń, sposobów i celów 
postępowania kreowanych przez kierownictwo. Te 
wierzenia i wartości służą jako normy i standardy, 
które są podzielane przez członków organizacji22). 
Filozofia przedsiębiorcy w procesie rozwoju przed-
siębiorstwa przekształca się w filozofię przedsię-
biorstwa, decydując o kwestiach teleologicznych 
i sposobach (stylach) zarządzania w przyjętej per-
spektywie. W organizacji nastawionej na obronę spo-
soby zarządzania będą zdominowane przez działania 

zmierzające do utrzymania przez przedsiębiorstwo 
zajmowanej pozycji konkurencyjnej. Styl zarządza-
nia typowy dla organizacji obronnej można określić 
jako styl stabilizujący. Organizację nastawioną na 
badania i stabilny wzrost cechuje zarządzanie okre-
ślane jako styl rozwijający. Z organizacją nastawioną 
na poszukiwania, na kreatywność, związany byłby 
styl kreatywny/przedsiębiorczy, jako najbardziej po-
żądany, z punktu widzenia potrzeb współczesnego 
przedsiębiorstwa. Umożliwia on ukształtowanie się 
przedsiębiorczości i przywództwa opartych na zasa-
dzie kulturowej23). 

Legenda:
1)  nastawiona na obronę  nastawiona na badania i rozwój  nastawiona na poszukiwania
2)  stabilizujący  rozwijający  przedsiębiorczy/kreatywny
3)  elastyczność struktur instytucjonalnych  zdolności do tworzenia form współpracy  gotowość ludzi do zdoby-
wania użytecznej wiedzy i uczenia się  zdolności do pobudzania innowacji, podjęcia ryzyka, twórczej działalności

 zdolności do rozwiązywania problemów
4) sieci powiązań, normy relacji, zaufanie, wzajemność działań, proaktywność, inteligencja emocjonalna; wspólnoty
5) wiedza, umiejętności, doświadczenia, innowacyjność, kreatywność, zdolności do aktywnego działania, wartości, 
kultura, klimat organizacyjny, więzi moralne, asymetria organizacyjna

Rys. Normatywna struktura kapitału intelektualnego współczesnego przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne.
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Postulowany model kapitału 
intelektualnego 

rzeprowadzona analiza aktywów intelektu-
alnych pozwala na skonstruowanie norma-
tywnej struktury kapitału intelektualnego, 

adekwatnej do potrzeb współczesnego przedsiębior-
stwa, funkcjonującego dzięki wykorzystywaniu wie-
dzy umożliwiającej przetrwanie i rozwój, poprzez in-
nowacyjność i kreatywność. Modelowaną strukturę 
kapitału intelektualnego przedstawia rysunek.

Potencjał konkurencyjności, przedsiębiorczość 
organizacyjna, strategia i typ organizacji bezpo-
średnio wyznaczają perspektywiczną pozycję kon-
kurencyjną przedsiębiorstwa, a pośrednio określają 
typ kreowanego kapitału intelektualnego i warunki 
organizacyjne do jego rozwoju.

Zwielokrotnienie możliwości tkwiących w lu-
dziach, w ocenie G. Hamela24), jest możliwe poprzez 
stworzenie w organizacji klimatu o charakterze 
wspólnoty. Ludzi przyciąga do wspólnoty poczu-
cie ważnego celu, a nie potrzeba ekonomiczna. We 
wspólnocie, gdzie kontrolę sprawują w większym 
stopniu koledzy po fachu niż przełożeni, tkwią szer-
sze możliwości działania i rozwoju osobistego.

Podsumowanie

rzedsiębiorstwo odnosić będzie tym większe 
sukcesy, im więcej menedżerów, pracowni-
ków potrafi myśleć i działać przedsiębior-

czo. Kluczowym celem jest kształtowanie postaw
wszystkich ludzi związanych z przedsiębiorstwem, 
według kryteriów wynikających z wymagań efek-
tywności adaptacyjnej. Jest to podstawa sukcesów 
współczesnej działalności gospodarczej, zobligo-
wanej do przechodzenia z „siły roboczej” na „siłę 
pomysłów”25). Tworzenie warunków sprzyjających 
przedsiębiorczości polega przede wszystkim na usu-
waniu barier, które występują między poszczególny-
mi ludźmi, działami, szczeblami hierarchicznymi, 
zakładami lub jednostkami organizacyjnymi. Ide-
ałem jest sieć powiązań, dzięki której wszyscy mogą, 
także w sposób nieformalny, współpracować ze sobą 
przy rozwiązywaniu problemów pracy i przedsię-
biorstwa.

dr Marian Mroziewski
Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
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Wprowadzenie

owa gospodarka” (New Economy), „gospo-
darka oparta na wiedzy” (Knowledge-Based 
Economy), „nowa ekonomia”, „gospodarka 

cyfrowa” (Digital Economy), „gospodarka elektro-
niczna” (Electronic Economy) czy „gospodarka sie-
ciowa” (Network Economy) – to pojęcia dotyczące 
nowej epoki w rozwoju gospodarki światowej i spo-
łeczeństw1).

Kategoria „społeczeństwa postindustrialnego”
D. Bella2), „trzecia fala” A. Tofflera3) czy „szósty cykl” 
M. Kondratiewa4) zwiastowały te fundamentalne 
zmiany, związane z procesem przechodzenia od ery 
przemysłowej do ery informacji i wiedzy. Początki 
rozwoju tej nowej jakościowo ery – ery wiedzy, przy-
padają na drugą połowę lat 80. ub.w. (Konferencja 
Uniwersytetu Purde i firmy DEC w Stanach Zjedno-
czonych nt. zarządzania aktywami wiedzy w XXI w. 
oraz działalność tzw. Grupy Konrada w Szwecji). 
Jednak dopiero w latach 90. zaczęto się posługiwać 
pojęciem „zarządzanie wiedzą” (Knowledge Manage-
ment) w szerszym zakresie5).

Gospodarka oparta na wiedzy to nowy paradyg-
mat rozwoju. Podstawą gospodarki opartej na wie-
dzy jest kreatywne przedsiębiorstwo, które swoją 
przewagę konkurencyjną buduje na wiedzy jako no-
wym zasobie strategicznym. Gospodarka oparta na 
wiedzy jest efektem rozwoju sił rynkowych, a przede 
wszystkim globalizacji. W gospodarce opartej na 
wiedzy wzrasta znaczenie zasobów niematerialnych, 
w tym głównie wiedzy, informacji, umiejętności, po-
mysłowości, poziomu zarządzania, relacji (kapitału 
sieciowego), marki w tworzeniu efektów ekonomicz-
nych oraz kreowaniu społecznego dobrobytu.

Budowa dynamicznej gospodarki, opartej na 
wiedzy, stanowi jeden z głównych celów zawartych 
w Strategii Lizbońskiej, przyjętej przez Radę Euro-
py w marcu 2000 r.6) Unia Europejska wybrała kie-
runek rozwoju na wzrost, wiedzę, innowacje i miej-
sca pracy w spójnym społeczeństwie (Choosing to 
grow: Knowledge, innovation and jobs in a cohesive
society).

Informacja, wiedza, technologia, kreatywność, 
innowacyjność oraz konkurencyjność – to słowa klu-
czowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego UE i go-
spodarek narodowych7). W 3. Europejskim Raporcie 
nt. Nauki i Techniki z 2003 r. wręcz stwierdzono, że 
wszystkie wyzwania, z którymi spotyka się Europa, 
powinny być podporządkowane gospodarce opartej 
na wiedzy jako nowemu paradygmatowi rozwoju8). 

Warto dodać, że pierwotna Strategia Lizbońska UE 
została zmodyfikowana w 2005 r.

Cechy gospodarki opartej na wiedzy

ospodarkę opartą na wiedzy można określić 
jako charakterystyczny dla nowej cywilizacji 
informacyjnej sposób produkcji społecznej, 

w którym wiedza staje się czynnikiem decydującym 
o innowacyjności, produktywności i międzynarodo-
wej konkurencyjności gospodarki narodowej. 
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Summary
The author, in connection to quantity way of the intellec-
tual capital comprehension, presents in quality perspec-
tive, the concept of enterprise intangible assets analysis 
and postulated intellectual capital model, which have been 
admitted by the author as adequate to development needs 
of the modern enterprise. Pointed out in the paper quality 
requirements, refer mainly to human and social capital, 
which by the author, make a basis of the long term com-
petitiveness of the enterprise operating under the terms of 
open and based on knowledge economy.
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W gospodarce opartej na wiedzy kluczową rolę 
odgrywa zmiana struktury gospodarki narodowej 
w kierunku rozwoju tych sektorów, które odznacza-
ją się wysoką produktywnością oraz naukochłonno-
ścią (np. telekomunikacja, informatyka, elektronika,
nanotechnologie). Sektory te warunkują długofalo-
wy wzrost gospodarczy, międzynarodową konkuren-
cyjność gospodarki oraz jakość życia społeczeństwa 
i jego dobrobyt.

Podstawę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 
stanowią: infrastruktura informacyjna, system go-
spodarczy i instytucjonalny motywujący do skutecz-
nego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz do two-
rzenia nowej wiedzy i do przedsiębiorczości, skuteczny 
system innowacyjny oraz kapitał intelektualny9).

W świetle literatury, gospodarce opartej na wie-
dzy można przyporządkować następujące cechy10):

 globalny model handlu,
 kluczowe zasady: informacje, wiedza, talenty,
 technologia informacyjna jako podstawa,
 kluczowe sektory: komputery, oprogramowanie, 

biotechnologia, usługi finansowe, rekreacja i inne,
 biznes elektroniczny (e-business), oparty na infor-

macji i wiedzy,
 płaskie i elastyczne oraz sieciowe struktury orga-

nizacyjne,
 mobilne media informacyjne (e-mail, internet, in-

tranet, telefonia komórkowa),
 globalny wymiar konkurencji,
 nowa gospodarka usług,
 dynamiczne struktury rynku,
 źródła przewagi konkurencyjnej: dobra oparte na 

informacji, innowacji, szybkości działania na rynku, 
indywidualny kontakt z klientem (CRM),

 kluczowe generatory wzrostu: innowacja, wiedza, 
umiejętności,

 bardzo duże znaczenie B+R,
 „względność” odległości i czasu,
 polityka cenowa uzależniona od wartości dla

klienta,
 „dzień roboczy” – 24 godziny (nowe technologie 

informatyczne i telekomunikacyjne),
 cykl życia produktu mierzony nie w dekadach lat, 

ale w latach lub miesiącach,
 nowy kapitał: zsieciowana wiedza i relacje,
 elastyczne i nowe formy pracy (np. teleworking),
 ciągła nauka („organizacja ucząca się”) i podno-

szenie kwalifikacji.

Z pewnością podstawową cechą gospodarki opar-
tej na wiedzy jest ciągła poprawa produktywności, 
która umożliwia długofalowy wzrost gospodarczy 
oraz podnoszenie jakości życia i dobrobytu społe-
czeństw. Inną kluczową cechą GOW jest zwiększanie 
przejrzystości cen w skali światowej, a tym samym 
zmniejszanie asymetrii informacyjnej. Oznacza to 
mocniejszą pozycję nabywców, którzy dzięki interne-
towi mogą się łączyć np. w grupy i wywierać większy 
wpływ na poziom cen oraz kształtowanie warunków 
transakcji kupna-sprzedaży. 

Wiedza jako nowy zasób strategiczny

gospodarce opartej na wiedzy rośnie udział 
niematerialnych aktywów, w tym przede 
wszystkim wiedzy, w tworzeniu efektów 

ekonomicznych oraz kreowaniu społecznego dobro-
bytu i podnoszeniu jakości życia.

Sama kategoria „aktywa niematerialne” (in-
tangibles assets) jest niezwykle pojemna i zawiera 
wiele różnych elementów, takich jak: wiedza, mar-
ka, umiejętności, kultura organizacyjna, reputacja, 
relacje z klientami i dostawcami, stosunki między-
narodowe, informacje, kapitał intelektualny, techno-
logia, znaki towarowe, know-how, tajemnice handlo-
we, prawa autorskie, patenty, doświadczenie.

Według amerykańskiej firmy konsultingowej
Arthur Andersen, udział czynników pozamaterial-
nych w wartości giełdowej przedsiębiorstw amery-
kańskich wzrósł od 1978 r. do połowy lat 90. XX w. 
z 5% do 80%.

Współcześnie wiedza stanowi główny aktyw nie-
materialny. Obok informacji zalicza się ją do nowych 
zasobów strategicznych12), przy czym wskazuje się 
na wyraźną różnicę między pojęciami „informa-
cja” i „wiedza”. Wiedza to zdolność do efektywnego 
działania (pozwala na podjęcie działań), podczas gdy 
informacja to zaledwie znajomość rzeczy (przetwo-
rzone dane)13).

Zgodnie z jedną z koncepcji zarządzania strate-
gicznego, jaką stanowi szkoła zasobów i umiejętno-
ści (resources and capabilities-based view – RCBV, 
autorstwa J. Barneya, G. Hamela, C.K. Prahalada 
i innych), strategię można postrzegać nie tylko po-
przez pryzmat rynków i produktów, ale również po-
przez posiadane przez firmę unikatowe, trudne do 
imitacji, wartościowe zasoby14). Co więcej, te trudne 

Gospodarka oparta na wiedzy 
– nowy paradygmat rozwoju
Jan Macias

,
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do imitacji i niesubstytucyjne zasoby i umiejętności 
organizacyjne są głównym źródłem zróżnicowania 
wyników pomiędzy organizacjami (J. Barney, R.R. 
Nelson, R.P. Rumelt, B. Wernerfelt)15). W świetle 
szkoły zasobów i umiejętności wiedza stanowi naj-
ważniejszy strategiczny zasób organizacji, który 
implikuje istnienie organizacji, jej wielkości i zakres 
działania oraz zdolność do generowania przewagi 
konkurencyjnej (K.R. Conner, C.K. Prahalad, B. Ko-
gut, R. Zander, J. Spender)16).

Strategia oparta na wiedzy jest strategią konku-
rencji, wykorzystującą wiedzę jako swój główny atut. 
Wiedza w tej strategii stanowi strategiczny czynnik 
konkurencyjności, jest podstawą tworzenia konku-
rencyjności firmy. 

Rozwój nowej teorii firmy opartej na wiedzy 
(Knowledge-Based View – KBV) koncentruje się 
na warunkach, w których pewne rodzaje aktywów 
wiedzy mogą generować lepsze wyniki firm (np.
M. Boisot; R.M. Grant; G. Hedfund; B. Kogut,
U. Zander; I. Nonaka, H. Takeuchi; K. Umemoto; 
D. Teece, G. Pisane, A. Shuen)17). Oznacza to, że od 
wielu lat fundamentalnym czynnikiem powodzenia 
firmy jest wiedza18).

W literaturze dotyczącej zarządzania wiedzą 
można dostrzec dwa kluczowe procesy wiedzy: kre-
ację wiedzy i transfer wiedzy. Celem procesu kreacji 
wiedzy jest wspomaganie potencjalnego procesu two-
rzenia innowacji19). Natomiast transfer wiedzy jest 
mechanizmem stosowanym selektywnie. Niektóre 
przemysły (np. przemysł komputerowy) ciągle wspo-
magają tworzenie otwartych standardów technolo-
gicznych, ułatwiających transfer użytecznej wiedzy 
ponad granicami firm. Według niektórych wyliczeń, 
źródła zewnętrzne stanowią podstawę dla rozwoju 
34–65% udanych innowacji20).

Gospodarka oparta na wiedzy to jeden z najważ-
niejszych procesów, obok globalizacji i regionalizacji, 
które zmieniają współczesne otoczenie firm i tym sa-
mym wywierają wpływ na zarządzanie strategiczne 
i tworzenie strategii konkurencji.

Wiedza i kapitał intelektualny w nowych 
teoriach wzrostu gospodarczego

okresie rozwoju nowego społeczeństwa 
postindustrialnego, czy też społeczeństwa 
informacyjnego opartego na wiedzy w kra-

jach wysoko rozwiniętych, wiedza w organizacji jest 
często identyfikowana jako główne źródło przewagi 
konkurencyjnej (B. Kogut, U. Zander, C.K. Prahalad, 
G. Hamel, W.R. Starbuck, I. Nonaka, H. Takeuchi)21). 
Już we wczesnych latach 90. ub.w. P.F. Drucker za-
uważył, że rozwijająca się nowa gospodarka oparta 
na wiedzy przesuwa punkt ciężkości z tradycyjnych, 
klasycznych czynników wzrostu gospodarczego 
(praca, ziemia i kapitał) na wiedzę22). Wiedza staje 
się jednym z najważniejszych czynników wzrostu
gospodarczego i rozwoju społeczeństw. I. Nonaka 
sugeruje wręcz, że wiedza jest jedynym, najbar-
dziej ważnym czynnikiem produkcji w warunkach 
tworzenia zdolności organizacji do przetrwania, 

a następnie wzrostu i trwałej przewagi konku-
rencyjnej23).

Opracowane w latach 80. ub.w. nowe modele
endogenicznego wzrostu gospodarczego (P.M. Ro-
mer, R.E. Lucas) miały na celu przełamanie ogra-
niczeń tkwiących w modelach neoklasycznych, 
stworzonych w latach 60. (R.M. Solow, T.W. Swan, 
F. Ramsey, D. Cass, T.C. Koopmans, P. Diamond)24). 
Chodziło głównie o teoretyczną interpretację nowych 
źródeł wzrostu gospodarczego. Modele endogeniczne 
zakładają możliwości generowania stałego wzrostu 
nawet bez egzogenicznego postępu technicznego, 
co wiąże się z kształtowaniem stopy postępu tech-
nicznego w sposób endogeniczny w wyniku prywat-
nych decyzji o inwestowaniu. Endogeniczne mode-
le wzrostu były następnie rozwijane przez innych 
wybitnych ekonomistów (I. Rebelo, R. Barro, W.J. 
Baumol, Z. Griliches, G.M. Grossman, E. Helpman,
X. Sala-i-Martin, P. Aghion, P. Howitt, E. Phelps,
M. Kremer, Ch. Jones). 

Kluczem do zrozumienia procesu długookreso-
wego endogenicznego wzrostu gospodarczego jest 
analiza dynamiki tzw. reszty Solowa – czyli całko-
witej produkcyjności czynników (total factor produc-
tivity – TFP). Jej wzrost w teorii wzrostu gospodar-
czego przypisuje się efektom postępu technicznego. 
Jednym z pierwszych badaczy, który przedstawił 
koncepcję endogenizacji postępu technicznego, był
J. Conlisk (1967 r.). W swej pracy przedstawił gospo-
darkę i jej wzrost gospodarczy jako zamknięty sys-
tem zależności między stopami inwestycji w kapitał 
ludzki i rzeczowy a postępem technicznym. Koncep-
cję J. Conliska rozwijano dalej w ramach tzw. nowych 
teorii wzrostu gospodarczego, które rozumiały tzw. 
resztę Solowa jako efekt nakładów na kapitał ludzki, 
którego produktem są m.in. nowe techniki wytwa-
rzania stymulujące wzrost gospodarczy. W wyniku 
tego postęp techniczny jako produkt kapitału ludz-
kiego uległ endogenizacji.

W ramach nowych teorii wzrostu gospodarczego 
wyróżnia się dwa podstawowe kierunki badań26).

Pierwszy kierunek zakłada, że siłą napędową 
wzrostu gospodarczego jest akumulacja wiedzy. Jej 
efektem jest postęp techniczny. Modele tworzone 
w ramach pierwszego kierunku badań wzrostu są 
w literaturze nazywane modelami B+R i wzrostu 
lub modelami endogenizacji akumulacji wiedzy, gdyż 
wprowadzony jest obok sektora tradycyjnego sektor 
badawczy, którego celem jest kreacja nowej wiedzy. 
Stąd przy danych zasobach kapitału i pracy można 
uzyskać większy produkt.

Drugi kierunek nowych teorii wzrostu przyjmuje, 
że akumulacja kapitału ma podstawowe znaczenie 
dla wzrostu. Modele akumulacji kapitału budowa-
ne w ramach tego kierunku traktują kapitał szerzej 
w porównaniu z dotychczasowymi koncepcjami, gdyż 
oprócz kapitału rzeczowego zaliczają ponadto do 
niego także kapitał ludzki, utożsamiany z zasobem 
wiedzy i umiejętności, zdrowia i sił witalnych w spo-
łeczeństwie. W literaturze wskazuje się przy tym, 
że kapitał ludzki nie ma niezależnego od człowieka 
bytu, co oznacza, że nie istnieją wiedza i umiejętno-
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ści bez człowieka. W wyniku wprowadzenia kapitału 
ludzkiego modele akumulacji kapitału wyjaśniają 
pochodzenie tzw. reszty Solowa i duże zróżnicowanie 
dochodów między krajami.

Reasumując, nowe teorie wzrostu gospodarczego 
i budowane w ich ramach modele wzrostu starają się 
uwzględnić kilka istotnych zagadnień, takich jak:

 nowe czynniki produkcji, w tym wiedza i kapitał 
ludzki,

 nowe podejście do procesu inwestycyjnego,
 nowa interpretacja przychodów skali,
 technologie,
 nowe podejście do postępu technicznego,
 tzw. efekty zewnętrzne,
 innowacje,
 polityka prowzrostowa władz publicznych,
 podział inwestycji na materialne (tangibles) i nie-

materialne (intangibles).

Podsumowanie

ospodarka oparta na wiedzy to nowy para-
dygmat rozwoju. Podstawą gospodarki 
opartej na wiedzy jest kreatywne przedsię-

biorstwo, które swoją przewagę konkurencyjną bu-
duje na wiedzy jako nowym zasobie strategicznym. 
Pojęcie GOW łączy się z globalizacją, tworzeniem sie-
ci ściśle współdziałających ze sobą przedsiębiorstw, 
szybszym podejmowaniem decyzji, umiejętnością 
działania w warunkach wysokiego ryzyka, coraz 
większym znaczeniem aktywów niematerialnych 
w przedsiębiorstwach oraz technologiami informa-
tycznymi i telekomunikacyjnymi. Wiedza obejmuje 
następujące składniki: przypuszczenia, umiejętno-
ści oceny, doświadczenie, scenariusze, ogólne zasa-
dy, normy i wartości, przekonania oraz umiejętności. 
Wiedza staje się jednym z najważniejszych czynni-
ków (źródeł) wzrostu gospodarczego. Nowe teorie 
wzrostu gospodarczego włączają wiedzę i kapitał 
ludzki do swoich modeli wzrostu.

dr Jan Macias
Katedra Zarządzania i Marketingu

Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
im. W. Korfantego w Katowicach
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Wprowadzenie

czasach zasobowego ujmowania organizacji 
i narastającej turbulencji otoczenia niezbyt 
odkrywczy jest fakt, że aby zrozumieć istotę 

funkcjonowania danej organizacji, należy wykroczyć 
poza jej materialne składniki. Dlaczego? Odpowiedź 
wydaje się prosta – to niematerialne aspekty organi-
zacji dyktują większość realnych zachowań, stanowią 
ukrytą siłę oddziałującą na ludzi, decydują o specy-
ficznym „duchu” organizacji. W obliczu takiego sta-
nu rzeczy wydaje się wręcz trywialne stwierdzenie, 
że ogromny wpływ na osiąganie sukcesu na rynku 
ma kultura organizacyjna. 

Celem opracowania jest zaprezentowanie istoty 
kulturowych uwarunkowań wyborów strategicznych 
przedsiębiorstw (a raczej przedsiębiorców) z sektora 
MŚP. Ze względu na złożoną specyfikę podejmowane-
go zagadnienia istnieje tutaj konieczność poczynienia 
pewnych założeń. Po pierwsze, należy przyjąć jako 
aksjomat, że kultura organizacyjna może wzmacniać 
lub osłabiać konkurencyjność przedsiębiorstw [Suł-
kowski 2002, s. 137] i jest jednym z elementów deter-
minujących wybory strategiczne przedsiębiorstw [Ob-
łój 2007, s. 40–43]. Ze względu na międzynarodowy 
kontekst przeprowadzonej tutaj analizy jakościowej 
oraz ze względu na fakt, że kultura organizacyjna jest 
głównie zdeterminowana kulturą narodową, przyję-
to też explicite, że narodowe wartości kulturowe mają 
wpływ na określone zachowania strategiczne organi-
zacji w różnych krajach. I wreszcie, pomijając roz-
ważania nad możliwościami działań strategicznych 
MŚP (zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw), za słuszne 
uznano stwierdzenie, że w sektorze MŚP stosowane 
są różne strategie lub nieświadome zachowania stra-
tegiczne [za: Upton, Felan, Teal, 2001].

Kultura organizacyjna a strategia działania 

emat powiązań kulturowo-strategicznych 
nie jest zagadnieniem nowym [patrz np.: 
Sułkowski 2002, s. 28–36; Peters, Water-

man 1982, s. 10], aczkolwiek wart jest zaintereso-
wania w obliczu otwierania się jednych krajów na 
drugie i towarzyszącej temu zjawisku narastającej 
złożoności otoczenia biznesowego. Problem ten jest 
szczególnie istotny w przypadku sektora MŚP, za 
czym przemawiają następujące argumenty:

Większość firm z sektora MŚP zaniedbuje działa-
nia o podłożu społecznym.

Małe przedsiębiorstwa, mimo sprzyjających wa-
runków możliwości kształtowania kultury organi-
zacyjnej, nie wykorzystują kompleksowo narzędzi 
służących temu celowi [Pierzchawka 2004, s. 113].

W małych przedsiębiorstwach powszechnymi zja-
wiskami są:  niska ocena przydatności wiedzy na 
temat kultury organizacyjnej w praktyce  utrud-
niony dostęp do tej wiedzy  przekonanie, że zja-
wisko kultury organizacyjnej dotyczy tylko dużych 
przedsiębiorstw [Mróz 2004, s. 124–127].

W artykule przyjęto założenie, że kultura orga-
nizacyjna determinuje strategię, chociaż nie należy 
zapominać, że zależności te są obustronne. Niewąt-
pliwie twarde elementy organizacji powinny odzwier-
ciedlać cele i zachowania, które są właściwe z punktu 
widzenia kultury organizacyjnej. Kultura organiza-
cyjna powoduje, że przyjmowane są takie, a nie inne 
rozwiązania organizacyjne, ale jeżeli wymaga tego 
sytuacja, strategia powinna zawierać odpowiednie 
bodźce motywujące do zmiany nieodpowiednich za-
chowań. Koncentrując się jedynie na wpływie kultu-
ry organizacyjnej na strategię, należy w tym miejscu 
podkreślić fakt, że podstawowe źródło ograniczeń/
szans tworzenia i wdrażania strategii upatrywane 
jest właśnie w kulturze organizacyjnej [np.: Ansoff 
1988, s. 158–161; Stańda 2000], a zatem nasilająca 
się kompleksowość wymagań strategicznych stawia 
przed menedżerami konieczność znajomości norm 
społecznych, wzorców zachowań i wartości.

Kultura organizacyjna a kultura narodowa

ak wynika z badań, uczestnicy kultur or-
ganizacyjnych nieznacznie różnią się pod 
względem podstawowych, narodowych war-

tości kulturowych, natomiast duże zróżnicowanie 
jest w sferze praktyk organizacyjnych [Hofstede 
2000, s. 268]. Można zatem wysunąć wniosek natury 
metodycznej, że w przypadku kultur organizacyjnych 
w danym kraju bardziej właściwe jest analizowanie 
różnic kulturowych pod względem poczucia wspól-
noty codziennych praktyk, podczas gdy przedmiotem 
analizy kulturowej na poziomie narodu powinny być 
dominujące wartości kulturowe. Kultura organiza-
cyjna jest bowiem w dużym stopniu zdeterminowana 
kulturą narodową, a jako system wspólnie podziela-
nych wartości w dużym stopniu się z nią pokrywa.

Do identyfikacji i opisu kultury w aspekcie mię-
dzynarodowym służą najczęściej charakterystyczne 
wymiary wartości, które pierwotnie były wykorzy-

Kulturowe uwarunkowania
wyborów strategicznych
– kontekst międzynarodowy
Sylwia Stańczyk
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stywane do badania odmienności kulturowych przez 
G. Hofstedego [Hofstede 2000, s. 51, 248]. Zalicza się 
do nich poziom dystansu władzy, tolerancji niepew-
ności, poziom indywidualizmu i poziom męskości. 
Wymienione wartości powszechnie są uznawane za 
istotne. Niezależne wartości różnicujące kultury na-
rodowe nabierają obecnie znaczenia podstawowego 
w analizowaniu organizacji gospodarczej kraju, to-
też dalsze rozważania i analiza problemu zostanie 
tutaj przeprowadzona właśnie w tym aspekcie.

Międzynarodowy kontekst kulturowego uwarun-
kowania strategii najlepiej przedstawić na przykła-
dzie krajów, które lokowane są na przeciwległych 
biegunach skali podstawowych wymiarów wartości 
różnicujących kultury. W tym przypadku będą to 
organizacje z krajów skandynawskich i organizacje 
polskie (tab. 1).

O ile wyniki zamieszczone w tabeli 1 nie wymaga-
ją szczegółowej interpretacji, ponieważ mają jedynie 
wykazać różnice kulturowe w organizacjach wybra-
nych krajów, o tyle warto tutaj poczynić krótki ko-
mentarz wyjaśniający. Ze względu na brak jednolitej 
skali porównawczej, w tabeli 1 zamieszczono wyniki 
dotyczące poziomu wartości minimalnych i maksy-
malnych poszczególnych wymiarów kulturowych, ze 
wskazaniem na kraje, w których te wyniki zostały 
osiągnięte. Wyraźnie można tutaj zaobserwować po-
dobieństwo wyników uzyskanych w krajach skandy-
nawskich, czego można się było spodziewać ze wzglę-
du na ścisłe więzi kulturowe pomiędzy tymi krajami. 
Wśród typowych cech zarządzania skandynawskiego 
podkreślane jest specyficzne podejście do kooperacji 
[Poulsen 1988] oraz poczucie wzajemnej zależności 
od siebie, co przekłada się na umiejętność akcepto-
wania wspólnych rozwiązań [Olsen 1986, s. 3–15]. 
Inne typowe atrybuty zarządzania skandynawskiego 
to: dążenie do konsensu, unikanie konfliktów, nacisk 
na harmonię, wzajemne zrozumienie i partycypacja 
[Grenness 2003, s. 13–14]. Należy też wyjaśnić, że 
mimo że z geograficznego punktu widzenia termin 
„Skandynawia” odnosi się do krajów położonych na 
Półwyspie Skandynawskim, czyli Szwecji i Norwegii, 
to w wielu opracowaniach z zakresu zarządzania mię-
dzykulturowego do grupy „skandynawskiej” zalicza-
na jest też Dania jako względnie homogeniczna wła-
śnie pod względem kulturowym [patrz np.: Ronen, 
Shenkar 1985, s. 435–454; Grenness 2003, s. 10]. 

Implikacje kulturowo-strategiczne 
w sektorze MŚP

tudiując literaturę przedmiotu, można od-
nieść wrażenie, że podstawowa różnica 
w zachowaniach strategicznych przedsię-

biorstw z sektora MŚP w Polsce i w Skandynawii 
kryje się już u samego źródła kultury organizacyj-
nej, wynika z narodowych cech kulturowych i tkwi 
w sposobie postrzegania możliwości i atrakcyjności 
tego sektora w danym kraju przez rodzimych bada-
czy. I tak, podczas gdy polscy badacze koncentrują 
się na wyszczególnianiu ograniczeń rozwoju MŚP, 
w krajach skandynawskich uwaga jest zwrócona na 
szanse rozwoju tego sektora (nie wykluczając moż-
liwości wchodzenia na rynki zagraniczne), których 
źródło upatruje się w elastyczności, unikalności, 
możliwości tworzenia innowacyjnych produktów do-
pasowanych do lokalnych potrzeb czy łatwiejszym 
podtrzymywaniu długotrwałych partnerskich więzi 
wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa [Lindell, 
Karagozoglu 1997, s. 92–100]. Ponadto, w małych 
polskich organizacjach najważniejszym celem stra-
tegicznym jest przetrwanie (orientacja na prze-
trwanie w dłuższym okresie jest sprzeczna z logiką 
rozwoju), brakuje odważnych i marzycielskich wizji 
przedsiębiorców, a szybkie zmiany w otoczeniu po-
strzegane są jako ograniczenie rozwoju [Sołoducho-
-Pelc, 2004, s. 288–300]. W Skandynawii dominuje 
natomiast wizjonerskie zarządzanie (określane mia-
nem zarządzania przez entuzjazm [Grenness 2003, 
s. 9–21]), upowszechnianie wizji i „strategiczny 
dialog” determinujący nastawienie na długofalowy
rozwój.

W czym tkwią źródła tych spektakularnych 
w skutkach różnic w postrzeganiu i zachowaniach? 
Możliwe, że właśnie w głęboko zakorzenionych war-
tościach kultury narodowej. 

W tabeli 2 zamieszczono wyniki analizy proble-
mu z innego punktu widzenia. Zaprezentowano tu-
taj konfrontację podstawowych wymiarów wartości 
kulturowych z trzema dominującymi w zarządzaniu 
zachowaniami (orientacją na zadania, orientacją 
na ludzi, orientacją na rozwój), które to M. Lindell
i J. Arvonen uznają za współczesne wymogi funk-
cjonowania przedsiębiorstw [Lindell, Arvonen 1996,
s. 74–77].

Tab. 1. Podstawowe różnice kulturowe w organizacjach wybranych krajów
Dystans władzy
[Power Distans]

PDI

Unikanie niepewności
[Uncertainty Avoidance]

UAI

Indywidualizm
[Individualism]

IDV

Męskość
[Masculinity]

MAS

Wartość max 104 (Malezja) 112 (Grecja) 91 (USA) 95 (Japonia)

Polska 70 106 56 62

Szwecja 31 29 71 5

Norwegia 31 50 69 8

Dania 18 23 74 16

Wartość min. 11 (Austria) 8 (Singapur) 6 (Gwatemala) 5 (Szwecja)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. HOFSTEDE, Culture’s Consequences: International Differences in Work-
-Related Values, Sage, London 1980, s. 77, 122, 158, 189; W. NASIEROWSKI, B. MIKUŁA, Culture Dimensions of Polish 
Managers: Hofstede’s Indices, „Organization Studies” 1998, s. 495–509.
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Tab. 2. Kultura organizacyjna a zachowania 
biznesowe w wybranych krajach

Wymiar wartości 
kulturowych Kraj Zachowania

biznesowe

Duży dystans
władzy Polska Zorientowanie

na zadania
Mały dystans

władzy Skandynawia Zorientowanie
na ludzi i na rozwój

Unikanie
niepewności Polska Zorientowanie

na zadania
Tolerancja

niepewności Skandynawia Zorientowanie
na rozwój

Kolektywizm* Polska Zorientowanie na 
zadania i na ludzi

Indywidualizm Skandynawia Zorientowanie
na rozwój

Męskość Polska Zorientowanie
na zadania

Kobiecość Skandynawia Zorientowanie
na ludzi

* Polska wykazuje wysoki wskaźnik wspólnotowości, cho-
ciaż dostrzega się zmiany w kierunku od kolektywizmu do 
umiarkowanego indywidualizmu i wzrastającej tolerancji 
niepewności [za: Ł. Sułkowski, op.cit., s. 136–139, 147–153].
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. LINDELL, 
J. ARVONEN, The Nordic Management Style in an Europe-
an Context, „International Studies of Management & Or-
ganization”, jesień 1996, vol. 26, nr 3, s. 74–77.

Z przedstawionego zestawienia wynika, że pod-
stawowym ograniczeniem nastawienia na długofalo-
wy rozwój polskich MŚP są ograniczenia natury kul-
turowej. Analiza ta ma oczywiście jedynie charakter 
jakościowy i wymaga empirycznej weryfikacji, lecz 
akcentuje istotne uwarunkowania wyborów strate-
gicznych MŚP.

Uwagi końcowe

imo że w warunkach intensyfikacji interak-
cji pomiędzy przedsiębiorstwami podkreś-
lana jest konieczność budowania przewagi 

konkurencyjnej na aktywach niematerialnych, to 
wciąż niedoceniane są kulturowe uwarunkowania 
strategii. Są to podstawowe ograniczenia w dro-
dze do elastyczności przedsiębiorstw, szczególnie 
w aspekcie rozszerzania działalności międzynarodo-
wej. Podczas gdy większość menedżerów wyższych 
szczebli w dużych przedsiębiorstwach uzasadnia de-
cyzję o rozwoju działalności międzynarodowej moty-
wami natury strategicznej, blisko połowa przyczyn 
niepowodzeń odnosi się do uwarunkowań kulturo-
wych [British Institute of Management 1986]. Pro-
blem ten nie powinien być wiązany z ograniczeniami 
rozwoju jedynie dużych przedsiębiorstw, lecz właśnie 
tych z sektora MŚP, tym bardziej że to właśnie tutaj 
występuje niższa świadomość w zakresie wartości 
kulturowych [Mróz 2004, s. 124–127].

To, czy kultura determinuje strategię, czy strate-
gia kulturę organizacji, pozostaje kwestią otwartą. 
Bezdyskusyjnie jednak kultura organizacyjna może 
wpływać na wybory strategiczne przedsiębiorstw, 
a powiązania kulturowo-strategiczne wydają się mieć 

duże znaczenie dla proefektywnościowego funkcjono-
wania współczesnych organizacji z sektora MŚP. 

dr Sylwia Stańczyk
Katedra Strategii i Metod Zarządzania
 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
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Summary
This article indicates the fundamental influence of cultur-
al dimensions on the strategic choices of Small and Medi-
um-Sized Enterprises (SMEs). Explicite taken statement 
says that company’s strategic behaviour is related to the 
culture and values of the country it grows up and oper-
ates. This is brought from assumption that organisational 
culture is, in serious part determined by national culture. 
Culture impact on the strategic performance in the inter-
national context is proven on the example of comparison 
between Polish and Scandinavian SME’s.
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Wprowadzenie

ynamicznie rozwijająca się gospodarka, 
rosnące kwalifikacje i oczekiwania pra-
cowników zmuszają do poszukiwania coraz 

lepszych sposobów pobudzania oraz kształtowania 
ich zainteresowań wynikami firm, w których są za-
trudnieni. Niezbędne jest zatem tworzenie systemów 
z jednej strony dostosowanych do zmian, jakim pod-
legają strategie, struktury i kultury organizacyjne 
przedsiębiorstw, z drugiej zaś uwzględniające ocze-
kiwania i wartości pracowników. Motywowanie jest 
właśnie jedną ze sfer tego zarządzania. Wymaga ono 
wielu różnych umiejętności, które są niezbędne do 
sprawowania tej funkcji. Zalicza się do nich zarówno 
wiedzę merytoryczną dotyczącą pozyskiwania pra-
cowników, doskonalenia oraz utrzymania poprzez 
odpowiednie programy angażowania się w pracę, 
jak również umiejętności interpersonalne i interkul-
turowe, takie jak: zdolność porozumiewania się, da-
wania dobrego przykładu, stawiania wyzwań, zachę-
cania czy delegowania obowiązków. Obecnie można 
zaobserwować, szczególnie wśród ludzi młodych, 
tendencje do zdobywania wiedzy, podnoszenia kwa-
lifikacji, w wyniku których poznają oni nowe metody 
zarządzania oraz zgłębiają tajemnice motywowania. 
Tymczasem duża część tych osób pracuje w firmach, 
w których ta ważna funkcja nie jest doceniana i wła-
ściwie realizowana. Stosowane zaś systemy motywo-
wania często nie spełniają oczekiwań pracowników, 
co powoduje frustrację i częste nieporozumienia. 
Wskazuje to na dużą rozbieżność między deklarowa-
ną rangą tej funkcji a zakresem i efektywnością jej 
stosowania. 

Cel badania i wykorzystane metody

elem przeprowadzonego badania była kon-
frontacja proponowanych narzędzi motywo-
wania z rzeczywistym stanem ich wykorzy-

stywania przez pracodawców, a także poznanie ich 
opinii na temat motywowania pracowników.

Badanie przeprowadzono na próbie celowej, wy-
korzystując metody pośrednich pomiarów sondażo-
wych, takie jak ankieta pocztowa i ankieta bezpo-
średnia. 

Badaniem objęto 500 firm należących do sekto-
ra MŚP działających na terenie województwa ku-
jawsko-pomorskiego oraz województw ościennych, 
tj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Osta-
tecznie otrzymano 155 wypełnionych zwrotów. Wy-

nik ten oznaczał ogólną zwrotność na poziomie 31%. 
Badanie realizowano w okresie od listopada 2004 r. 
do lutego 2006 r.

Kwestionariusz ankiety badawczej składał się 
z trzech części. Pierwsza część obejmowała infor-
macje dotyczące ogólnych cech i warunków funk-
cjonowania przedsiębiorstwa. Druga część ankiety 
dotyczyła stosowania narzędzi motywowania pra-
cowników w badanych firmach. W części trzeciej 
respondenci mieli możliwość wyrażenia swojej opinii 
na temat motywowania podwładnych. 

Przeprowadzone badania nie są w pełni repre-
zentatywne, jednak trafnie pokazują praktyki wy-
stępujące w znacznej części przedsiębiorstw należą-
cych do omawianego sektora. Pozyskane dzięki nim 
dane empiryczne dały podstawę do sformułowania 
kilku wniosków dotyczących procesu motywowania 
pracowników sektora MŚP.

Prezentacja wyników badań ankietowych

a 155 objętych badaniem firm 46,5% to mi-
kroprzedsiębiorstwa, 23,9% małe firmy oraz 
29,6% firmy średnie. Wśród przebadanych 

jednostek dominującą grupę stanowią firmy mające 
status osoby fizycznej – 51%, 21,2% to spółki z o.o., 
10,3% spółki cywilne, 6,5% spółki akcyjne, 11,0% 
stanowią pozostałe formy, w tym spółdzielnie.

Pod względem profilu prowadzonej działalności 
gospodarczej wyróżniają się firmy handlowe – 32% 
oraz przedsiębiorstwa produkcyjne – 25%. Znaczna 
część firm (23%) łączy produkcję z usługami i hand-
lem. Firmy te działają w kooperacji z dużymi przed-
siębiorstwami, również zagranicznymi. Działalność 
usługową prowadzi 12% firm. 

Ankietowane przedsiębiorstwa głównie działa-
ją na rynku lokalnym i ogólnokrajowym. Znaczna 
część wskazała także rynek międzynarodowy.

Niespełna ½ badanych przedsiębiorstw prowadzi 
działalność powyżej 10 lat, a 27,0% w granicach od 5 do 
10 lat. Pozostałe firmy to podmioty stosunkowo mło-
de, powyżej roku do 5 lat (26,5%) oraz firmy do jedne-
go roku (3,9%). Można przyjąć, że firmy funkcjonujące 
powyżej 5 lat są bardziej ustabilizowane w gospodarce 
rynkowej. Okazuje się, że również firmy młodsze sta-
żem dobrze adaptują się w dzisiejszym świecie, bowiem 
z analizy części pierwszej kwestionariusza ankiety sy-
tuację ekonomiczno-finansową badanych firm można 
określić jako bardzo dobrą lub dobrą.

Analiza części drugiej kwestionariusza ankiety 
pozwoliła ustalić różnice występujące między propo-

Motywowanie pracowników 
w małych i średnich firmach
Barbara Kamińska

,
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nowanymi przez specjalistów HRM narzędziami mo-
tywowania a faktycznie stosowanymi. Uzyskane od-
powiedzi, w tym również dotyczące częstotliwości sto-
sowania wymienionych narzędzi, prezentuje rysunek. 

Płaca zasadnicza jest jedynym narzędziem sto-
sowanym w 100%. Na wyraźnie dalszych miejscach 
znalazła się grupa zachęt w większości należących 
do niematerialnych narzędzi motywowania, takich 
jak: życzliwa atmosfera, jasna komunikacja, bez-
pieczeństwo zatrudnienia, elastyczny czas pracy, 
oceny pracownicze, możliwość zakupu dóbr po pre-
ferencyjnej cenie, elastyczne formy zatrudnienia, 
karnety na basen lub upoważniające do udziału 
w innych przedsięwzięciach rekreacyjno-kulturo-
wych, które nie wymagają szczególnych nakładów, 
natomiast mogą zdecydowanie wzbogacić system 
motywowania. W przypadku tych firm (uwzględ-
niając ich specyfikę oraz zasoby) może być to pewne 
rozwiązanie. Autonomia, partycypacja w zarządza-
niu także są stosowane bardzo rzadko. Należą one 
do środków stosowanych przeważnie przy demo-
kratycznym stylu kierowania, a to narzędzie nie 
zawsze jest preferowane przez kierowników mniej-
szych firm. 

Prezentowana hierarchia częstotliwości stosowa-
nia narzędzi motywowania wskazuje, że większość 
menedżerów badanych firm w pierwszej kolejności 
bierze pod uwagę interesy swoich organizacji. Dba-
nie o motywację pracowników plasuje się na dalszym 
miejscu. W większości tych przedsiębiorstw kierow-
nikami są z reguły właściciele firm i w ich gestii po-
zostają zazwyczaj różne sprawy, m.in. motywowania 
pracowników. Z dotychczasowych rozważań wynika, 
że szefowie badanych firm mają odmienne podej-
ście do powszechnie akceptowanych zasad motywo-
wania.

Przegląd samooceny respondentów wynikają-
cy z części trzeciej ankiety pozwala stwierdzić, że 
istnieją różnice w kwestii motywowania pracowni-
ków. Jedynie nieliczni doceniają znaczenie rozwoju 
kapitału ludzkiego w powodzeniu firmy. Zapewnia-
ją, że kierowanie się potrzebami, dobrem pracow-
ników, własnym sumieniem oraz respektowanie 
norm prawnych i dawanie dobrego przykładu swoim 
podwładnym towarzyszy ich działaniom od zawsze. 
Deklarują też w najbliższym czasie wdrożenie pro-
cedur dotyczących rekrutacji, wprowadzenie ocen 
okresowych, przeprowadzenie badania kultury or-

Rys. Częstotliwość stosowania narzędzi motywowania w MŚP 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.
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ganizacyjnej, stworzenie portalu internetowego do 
poprawy komunikacji wewnętrznej oraz rozszerze-
nie wachlarza stosowanych narzędzi. Zdają sobie 
sprawę z faktu, że pracownicy ich firm tworzą grupę 
w mniejszym stopniu podlegającą procesom forma-
lizacji, co sprzyja także tworzeniu się więzi społecz-
nych, które są rozwijane często poza siedzibą firmy. 
Dlatego chętnie organizują spotkania załogi lub inne 
formy sprzyjające integracji pracowników.

Niestety udział uzyskanych odpowiedzi, w któ-
rych respondenci prezentują taki właśnie stosunek do 
motywowania pracowników, jest znikoma. Większość 
kierowników – zwłaszcza firm najmniejszych – nie 
jest zainteresowana wzbogacaniem systemu motywo-
wania swoich podwładnych. Nie widzą konieczności 
wprowadzania jakichkolwiek zmian. Często ograni-
czają pojęcie motywacji jedynie do aspektu finanso-
wego, zapominając jednak o stosowaniu elementów 
niematerialnych stymulujących prawidłowy rozwój 
nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw. 

Takiego postępowania raczej nie można nazwać 
motywowaniem do pracy. Wiadomo, że stan bycia 
zmotywowanym wyzwala kreatywność, efektyw-
ność, czasem wręcz entuzjazm i zaangażowanie 
w pracę. Strach i wymuszanie wyzwala przeciwne 
zachowania. Toteż powszechnie sugeruje się rezyg-
nację ze stosowania wyłącznie narzędzi przymu-
su. Nawet jeśli te instrumenty działają, to zawsze 
na krótko. W dłuższym okresie powodują jedynie 
niechęć do pracy. Przełożeni powinni przypomnieć 
sobie, że oprócz bodźców negatywnych mają do dys-
pozycji również pozytywne narzędzia motywowania 
– zarówno materialne, jak i niematerialne, często 
określane mianem „twarde” i „miękkie”.

Kierunki proponowanych zmian

dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się 
świecie nie wystarczy postępować według 
starych zasad, gdyż praca menedżera ule-

ga ciągłej ewolucji. Menedżer czy zarządzający musi 
wykazać się licznymi talentami. Współczesne środo-
wiska pracy różnią się znacznie od tego sprzed 15 
czy 10 lat. Efektywny menedżer realizuje zadania 
przedsiębiorstw oraz zapewnia zadowolenie pracow-
nikom. Potrafi w przekonujący sposób wytłumaczyć 
cel i zaangażować ich do pracy. Dba o sprawny prze-
pływ informacji. Wie, jakich wskazówek potrzebują 
jego podwładni. Jest dla nich wzorem i mentorem. 
Potrafi przewidzieć i rozwiązywać wszelkie konflik-
ty w zespole. Docenia działania innych i sprawia, 
że czują się ważni i potrzebni. Wykorzystuje różne 
techniki i narzędzia motywowania, precyzyjnie do-
stosowane do potrzeb pracowników. A zatem jednym 
słowem zachęca i pobudza do działania. Być może 
na początku wiąże się to z pewnymi kosztami, jed-
nak myśląc przyszłościowo, inwestowanie w dobrych 
pracowników zapewne się opłaci. Można mieć pięk-
ne hale, budynki, maszyny i technologie, lecz bez 
odpowiednio zmotywowanych pracowników, zaan-
gażowanych w sprawy firmy, nie osiągnie się zapla-
nowanych celów. Tym bardziej menedżerowie zarzą-
dzający małymi firmami mają właśnie możliwość 
wykorzystania prezentowanych wzorców budowania 

właściwych relacji, chociażby ze względu na niewiel-
ką liczbę zatrudnionych. 

Z powyższych rozważań wynika, że systemy 
motywowania powinny zawierać różne narzędzia 
motywowania. Problem jednak dotyczy głównie do-
boru tych narzędzi oraz czynników motywacyjnych 
będących kompozycją danych systemów. Z praktyki 
wynika, że nie ma jednego uniwersalnego systemu 
motywowania zalecanego do skopiowania. Podaje 
się za to cztery główne warunki, które każdy system 
spełniać powinien. Są to1):

 docenienie w konstrukcji systemu znaczenia indy-
widualnych celów, aspiracji, hierarchii wartości pra-
cowników, aby doprowadzić do ich zgodności z cela-
mi całej organizacji;

 indywidualizacja środków i metod oddziaływania 
na pracowników, czyli ich dobór odpowiednio do cech 
osobowych, systemu wartości oraz doświadczeń pra-
cowników w zakresie motywowania;

 różnorodność stosowanych równolegle sposobów 
inspirowania pracowników, a tym samym szersze 
wykorzystanie wewnętrznych mechanizmów moty-
wacyjnych;

 doprowadzenie do funkcjonowania pracowników 
na zasadach współwłaścicieli.

Zasady te należałoby nadto uzupełnić o uwzględ-
nienie możliwości i warunków funkcjonowania 
przedsiębiorstwa – zwłaszcza jego strategii i dosto-
sowanie systemu do sytuacji na rynku pracy. Poza 
tym zawsze należy pamiętać o tak ważnym czyn-
niku, jakim jest czas. W miarę jego upływu system 
motywowania ulega dezaktualizacji pod wpływem 
zmian zachodzących w otoczeniu. Nieodzowne jest 
więc ciągłe jego doskonalenie. 

Wnioski

enedżer, aby dobrze wywiązywać się z funk-
cji motywowania, powinien znać czynniki, 
które skłaniają ludzi do określonego dzia-

łania w procesie pracy, czyli poznać i zrozumieć ich 
cele lub oczekiwania. Przy tym powinien dysponować 
możliwie najszerszym zakresem środków motywowa-
nia oraz znać warunki ich skutecznego stosowania2).

Prezentowane narzędzia być może nie są obliga-
toryjne dla każdej małej firmy. Nie chodzi również 
o to, aby były one polem eksperymentowania róż-
nych narzędzi motywowania. To menedżerowie win-
ni zdecydować, które z nich są przydatne i przede 
wszystkim możliwe do zastosowania w danej firmie. 
Oznacza to, że powinny być brane pod uwagę oczeki-
wania postrzegane zarówno ze strony pracowników, 
jak i pracodawców. W dzisiejszych czasach sukces 
osiągają te przedsiębiorstwa, które nieustannie do-
skonalą proces zarządzania i motywowania. 

Przedstawione wyniki badania pozwalają na sfor-
mułowanie kilku wniosków. Pracodawcy winni mieć 
świadomość, że w zasobach ludzkich wciąż tkwią 
ukryte rezerwy wiedzy i umiejętności, a dowarto-
ściowanie funkcji motywowania może spowodować 
pełne wykorzystanie tych możliwości. Zatem szcze-
gólnie istotne wydają się następujące postulaty:

 Po pierwsze, zwiększenie rzeczywistego oddziały-
wania narzędzi motywowania poprzez doskonalenie 
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systemów, poprzedzone wnikliwymi analizami, oraz 
dostosowanie charakteru pracy do indywidualnych 
predyspozycji i upodobań pracowników. Stworzyłoby 
to podstawy do kształtowania zindywidualizowa-
nych rozwiązań umożliwiających racjonalne dostoso-
wanie, np. organizacji czasu pracy do rzeczywistych 
potrzeb przedsiębiorstwa i pracowników. 

 Po drugie, podniesienie rangi niematerialnych 
środków motywowania, takich jak: tworzenie klimatu 
sprzyjającego twórczości i innowacji, wzajemny sza-
cunek, jasna komunikacja, delegowanie uprawnień, 
pochwały, warunki pracy i temu podobne. To właś-
nie małe i średnie firmy, zatrudniające stosunkowo 
niewielką liczbę osób, mają szczególnie sprzyjające 
warunki, aby załoga stanowiła zwarty zespół ludzi, 
którzy są skłonni do wzajemnej życzliwości i dobrej 
współpracy w interesie swoim własnym i całej fir-
my. Jest to potencjalny czynnik podnoszący zdolność 
konkurencyjną małych i średnich organizacji.

 Po trzecie, uwzględnienie wagi wszechstronnego 
rozwoju pracowników. Promowanie rozwoju osobiste-
go pracowników poprzez szkolenia czy wytyczanie im 
ścieżek kariery z jednej strony pozwala zaspokoić aspi-
racje i oczekiwania pracowników, z drugiej zaś może 
pomóc w dostosowaniu firmy do dynamicznie zmie-
niających się warunków. Nabywanie nowych umiejęt-
ności zawodowych ułatwia zmianę charakteru pracy.

dr Barbara Kamińska
Katedra Zarządzania

SWSPiZ w Łodzi
PRZYPISY
1) Zob. L. KOZIOŁ, Motywacja. w pracy, determinanty eko-

nomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa–Kraków 2002, s. 75.

2) Zob. S. BORKOWSKA, System motywowania w przedsię-
biorstwie, PWN, Warszawa 1985, s. 11. 
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Summary
The present thesis has had two aims. The first one is 
cognitive-taking the conditions of the sector into special 
consideration, the analysis of motivation systems in small 
and medium-sized enterprises. The latter one is applica-
tion aim-indicating the proposals of changes in the mo-
tivation systems in small and medium-sized enterprises, 
taking their specificity into consideration. Aiming at the 
realization of the goals, empirical research has been un-
dertaken which aimed at identifying and the evaluation of 
the means of motivating applied in MSP sector.
The researches have proved that the motivation systems are 
little effective. Furthermore, insufficient managers’ knowl-
edge of managing the work resources is one of the causes of 
numerous failures of activities concerning motivation. The 
conservationist approach of the managers makes it diffi-
cult to introduce modern models of managing.

Wstęp 

rzedsiębiorstwa prowadzące działalność 
gospodarczą często podejmują decyzje, któ-
rym towarzyszy niepewność, a która jest 

„odzwierciedleniem naszej wiedzy o prawach rządzą-
cych obiektywnymi procesami, a więc jest rozumia-
na subiektywnie”1). Niepewność jest więc mierzalna 
stopniem wiary (jest stanem umysłu), natomiast 
przedsiębiorstwa powinny mierzyć tę niepewność za 
pomocą metod statystycznych (też nie przez praw-
dopodobieństwo matematyczne) i wówczas mają do 
czynienia z ryzykiem mierzalnym. Analiza ryzyka 
mierzalnego pozwala przedsiębiorstwom podejmo-
wać działania minimalizujące skutki realizacji ryzy-
ka. Wymaga to podejścia kompleksowego do ryzyka 
poprzez poznanie tego ryzyka, zarządzanie nim oraz 
kalkulacji efektywności podejmowanych działań
w jego obszarze, co zwykle określa się jako risk man-
agement (proces zarządzania ryzykiem)2). Podobnie 
definiuje to pojęcie T. Michalski, który stwierdza, że 
„risk management to proces opanowywania ryzyka 
obejmujący ogół działań związanych z analizą, eli-
minowaniem, ograniczaniem oraz zarządzaniem 
ryzykiem w konkretnym przypadku”3). Aby uzy-
skać założone cele w procesie zarządzania ryzykiem, 
przedsiębiorstwo przede wszystkim musi zdefinio-
wać zagrażające mu ryzyko, następnie ocenić, po-
mierzyć i podjąć działania zmierzające do jego eli-
minacji. Do podstawowych metod obchodzenia się 
z ryzykiem (często nazywanego manipulowaniem 
ryzykiem) zalicza się: unikanie ryzyka, zatrzyma-
nie ryzyka (aktywne lub pasywne), kontrola ryzyka, 
transfer ryzyka oraz ubezpieczenie ryzyka4). Jedną 
z bardziej znanych i popularnych oraz praktycznych 
metod manipulacji ryzykiem jest ubezpieczenie, któ-
re „polega na transferze ryzyka, jego dystrybucji 
oraz kontroli ryzyka rozumianej jako oddziaływanie 
prewencyjne ubezpieczenia na postawę ubezpieczo-
nego”5). Oznacza to, że szkoda powstała w wyniku 
realizacji ryzyka w przedsiębiorstwie zostaje zre-
kompensowana wypłatą odszkodowania ze strony 
zakładu ubezpieczeń. Z punktu widzenia przedsię-
biorstwa ubezpieczenie gospodarcze jest pojmowane
w trzech aspektach: ekonomicznym, prawnym i finan-
sowym. W aspekcie ekonomicznym, „ubezpieczenie 
to urządzenie społeczno-gospodarcze zapewniające 
pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych wywoła-
nych u poszczególnych jednostek przez odznaczające 
się pewną prawidłowością zdarzenia losowe w dro-
dze rozłożenia ciężaru tego pokrycia na wiele jedno-
stek, którym te same zdarzenia losowe zagrażają”6).
W aspekcie prawnym „ubezpieczenie to stosunek cy-
wilnoprawny, którego treść polega na tym, że jedna 
strona (ubezpieczający) zobowiązana jest do zapłaty 
oznaczonego co do wysokości świadczenia pienięż-
nego (składki), a druga strona (zakład ubezpieczeń) 
do zapłaty umówionego świadczenia pieniężnego
w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku 
ubezpieczeniowego”7). W aspekcie finansowym nato-
miast „ubezpieczenie to forma organizacji wyodręb-
nionego i scentralizowanego funduszu (ubezpiecze-
niowego) tworzonego ze źródeł zdecentralizowanych, 
to jest ze składek pochodzących z wpłat wnoszonych 
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Działalność przedsiębiorstwa
a ochrona ubezpieczeniowa
Andrzej Grzebieniak

wadza się do dwóch obszarów: oceny kredytodaw-
cy i oceny poszczególnych kredytobiorców. Ocena 
kredytodawcy polega m.in. na badaniu jego historii 
kredytowej, na ocenie jego portfela kredytowego, 
stosowanych procedur kredytowych i doświadcze-
nia w prowadzeniu działalności kredytowej. Ocena 
natomiast poszczególnych kredytobiorców polega na 
badaniu ich zdolności do spłaty swoich zobowiązań 
wobec dostawcy, określaniu możliwych wysokości 
ich zobowiązań, a także badaniu ich historii kredy-
towych. Do najważniejszych korzyści wynikających 
z ubezpieczenia kredytu handlowego można więc 
zaliczyć: przeniesienie ryzyka kredytowego na ubez-
pieczyciela, zabezpieczenie się przed potencjalnymi 
trudnościami finansowymi odbiorcy, skorzystanie 
z profesjonalnej oceny ryzyka kredytowego stosowa-
nej przez wyspecjalizowane w tym zakresie zakłady
ubezpieczeń. 

Ubezpieczenie należności faktoringowych

bezpieczenie należności faktoringowych 
polega na nabywaniu przez faktora (bank 
faktoringowy) bieżących wierzytelności 

przedsiębiorców (faktorantów), przypadających im 
od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług. Ta 
forma finansowania transakcji zapewnia szybsze 
uzyskanie środków pieniężnych, co zdecydowanie 
poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa. Me-
chanizm ubezpieczenia należności faktoringowych 
przedstawia rysunek 2. 

W przypadku faktoringu właściwego ryzyko wy-
płacalności dłużnika ciąży na faktorze, a przeniesie-

przez osoby zainteresowane”8). Tak więc przedsię-
biorstwa korzystające z ubezpieczenia gospodarcze-
go mają zagwarantowane pokrycie strat z funduszy 
zgromadzonych przez zakład ubezpieczeń, zgodnie
z warunkami umowy ubezpieczenia. Na rynku ist-
nieje wiele rodzajów ochrony ubezpieczeniowej. Każ-
dy z nich charakteryzuje się odmienną konstrukcją, 
jednak cel jest zawsze ten sam – zabezpieczenie się 
przedsiębiorstwa przed skutkami realizacji ryzyka, 
które zawsze towarzyszy każdej działalności gospo-
darczej. 

Ubezpieczenie kredytu handlowego

bezpieczenie kredytu handlowego polega 
na zapewnieniu przez zakład ubezpieczeń 
pokrycia strat majątkowych powstałych

w przedsiębiorstwie w wyniku nieotrzymania 
od określonych dłużników należności 
w następstwie wystąpienia określonych 
w umowie ubezpieczenia zdarzeń. Przed-
miotem ubezpieczenia kredytu hand-
lowego są przysługujące ubezpieczonemu 
należności z tytułu udzielonych kredy-
tów kupieckich, które powstały według 
wystawionych przez kredytodawcę faktur 
w okresie ubezpieczenia. Istotę ubezpie-
czenia kredytu handlowego przedstawia 
rysunek 1.

W przypadku umowy dostawy ubezpie-
czający (dostawca) zawiera umowę ubez-
pieczenia na swoją rzecz, ubezpieczając na-
leżności przysługujące mu od kupującego 
(rysunek, kontrahent pierwszy). W przy-
padku limitu kredytowego (rysunek, kon-
trahent drugi) ubezpieczający się dostawca i zakład 
ubezpieczeń ustalają wspólnie, przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia, jaki zakres portfela kredyto-
wego (w postaci limitu kredytowego) jest przezna-
czony do ubezpieczenia. Limit kredytowy spełnia 
więc podwójną funkcję. Po pierwsze, jest górną gra-
nicą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytu-
łu ubezpieczenia należności od określonego dłużni-
ka. Po drugie, ma charakter informacyjny i określa 
bezpieczną wielkość zaangażowania finansowego 
dostawcy. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa do-
konywana przez zakład ubezpieczeń ocena ryzyka 
gwarantuje zastosowanie profesjonalnej i rzetelnej 
metody badania tego ryzyka. Ocena ryzyka spro-

Rys. 1. Mechanizm ubezpieczenia kredytu kupieckiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. SANGOWSKI (red.), 
Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 2001, s. 242.

,
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nie wierzytelności z faktoranta na 
faktora jest definitywne. Natomiast 
w przypadku faktoringu niewłaści-
wego przeniesienie wierzytelności 
z faktoranta na faktora jest warun-
kowe, a więc mimo przeniesienia 
wierzytelności ryzyko kredytowe 
ciąży ostatecznie na faktorancie 
(dostawcy). Ubezpieczenie fakto-
ringu właściwego stanowi dla fak-
tora (banku faktoringowego) zabez-
pieczenie przed niesolidnością ze 
strony odbiorców towarów i usług,
a w przypadku faktoringu niewła-
ściwego zabezpiecza przed ryzykiem 
kredytowym faktoranta (dostawcę). 
Do najważniejszych więc zalet fak-
toringu zalicza się: poprawę płyn-
ności finansowej dostawców (fak-
torantów), zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności 
odbiorców lub długotrwałej zwłoki w zapłacie, inkaso 
należności, a także tworzenie banku danych o klien-
tach (ich wiarygodności, sytuacji finansowej itd.). 

Gwarancje ubezpieczeniowe

warancje ubezpieczeniowe polegają na przy-
jęciu przez zakład ubezpieczeń – w miejsce 
odbiorcy (dłużnika) – roli gwaranta termi-

nowej i kwotowej zapłaty określonych zobowiązań 
na rzecz beneficjenta gwarancji, czyli dostawcy to-
warów i usług. Mechanizm funkcjonowania gwaran-
cji ubezpieczeniowej przedstawia rysunek 3.

Gwarancja ubezpieczeniowa ma inny charakter 
niż np. ubezpieczenie kredytu. Przede wszystkim 
gwarancja ubezpieczeniowa może być warunkowa 
lub bezwarunkowa, tymczasem ubezpieczenie kredy-
tu jest zawsze warunkowe. Ponadto w ubezpieczeniu 
kredytu występuje jeden stosunek prawny i dwie stro-
ny, natomiast w gwarancji ubezpieczeniowej dwa sto-
sunki prawne i trzy strony. Do najważniejszych zalet 
gwarancji ubezpieczeniowej zalicza się: zabezpiecze-
nie należności, umożliwienie sprawnego funkcjono-
wania przedsiębiorstwa, zapewnienie ewentualnego 
roszczenia inwestora w przypadku nienależytego wy-
konania kontraktu, zabezpieczenie zapłaty wadium 

(gwarancji przetargowej), zabezpieczenie zapłaty cła 
i podatków. 

Akredytywa

kredytywa to forma rozliczeń krajowych 
i zagranicznych za pośrednictwem banku 
stosowana jako instrument zabezpieczają-

cy interesy stron kontraktu. Dokument określający 
warunki tych rozliczeń zwany jest także listem kre-
dytowym (Letter of Credit, L/C, LC, LOC). W obro-
cie stosowanych jest wiele rodzajów akredytyw, ale 
wspólny mechanizm ich działania można opisać na-
stępująco9):

 Kredytodawca, którym najczęściej jest kupujący, 
zabezpiecza w banku określoną sumę, najczęściej po-
przez dokonanie blokady albo złożenie gwarancji.

 Kredytodawca instruuje bank, pod jakimi wa-
runkami i do jakiej kwoty strony trzecie (zazwyczaj 
sprzedający) mają prawo korzystać z tych pieniędzy. 
Sposób korzystania z kredytu może być różny, np. 
może to być kredyt dla sprzedającego, akceptacja 
weksli sprzedającego, zapłata sprzedającemu itp. Je-
śli akredytywa służy jako zabezpieczenie interesów 
sprzedającego, to musi być nieodwołalna.

 Bank wystawia akredytywę (list kredytowy) zgod-
nie z instrukcjami.

 Strona upoważniona (najczęś-
ciej sprzedający) korzysta z kre-
dytu pod warunkiem przedsta-
wienia bankowi dowodu, że wy-
wiązuje się ze swych zobowiązań.

Tak zwaną akredytywę doku-
mentową wystawia bank na wnio-
sek kupującego i zgodnie z jego in-
strukcjami. W akredytywie bank 
zobowiązuje się wypłacić określo-
ną kwotę sprzedającemu pod wa-
runkiem, że ten przedstawi i zło-
ży w banku komplet dokumentów 
dowodzących, że wywiązał się ze 
swych zobowiązań kontrakto-
wych oraz innych dokumentów 
wymaganych przez kupującego. 
Wspomnianym dowodem jest 

Rys. 2. Ubezpieczenie należności faktoringowych
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 3. Gwarancja ubezpieczeniowa
Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 1. Porównanie różnych form zabezpieczenia działalności gospodarczej

Właściwość Ubezpieczenie
kredytu handlowego Faktoring Gwarancja

ubezpieczeniowa Akredytywa

Zabezpieczone 
ryzyko niewypłacalność niewypłacalność niewypłacalność niewypłacalność

Finansowanie żadne, ale ułatwia 
finansowanie

likwidacja
wierzytelności

żadne, ale ułatwia 
finansowanie

żadne, ale ułatwia 
finansowanie

Dodatkowe usługi

informacja o klientach 
i rynku, identyfikacja 
i szacowanie ryzyka, 
inkaso wierzytelności

inkaso należności,
informacja o klientach żadne żadne

Stosunki z klientami

kupujący nie wiedzą 
z reguły o zawartych 

umowach
ubezpieczeniowych

inkaso należności 
przez faktora może 
szkodzić stosunkom

z klientami
faktoranta

wymaga dwóch sto-
sunków prawnych

i trzech stron 

nakłanianie
przez kupujących
do przygotowania 

akredytywy

Źródło: A. BERA, Wpływ ochrony ubezpieczeniowej na politykę kredytu handlowego w małym przedsiębiorstwie, EiOP,
nr specjalny, maj 2007 r., Orgmasz, Warszawa (plus opracowanie własne dotyczące gwarancji ubezpieczeniowej).

zazwyczaj konosament albo list przewozowy 
podpisany przez odbiorcę na znak, że towar został 
dostarczony na miejsce przeznaczenia (albo na inne 
miejsce, zgodnie z bazą kontraktu); dowodem takim 
może być też np. protokół odbioru usługi.

Porównanie ubezpieczenia kredytu, 
faktoringu, gwarancji ubezpieczeniowej
i akredytywy

owszechne zawieranie umów ubezpieczenia 
powoduje, że zakłady ubezpieczeń stają się 
ważnym ogniwem całego systemu finanso-

wego danego rynku (kraju). Organizowanie środków 
finansowych od wszystkich podmiotów gospodar-
czych narażonych na podobne ryzyko, a następnie 
przekazywanie ich tym podmiotom, u których nastą-
piła realizacja ryzyka, powoduje, że zakłady ubezpie-
czeń zapewniają dość dużą stabilizację gospodarczą 
na danym rynku. Inną korzyścią działalności gospo-
darczej zakładów ubezpieczeń jest zasilanie rynku 
(przedsiębiorstw) zarówno kapitałem własnym, jak 
i obcym. Dokonuje się to poprzez lokowanie wolnych 
środków w instrumenty finansowe przedsiębiorstw 
(akcje, obligacje), co ułatwia przedsiębiorstwom pro-
wadzenie działalności bieżącej i inwestycyjnej. Choć 
wielkość kapitałowego angażowania się zakładów 
ubezpieczeń jest ograniczona prawem ubezpiecze-
niowym, to jednak wpływ ten na rynek krajowy jest 
wyraźny (coraz częściej zakłady ubezpieczeń postu-
lują też zwiększenie kwoty kapitałowej możliwej do 
inwestowania na rynkach zagranicznych, ponieważ 
– jak dowodzą – zapewniają one często większy zwrot 
na zaangażowanym kapitale). 

Z punktu widzenia podmiotu gospodarczego, 
ubezpieczenie jest uznawane za jedną z najbardziej 
efektywnych metod zarządzania ryzykiem w przed-
siębiorstwie. Choć koszt ubezpieczenia bywa czasa-
mi na tyle wysoki, że przedsiębiorstwa nie stać na 
tak duży wydatek, to jednak liczba ubezpieczeń oraz 
zebrana składka brutto na ubezpieczeniach mająt-
kowych w pierwszym kwartale 2007 r. (Dział II wg 

Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej – UoDU) 
jest o prawie 4% większa niż w analogicznym okre-
sie 2006 r.10) Świadczy to o ciągłym rozwoju rynku 
ubezpieczeń majątkowych. W tabeli 2 przedstawiono 
dynamikę zmian w wybranych grupach ubezpieczeń 
Działu II wg UoDU.

Przedsiębiorstwa mają też wpływ na wysokość 
składki ubezpieczeniowej przez stosowanie dodatko-
wych zabezpieczeń, co obniża wysokość tej składki. 
Forma samoubezpieczania się przedsiębiorstwa po-
przez wydatki na ograniczenie ryzyka wystąpienia 
zdarzenia losowego jest też często stosowana przez 
przedsiębiorstwa, ponieważ koszt wprowadzania 
zabezpieczeń jest często niższy niż składka ubez-
pieczeniowa. W składkę wkalkulowany jest bowiem 
margines bezpieczeństwa oraz dodatkowe koszty za-
kładu ubezpieczeń. Jednak samoubezpieczenie ma 
zwykle ograniczony zakres. Wynika to z potrzeby 
finansowania dodatkowego samoubezpieczenia oraz 
z konieczności tworzenia rezerw na pokrycie strat, 
wynikających z określonych zdarzeń losowych. Za-
mrożenie środków finansowych zmniejsza kapitał 
obrotowy firmy, zmniejsza więc też zakres dzia-
łalności przedsiębiorstwa, a to może prowadzić do 
zmniejszenia zysków. Tak więc metoda samoubez-
pieczenia się jest skuteczna tylko dla małych szkód 
rzeczowych, ponieważ wówczas podmiot gospodarczy 
może je pokryć z bieżących środków, co nie powoduje 
wydatków znacznej wartości. Oczywiście, podmiot 
gospodarczy może też zawsze skorzystać z kredytu
w razie potrzeby sfinansowania dużych szkód, za-
wsze jednak wiąże się to w tej sytuacji z koniecz-
nością zwrotu kredytu wraz z odsetkami (często 
niemałymi, z uwagi na fakt finansowania zmniej-
szonego majątku, co nie jest bez znaczenia dla 
banku oceniającego zdolność kredytową przed-
siębiorstwa). 

Ubezpieczenie gospodarcze jest więc najbardziej 
efektywnym źródłem finansowania w przypadku 
dużych szkód. Zaletą jest przede wszystkim szybkie 
finansowanie procesu odtwarzania majątku przez 
zakład ubezpieczeń, brak konieczności gromadzenia 
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Tab. 2. Dynamika zmian w wybranych grupach ubezpieczeń Działu II według UoDU

 Nazwa
 wskaźnika

Okres: 31.03.2006 r. – 31.03.2007 r.

Grupa 3 Grupa 7 Grupa 8 Grupa 9 Grupa 10 Grupa 15

Dynamika 
składki 

przypisanej 
brutto

93,81 105,97 90,03 112,87 106,69 99,27 108,31 94,56 94,41 107,71 126,05 120,02

Źródło: www.knf.gov.pl z dnia 12.07.2007 r.

rezerw dla sfinansowania powstałych szkód, a także 
brak konieczności pozyskiwania odpłatnych źródeł 
dla ich sfinansowania. Nie zawsze jednak zakład 
ubezpieczeń ponosi pełną odpowiedzialność finan-
sową za zrealizowane ryzyko. Stosowanie franszyzy 
w przypadku niektórych rodzajów ryzyka ogranicza 
odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, co oznacza, 
że przedsiębiorstwo musi się liczyć z koniecznością 
gromadzenia środków własnych na pokrycie nie-
zabezpieczonej części ryzyka bądź z koniecznością 
pozyskania obcych źródeł finansowania dokonanej 
szkody.

Coraz częściej przedsiębiorstwa oceniane są przez 
kontrahentów poprzez m.in. fakt posiadania (lub 
nie) ochrony ubezpieczeniowej. Staje się to powoli 
elementem wiarygodności rynkowej firmy, szczegól-
nie wtedy, gdy jednym z celów firmy jest stały wzrost 
jej wartości rynkowej. Ubezpieczenia gospodarcze 
zapewniają bowiem dopływ środków pieniężnych 
w chwili najbardziej pożądanej, czyli w momencie 
realizacji ryzyka handlowego. Jest to niezwykle ko-
rzystna sytuacja; niezakłócony przepływ tych środ-
ków umożliwia bowiem też zwykle łatwiejszy dopływ 
środków z obcych źródeł finansowania działalności 
podmiotu gospodarczego. Poza tym stosowanie 
ubezpieczeń gospodarczych kształtuje zwykle do-
bry wizerunek przedsiębiorstwa na rynku, chroni 
bowiem często interesy także osób trzecich poprzez 
ubezpieczanie ryzyk dotyczących odpowiedzialności 
cywilnej. Dotyczy to osób poszkodowanych przez 
ubezpieczony podmiot gospodarczy. 

Ważnego znaczenia w działalności gospodar-
czej przedsiębiorstwa zaczynają nabierać również 
ubezpieczenia pracownicze w postaci ubezpieczeń 
zdrowotnych bądź Grupowych Pracowniczych Ubez-
pieczeń na Życie w komercyjnych zakładach ubez-
pieczeń. Stanowią one potwierdzenie wagi, jaką 
przedsiębiorstwo przywiązuje do własnej odpowie-
dzialności za zdrowie swoich pracowników, trakto-
wanych jako najcenniejszy zasób przedsiębiorstwa. 
Wprowadzenie tego typu ubezpieczeń staje się istot-
nym elementem działania przedsiębiorstw, które na 
gromadzeniu i aktywizacji „kapitału intelektualne-
go” opierają swoją strategię rozwoju. Rozwojowi tego 
kapitału intelektualnego sprzyjają też Pracownicze 
Programy Emerytalne (stosuje je ponad 1000 przed-
siębiorstw w Polsce), choć nie są one ubezpieczeniem, 
to jednak mają charakter dodatkowego ubezpiecze-
nia (zabezpieczenia się) na czas emerytury. 

Podsumowując, stosowanie ubezpieczeń gospo-
darczych staje się nieodłącznym elementem zarów-

no bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak 
i planowania jego rozwoju. Przedsiębiorstwo stosują-
ce ubezpieczenia gospodarcze jest postrzegane jako 
odpowiedzialny partner w biznesie. W przypadku 
dużych szkód losowych pozwalają niejednokrotnie 
przetrwać na rynku. Ponadto stały rozwój form i za-
kresu ubezpieczeń wzmacnia ich rolę w przedsiębior-
stwach i skłania podmioty gospodarcze do obejmo-
wania ochroną ubezpieczeniową kolejnych obszarów 
ich działalności. Dodatkowe ubezpieczenia dotyczą-
ce pracowników świadczą także o wadze, jaką przed-
siębiorstwo przywiązuje do rozwoju i kształtowania 
swoich pracowników jako najcenniejszego „kapitału 
intelektualnego”. 

dr Andrzej Grzebieniak
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 

Zamiejscowy Wydział Zarządzania
w Ciechanowie
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Summary
This paper presents a characteristics of an enterprise form 
view point of business insurance as a method of risk limita-
tion in its activity. Measurable risk analysis allows enter-
prises to undertake the activities minimizing the effects 
of risk occurrence. It requires a complex approach to the 
risk through its recognition, managing it and calculating 
of effectiveness of undertaken activities it its area, that is 
usually described as risk management. The basic methods 
of risk management include: risk avoidance, risk termina-
tion, risk control, risk transfer and risk insurance. The 
most popular and practical method of risk manipulation is 
its insurance, which is based on risk transfer, its distribu-
tion and risk control understood as preventive impact of 
insurance on attitude of insured.
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Wprowadzenie

ejście spółki na giełdę nieustająco wzbudza 
zainteresowanie szerokiego grona badaczy, 
reprezentujących różne dyscypliny nauk 

o zarządzaniu, tj. przedsiębiorczość, finanse, zarzą-
dzanie zmianą czy nadzór korporacyjny. (zob. np. 
Welch I., Ritter J., 2002). Różnorodność dyscyplin 
oznacza jednocześnie zróżnicowanie perspektyw po-
strzegania zagadnień związanych z transformacją 
spółki prywatnej w publiczną. W praktyce przynosi 
to wieloaspektowy zbiór odpowiedzi na postawione 
pytania badawcze. Na przykład odpowiedzi na pyta-
nie: dlaczego spółki wchodzą na giełdę, pokazują, że 
proces ten może być [Zingales L., 1995, s. 425 oraz 
Jain B.A., Kini O., 1999, s. 1281–1283]:

 jednym z etapów wzrostu korporacji, dzięki pozy-
skanym w ten sposób środkom finansowym1);

 poszukiwaniem równowagi pomiędzy kosztami 
a korzyściami wynikającymi z zostania spółką pu-
bliczną – według Pagano i in. [1994: za Zingales L., 
1995] nowo powstałe spółki (start-up) idą na gieł-
dę, żeby ponownie zrównoważyć swoje rachunki po 
okresie wysokich inwestycji i wzrostu;

 pierwszym etapem sprzedaży spółki – transforma-
cja w spółkę publiczną pozwala na rynkową wycenę 
wartości jej zasobów, co ułatwia dalszą stopniową jej 
sprzedaż; 

 „wyjściem awaryjnym” przed potencjalnym upad-
kiem – spółka, dostrzegając niebezpieczeństwo ogra-
niczenia dalszego wzrostu i korzystając z asymetrii in-
formacji, poprzez sprzedaż swoich udziałów na giełdzie 
stara się zabezpieczyć przed możliwością upadku.

Obok identyfikacji motywów odpowiedzialnych 
za przekształcenie spółki prywatnej w spółkę pu-
bliczną, zainteresowanie badaczy przyciągały rów-
nież takie kwestie, jak:

 możliwe dalsze losy debiutanta giełdowego – na przy-
kład B.A. Jain i O. Kini [1999, s. 1281–1283] wyróżnili 
trzy następujące formy rozwoju debiutujących na gieł-
dzie spółek (Initial Public Offerings – pierwsza publicz-
na oferta2)):  przetrwanie jako samodzielne przedsię-
biorstwo;  upadek oraz  przejęcie przez inną spółkę 
publiczną, bądź prywatną, bądź poprzez LBO, w wyni-
ku czego następuje utrata niezależności i tożsamości;

 wycena akcji debiutującej spółki – zjawiskiem, 
które wzbudza wiele emocji, jest kwestia niedowar-
tościowania pierwszej publicznej oferty i pozostawie-

nia przez dotychczasowych właścicieli „pieniędzy na 
stole” [Certo i in., 2001b, s. 37];

 identyfikacja i zarządzanie zmianami, jakie po-
jawiają się w życiu spółki wraz z podjęciem decyzji 
o staniu się spółką publiczną [zob. np. von Eije J.H., 
de Witte M.C., van der Zwana A.H., 2004; Martens 
M.L., 2004, Aluchna M., Koładkiewicz I., 2006];

 działania ukierunkowane na zmniejszenie „cię-
żaru nowości rynkowej” (liability of newness) spół-
ki wchodzącej na giełdę [Stinchcombe A.L., 1965 za 
Finkle T.A., 1998, s. 7; Certo S.T., 2003, s. 433] – 
niezależnie od wieku, debiutująca na giełdzie spółka 
jest zawsze pewną niewiadomą dla uczestników ryn-
ku kapitałowego.

Przyjęty dla tego opracowania cel, w postaci po-
kazania zgromadzonych do tej pory wyników badań 
zajmujących się identyfikacją roli rady dyrektorów/ 
rady nadzorczej w procesie zmniejszania „ciężaru 
nowości rynkowej” spółki wchodzącej na giełdę, wpi-
suje się w ten ostatni obszar.

Rada dyrektorów/rada nadzorcza 
a wejście spółki na giełdę – perspektywa 
teoretyczna

stnieje wiele teorii tłumaczących rolę, za-
dania i efektywność rady dyrektorów/rady 
nadzorczej w spółce. Do najczęściej wyko-

rzystywanych w badaniach rad należy teoria agencji 
(agence theory), teoria zarządcy (stewardship theory), 
teoria zależności od zasobów (resource dependence 
theory), teoria interesariuszy (stakeholder theory), 
teoria społecznej sieci (social network theory) oraz 
teoria instytucjonalna (institutional theory) [Hung 
H., 1998; Certo S.T., 2003].

Badania literatury przedmiotu wskazują, że dla 
opisu relacji rada a wejście spółki na giełdę spośród po-
wyższych teorii wykorzystywana jest przede wszyst-
kim teoria zależności od zasobów [Pfeffer i Salancik, 
1978 za: Certo S.T., 2003, s. 432]. Czynnikiem o tym 
decydującym jest leżące u jej podstaw założenie, że 
rada może stanowić istotny zasób organizacji. Jakość 
i zarazem przydatność rady jako zasobu warunkuje 
zarówno wiedza jej członków, jak i posiadane przez 
nich zróżnicowane sieci kontaktów, zapewniające 
spółce nie tylko łączność z otoczeniem zewnętrznym, 
ale także dostępność do zasobów dla niej krytycznych. 
Rada, która zwiększa możliwości dostępu spółki do 

Rada dyrektorów/rada nadzorcza
jako czynnik zmniejszający 
„ciężar nowości rynkowej” 
spółki debiutującej na giełdzie
Izabela Koładkiewicz

,
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potrzebnych jej zasobów, może zmniejszać niepew-
ność inwestorów przed zainwestowaniem w jej akcje. 
W tym kontekście często rozważaną charakterystyką 
rady jest jej wielkość – im większa rada, tym większe 
możliwości pozyskania potrzebnych zasobów.

Obok teorii zasobowej do scharakteryzowania 
relacji rada dyrektorów/rada nadzorcza a wejście 
spółki na giełdę w literaturze przedmiotu używana 
jest również teoria wysyłania sygnału (signaling 
theory). Jej koncepcja opiera się na asymetrii infor-
macji w procesie podejmowania decyzji. Rdzeniem 
tej koncepcji jest sygnał, który musi być zauważalny 
i znany z wyprzedzeniem oraz trudny i kosztowny 
do imitacji [Spence, 1973 za: Certo S.T. i in., 2001,
s. 35–36 i Certo S.T., 2003, s. 434]. 

O postrzeganiu rady jako sygnału, który pozwala 
inwestorom podjąć bardziej świadomą decyzję o in-
westycji w danego giełdowego debiutanta, decyduje 
fakt, że zgodnie z regulacjami rynku giełdowego in-
formacja o składzie jego rady jest wcześniej dostępna 
w prospekcie emisyjnym (kryterium zauważalno-
ści). Jeżeli zaś chodzi o spełnienie drugiego z wyżej 
wymienionych kryteriów, tj. niemożność imitacji ze 
względu na znaczny stopień trudności i wysokie/
duże koszty – to można je rozpatrywać w kontekście 
jakości składu rady. O jakości rady decyduje reputa-
cja jej członków. Można zatem założyć, że osoby po-
strzegane przez rynek jako wiarygodne i cenione ze 
względu na posiadane umiejętności i doświadczenia 
zawodowe nie będą zainteresowane zostaniem człon-
kiem rady w słabej spółce. A jednym z kluczowych 
czynników o tym decydujących będzie obawa przed 
utratą reputacji [Certo S.T. i in., 2001, s. 36].

Rada dyrektorów/rada nadzorcza jako 
potencjalny czynnik zmniejszający „ciężar 
rynkowej nowości” spółki debiutującej
na giełdzie (IPO) – w świetle wyników badań 

okonany przegląd literatury poświęconej za-
gadnieniom wejścia spółki na giełdę wskazu-
je, że rola rady dyrektorów/rady nadzorczej 

w tym procesie raczej nie wpisywała się w główny 
nurt badań. Liczba publikacji prezentujących wyniki 
badań w tym obszarze jest dość skromna, można jed-
nak wyróżnić kilka głównych wątków badawczych. 
Do najczęściej badanych problemów należały m.in.: 

 relacje między składem rady (rozumianym jako 
czynnik warunkujący jej jakość – wiedza, umiejęt-
ności i niezależność) a wielkością pierwszej oferty 
publicznej,  pochodzenie dyrektora generalnego 
(insider – założyciel-właściciel, versus outsider – me-
nedżer profesjonalista) i jego rola w procesie tworze-
nia rady, oraz  prestiż i reputacja rady.

Skład rady a sukces IPO

eżeli chodzi o występowanie relacji pomię-
dzy składem rady a wielkością pierwszej 
oferty publicznej, to dotychczasowe wyni-

ki badań potwierdzają ich obecność. Na przykład
T.A. Finkle [1998, s. 20–21], badający to zjawisko 
wśród 125 amerykańskich debiutantów z sektora 
biotechnologii z lat 1980–1994, zaobserwował po-
zytywną relację między składem rady a wielkością 
pierwszej publicznej oferty. Otrzymane wyniki poka-

zały, że obecność w radach badanych spółek przed-
stawicieli top-20 funduszy venture capital oraz z firm 
organizujących pierwotną emisję akcji determino-
wała większe nią zainteresowanie. Obecni w radzie 
reprezentanci tego typu instytucji finansowych byli 
postrzegani przez potencjalnych inwestorów jako 
gwaranci zdolności spółki do pozyskania kapitału, 
a decydowała o tym posiadana przez nich wiedza 
z zakresu finansów. Można jednak założyć, że tego 
typu wiedza wśród członków rady jest nie tylko istot-
na w przypadku młodych spółek z sektora biotech-
nologii, ale każdej młodej organizacji, która z reguły 
cierpi na niedostatek różnych zasobów, a w szczegól-
ności kapitału umożliwiającego dalszy jej rozwój.

Warto tu także dodać, że w przypadku IPO istot-
ne jest pozyskanie do rady osób, które dysponują 
wiedzą na temat mechanizmów i aktorów rynku 
giełdowego oraz są temu rynkowi znane. Znajomość 
rynku nie tylko ułatwia poruszanie się po nim, 
ale stwarza też szanse na lepsze warunki debiutu. 
Na przykład dzięki posiadaniu przez członka rady
wcześniejszych doświadczeń w zakresie negocjacji 
z instytucjami przygotowującymi spółkę do wejścia 
na parkiet rosną szanse na wynegocjowanie lepszych 
cen dla pierwszej emisji akcji „jego spółki”. Ważną 
rolę odgrywa również kwestia znajomości członków 
rad przez rynek – obecność w radzie osób, które ry-
nek dobrze postrzega, a przed wszystkim ma do nich 
zaufanie, może także owocować jego przychylnością 
dla giełdowego debiutanta. 

Dyrektor generalny (insider – założyciel 
czy outsider – profesjonalista) i jego rola 
w tworzeniu rady – z punktu widzenia 
uczestników rynku giełdowego 

ażnym wątkiem w dyskusji na temat roli 
rady w czasie giełdowego debiutu spółki jest 
przydatność wykształcenia i doświadczeń 

posiadanych przez jej dyrektora generalnego (CEO). 
Wyniki badań Finkle’a (1998) wskazały, że w przy-
padku spółek z sektora biotechnologii dyrektor gene-
ralny (członek rady dyrektorów), który pochodził ze 
środowiska akademickiego, pozytywnie wpływał na 
wielkość pierwszej oferty publicznej (większa emisja 
akcji). Dyrektor generalny mający przeszłość uni-
wersytecką, a w szczególności doświadczenie z do-
meny działania debiutującej spółki, był traktowany 
przez inwestorów giełdowych jako swoista gwaran-
cja dostępności do takich zasobów, jak: techniki ba-
dawcze, informacje i dane z zakresu biotechnologii, 
informacje dotyczące doświadczonych pracowników 
oraz zdolności do monitorowania i oceny innych prac 
naukowych [Finkle T.A., 1998, s. 21].

Wpływ dyrektora generalnego na wielkość pierw-
szej emisji akcji jest rozpatrywany nie tylko z per-
spektywy posiadanych przez niego umiejętności 
i doświadczeń zawodowych. Innym wymiarem dla 
analizy tej relacji jest kwestia: kto pełni rolę dyrek-
tora generalnego – założyciel spółki czy zatrudniony 
w tym celu niezależny menedżer (outsider). Ten pro-
blem – z perspektywy instytucji przygotowujących 
spółkę do wejścia na giełdę – badał między innymi 
Certo z zespołem [2001a, s. 644–645]. Przeprowa-
dzona analiza pokazała, że ze względu na możliwość 
wystąpienia zjawiska asymetrii informacji, za bar-
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dziej obiektywne źródło informacji w pojęciu tego 
typu instytucji finansowych jest uważany dyrektor 
generalny pochodzący spoza spółki (outsider). Na 
taką ocenę wpływa brak jego emocjonalnego zaanga-
żowania w życie firmy, co pozwala mu na bycie bar-
dziej obiektywnym i na dokonanie bardziej realnej 
oceny przyszłych możliwości rozwoju organizacji. 

Ponadto obecność właściciela-założyciela spółki 
(insidera) na stanowisku dyrektora generalnego po-
strzegana jest przez tego typu instytucje jako czyn-
nik mogący negatywnie wpływać na przyszłą cenę 
jej akcji. U podstaw wyższej „wyceny” dyrektora 
generalnego – outsidera w porównaniu do insidera 
– założyciela, leży ich niepokój związany z brakiem 
oceny umiejętności menedżerskich tego ostatniego 
przez rynek talentów menedżerskich. 

Co ciekawe, to zupełnie odmienną perspektywą 
postrzegania tej kwestii charakteryzują się przyszli 
akcjonariusze. Według nich doprowadzenie spółki do 
takiego poziomu rozwoju jest wystarczającym świa-
dectwem umiejętności menedżerskich jej założyciela 
(zaufanie to ma oczywiście charakter krótkookresowy) 
[Certo S.T. i in., 2001a, s. 657; Nelson T., 2003, s. 13].

Innym ważnym wymiarem roli dyrektora general-
nego (w kontekście przydatności rady spółki przy jej 
wejściu na giełdę) jest jego udział w procesie jej two-
rzenia. Jeżeli funkcję tę będzie pełnił założyciel spół-
ki, i zarazem jej jedyny albo dominujący akcjonariusz, 
to niezależnie, czy jest to rada dyrektorów czy rada 
nadzorcza, decyduje on o jej składzie. Zbiór czynników 
wpływających na decyzję wyboru członka do rady jest 
dość zróżnicowany i częściej warunkowany osobowo-
ścią właściciela aniżeli potrzebami spółki. Jeżeli nie ma 
on ochoty dzielić się władzą, to raczej wśród członków 
rady należy oczekiwać osób jemu podporządkowanych 
i przyjmujących jego decyzje bez protestu (czyli rada 
typu „gumowa pieczątka”). Taki skład rady nie będzie 
jednak wzbudzał zaufania potencjalnych inwestorów. 

Odmiennym scenariuszem jest przedkładanie 
przez dyrektora-założyciela potrzeb spółki nad swoim 
„ego” i dostrzeżenie przydatności spojrzenia na nie 
z zewnątrz – a to oferują niezależni od niego człon-
kowie rady. W takim przypadku selekcja członków do 
rady w dużej mierze dyktowana jest potrzebami spółki 
[Koładkiewicz I., 2006]. Można założyć, że z perspek-
tywy potencjalnych inwestorów giełdowych ten sposób 
tworzenia rady jest najbardziej pożądany. Tak tworzo-
na rada potencjalnie zapewnia podejmowanie działań 
zgodnych z interesem spółki, a nie ukierunkowanych 
na realizację interesów właściciela. Ponadto obecność 
w niej niezależnych od dyrektora-założyciela członków 
powinna sprzyjać tworzeniu systemów monitorowa-
nia z prawdziwego zdarzenia. Ich obecność z punktu 
widzenia potencjalnych inwestorów jest traktowana 
jako wzrost bezpieczeństwa ich inwestycji. Można 
zatem przyjąć, że niezależność członków rady od ak-
cjonariusza-założyciela tworzy podstawę do większego 
zaufania inwestorów do potencjału spółki [Certo S.T. 
i in., 2001b, s. 36] – niezależność jako sygnał.

Niezależność rady jest złożoną kwestią, która 
nie ogranicza się tylko do wpływu założyciela na jej 
skład, ale jest rozpatrywana z jeszcze innych per-
spektyw. Na przykład w odniesieniu do rad dyrekto-
rów jako jeden z czynników decydujących o jej nieza-
leżności traktowany jest stosunek liczby dyrektorów 
wykonawczych (insiderów wywodzących się z wyż-

szej kadry zarządzającej spółki) do niewykonawczych 
(outsiderów pochodzących spoza spółki). Dla nikogo 
nie powinno więc być zaskoczeniem, że inwestorzy 
giełdowi będą woleli inwestować w spółki, w których 
radach dominują dyrektorzy niewykonawczy. Z ich 
strony taki rozkład sił w radzie jest odbierany jako 
sygnał wskazujący na obecność efektywnego syste-
mu kontroli [Certo S.T. i in., 2001b, s. 36]. A to z kolei 
jest traktowane jako jeden z czynników krytycznych 
warunkujących eliminację asymetrii informacji, co 
przekłada się na zmniejszenie ryzyka ich inwesty-
cji. Należy jednak pamiętać, że takie mechaniczne 
podejście do proporcji dyrektorów niewykonawczych 
do dyrektorów wykonawczych może prowadzić na 
manowce. To, że w radzie przeważają outsiderzy, nie 
zawsze jest tożsame z tym, że stoją oni na straży in-
teresów wszystkich akcjonariuszy. W dużej mierze 
decyduje o tym sposób ich doboru, który powinien 
gwarantować rzeczywistą ich niezależność. 

Co ciekawe, to w przypadku amerykańskich 
spółek nie tylko dyrektorzy niewykonawczy mają 
znaczenie dla decyzji inwestorów o zakupie pierw-
szej emisji ich akcji. Jak pokazują badania, obecność 
w radzie dyrektorów wykonawczych także jest brana 
pod uwagę. A ich udział w radzie jest postrzegany 
raczej jako pozytywne zjawisko. Decyduje o tym ich 
szeroka i specyficzna wiedza na temat organizacji, 
która pozycjonuje ich – jako doradców dyrektora 
generalnego – w lepszej pozycji niż dyrektorów nie-
wykonawczych (outsiderów) [Certo S.T. i in., 2001a,
s. 657, Filatotchev I., 2003]. 

Wyniki badań T. Nelson [2003, s. 13] analizują-
cych proporcje między dyrektorami wykonawczymi 
i niewykonawczymi w radzie dyrektorów, przeprowa-
dzone na próbie 157 spółek debiutujących w 1991 r. 
na amerykańskich giełdach, ujawniły większy udział 
tych pierwszych w przypadku spółek zarządzanych 
przez założyciela. Obserwacja ta daje podstawę do 
wysnucia tezy, że mimo nacisków rynku na obecność 
w radzie dyrektorów niewykonawczych, założyciel 
jednak wyżej wartościuje wsparcie, jakie otrzymuje 
od dyrektorów wykonawczych ze względu na ich wie-
dzę i znajomość firmy. 

W przypadku amerykańskich rad dyrektorów za 
ważny wymiar niezależności rady uważany jest także 
rozdział ról między przewodniczącym rady a dyrekto-
rem generalnym – w USA dominuje model łączenia 
tych funkcji3). Co ciekawe, to w próbie badanych przez 
T. Nelson [2003, s. 13] spółek można było zaobserwo-
wać rozdzielenie tych funkcji, co inwestorzy mogli ode-
brać jako sygnał o wzroście niezależności rady. Jednym 
z wytłumaczeń zaobserwowanej sytuacji może być to, 
że założyciel miał świadomość konieczności zapewnie-
nia spółce dostępu do potrzebnych jej zasobów, a pozy-
skanie w roli przewodniczącego rady osoby z zewnątrz 
umożliwiało mu zaspokojenie tych potrzeb.

Reputacja i prestiż rady dyrektorów/rady 
nadzorczej

eżeli chodzi o rolę rady dyrektorów/rady 
nadzorczej analizowaną z perspektywy jej 
udziału w procesie zmniejszania „rynkowe-

go ciężaru nowości” spółki wchodzącej na giełdę, nie 
można pominąć znaczenia prestiżu posiadanego przez 
jej członków. Pojawia się coraz więcej badań wskazu- ,
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jących na postrzeganie prestiżu i reputacji rady jako 
ważnego sygnału warunkującego jakość potencjal-
nych działań spółki [Certo S.T. i in., 2001b, s. 38]. 
Między innymi tezę tę potwierdziły wspominane już 
badania zespołu Certo [2001b, s. 44] wskazujące, że 
im bardziej prestiżowy dyrektor zasiada w radzie, tym 
bardziej zmniejsza się problem niedowartościowania 
pierwszej emisji akcji. Wagę tego czynnika potwier-
dziły także wyniki T.A. Finkle’a, który zaobserwo-
wał, że obecność w radzie debiutującej spółki przed-
stawicieli top-20 funduszy venture capital czy z firm 
przygotowujących emisję akcji spółki wpływała na 
wzrost wielkości jej emisji akcji [Finkle T.A., 1998].

Podsumowanie

imo że liczba projektów badawczych eks-
plorujących zagadnienie przydatności rady 
w zmniejszaniu „ciężaru nowości rynkowej” 

debiutującej na giełdzie spółki nie jest zbyt bogata, ich 
wyniki wskazują jednak, że może ona odgrywać pozy-
tywną rolę w tym procesie. Analizowane powyżej re-
zultaty badań szczególnie podkreślają znaczenie doko-
nania właściwego wyboru członków rady. Wybór ten 
powinien nie tylko uwzględniać wiedzę, kompetencje 
i sieć kontaktów, jaką wraz z wejściem do rady wnosi 
każdy jej członek. Istotne jest również to, aby charak-
teryzował się niezależnością poglądów i umiejętnością 
zadawania trudnych pytań. Wyniki badań podkreśla-
ły również wagę reputacji i prestiżu członków rady.

Zaprezentowane powyżej wyniki badań dotyczy-
ły głównie doświadczeń IPO z dojrzałych rynków ka-
pitałowych. Można jednak założyć, że mogą być one 
również przydatne na naszym rynku. Akcjonariusze 
decydując o wejściu spółki na GPW w Warszawie, 
powinni wreszcie dostrzec, że rada nadzorcza może 
także stanowić dodatkowy atut w procesie zachęca-
nia inwestorów giełdowych do zakupu pierwszej emi-
sji jej akcji. Wydaje się jednak, że postrzeganie rady 
nadzorczej jako istotnego ogniwa w procesie budowy 
zaufania inwestorów do spółki wymaga zmiany po-
dejścia do niej, a przede wszystkim dostrzeżenia jej 
wcześniej aniżeli w momencie wejścia na giełdę. 

dr Izabela Koładkiewicz
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

im. L. Koźmińskiego,
Centrum Studiów  Zarządzania

Taka formuła tytułu wynika z tego, że opisane zostaną 
doświadczenia głównie rad dyrektorów (bard of directors); 
co oczywiście nie wyklucza przydatności tych doświadczeń 
dla polskich rad nadzorczych.

PRZYPISY
1) Wszak lata 80. ub. wieku zaburzyły podstawy tej koncep-

cji, wtedy na amerykańskim rynku miał bowiem miejsce 
duży odpływ dojrzałych spółek z giełdy – amerykański 
udział w kapitalizacji światowego rynku zmniejszył się 
z 53,3% do 29,9% (Zingales L., 1995, s. 425).

2) W opracowaniu celem uniknięcia powtórzeń termin IPO 
jest używany zamiennie z określeniem spółka wchodzą-
ca na giełdę.

3) Dotyczy to ok. 75% amerykańskich korporacji, w któ-
rych dyrektor generalny spółki (CEO) pełni jedno-
cześnie funkcję przewodniczącego rady dyrektorów, [w:] 
F.R. KAEN, (2003), A Blueprint for Corporate Governance, 
American Management Association, Amacom, s. 178.

BIBLIOGRAFIA
[1] ALUCHNA M., KOŁADKIEWICZ I., (2006), Budowa 
relacji inwestorskich. Doświadczenia debiutantów z GPW 

z 2004 roku, [w:] RUDOLF S. (red.), Tendencje zmian 
w nadzorze korporacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź, s. 157–184.
[2] CERTO S.T., COVIN J.G., DAILY C.M., DALTON D.R., 
(2001a), Wealth and the Effects of Founder Management 
Among IPO-Stage New Ventures, „Strategic Management 
Journal”, vol. 22, s. 641–658. 
[3] CERTO S.T., DAILY C.M., DALTON D.R., (2001b), 
Signaling Firm Value Through Board Structure: An In-
vestigation of Initial Public Offerings, „Entrepreneurship 
Theory and Practice”, zima, s. 33–50.
[4] CERTO S.T., (2003), Influencing Initial Public Offering 
Investors with Prestige: Signaling with Board Structure, 
„Academy of Management Review”, vol. 28, nr 3, s. 432–446. 
[5] FILATOTCHEV I., (2003), Learning Through Cor-
porate Boards: A Knowledge-Based Model of Governance 
Development in Entrepreneurial IPOs, konferencja Cor-
porate Governance Life-Cycle: The Research Agenda and 
Practical Implications, School of Management Bradford 
University w Wielkiej Brytanii, 10–11.04.2003 (materiał 
niepublikowany).
[6] FINKLE T.A., (1998), The Relationship Between 
Boards of Directors and Initial Public Offerings in the Bio-
technology Industry, „Entrepreneurship Theory and Prac-
tice”, wiosna, s. 5–29.
[7] GRIESEDIECK J., NAHAS C., (2005), Winning the 
Race. For Independence in the Boardroom, Executive In-
sight, Korn/Ferry International; www.kornferry.com, s. 2.
[8] HIGGINS M.C., GULATI R., (2006), Stacking the Deck: 
The Effects of Top Management Background on Investor De-
cision, „Strategic Management Journal”, vol. 27, s. 1–25. 
[9] HUNG H., (1998), A Typology of the Theories of the 
Roles of Governing Boards, „Corporate Governance. Inter-
national Review”, vol. 6, nr 2, s. 101–111.
[10] JAIN B.A., KINI O., (1999), The Life Cycle of Initial 
Public Offering Firm, „Journal of Finance & Accounting” 
26(9)&(10), listopad–grudzień, s. 1281–1307.
[11] KAEN F.R., (2003), A Blueprint for Corporate Govern-
ance, „American Management Association”, Amacom.
[12] KOŁADKIEWICZ I., (2006), Nadzór korporacyjny 
w małych i średnich przedsiębiorstwach. Rada nadzorcza 
– atrapa czy wartość dodana?, [w:] RUDOLF S. (red.), Ten-
dencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 215–234.
[13] MARTENS M.L., (2004), IPO Effects: Corporate Re-
structuring when a Firm Goes Public, „Journal of Public 
Affairs”, vol. 4, nr 2, s. 155–169. 
[14] NELSON T., (2003), The Persistence of Founder Influ-
ence: Management, Ownership, and Performance Effects at 
the Initial Public Offerings, „Strategic Management Jour-
nal”, vol. 24, issue 8, s. 707–724; artykuł uzyskany z bazy 
ProQuest, wersja html, s. 1–16.
[15] WELCH I., RITTER J., (2002), A Review of IPO
Activity, Pricing and Allocations, „Yale ICF Working Pa-
per”, nr 02-01, zima, s. 33–50.
[16] Von EIJE J.H., de WITTE M.C., van der ZWANA A.H., 
(2004), IPO-Related Organizational Change anad Long 
Term Performance: Considerations of Dutch Corporate Of-
ficers, „Managerial Finance”, vol. 30, nr 1, s. 17–28.
[17] ZINGALES L., (1995), Insider Ownership and the De-
cision to Go Public, „Review of Economic Studies”, nr 62, 
s. 425–448.

Summary
From the perspective of corporate governance, in addition 
to information policy and the building of investor relations, 
one of the most important factors that can have an impact 
on decreasing the „liability of market newness” of a com-
pany making its debut on the stock market is the board of
directors/supervisory board. In spite of the fact that the 
number of studies exploring the question of the usefulness of 
such boards in this process is not abundant, their results do 
demonstrate their utility in the process. Results received to 
date stress the weight of the proper selection of board mem-
bers, where selection should take into account more than 
just knowledge, competencies, and the network of contacts 
brought into the company by each member becoming a part 
of the board. It is also important that such a member think 
independently and know how to ask difficult questions. 
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Do niedawna internet był narzędziem prezentacji 
informacji. Dziś sieć Web 2.0 staje się jednym wiel-
kim komputerem. Każdy internauta może uczestni-
czyć w istniejących już rodzajach działalności eko-
nomicznej i aktywności społecznej lub tworzyć nowe 
ich rodzaje. Tak oto internet stał się pierwszym me-
dium w dziejach ludzkości, które łączy bezpośred-
nio wszystkich ze wszystkimi. W sposób najbardziej 
demokratyczny, jaki można było sobie tylko kiedyś 
wymarzyć. Teraz to już rzeczywistość. 

W końcu grudnia 2006 r. ukazała się nowa książ-
ka Dona Tapscotta, wykładowcy Uniwersytetu 
w Toronto, jednego z najwybitniejszych ekspertów 
światowych od wyłaniającej się nowej, postindu-
strialnej gospodarki. Książka napisana przy udziale
A.D. Williamsa ma tytuł: Wikinomics. How Mass 
Collaboration Changes Everything (Wikinomia. Jak 
masowa współpraca zmienia wszystko). 

D. Tapscott definiuje wikinomię jako nową sztu-
kę i naukę współpracy przedsiębiorstw, organizacji 
i jednostek (a new art and science of a mass collabo-
ration). Terminu mass collaboration używa zamien-
nie z terminem peer production, peer-to-peer, P2P lub 
peering. Jest to nowy sposób kreowania innowacji 
i wartości, oparty na współpracy „sobie równych” 
albo „współpracy partnerskiej”. A zatem wikinomia 
to sztuka i nauka współpracy partnerskiej wykorzy-
stującej internet. 

Wikinomia swą nazwą nawiązuje do Wikipedii – 
fenomenu internetu, zainicjowanego w 2001 r. przez 
Amerykanina J. Walesa. Celem Wikipedii jest udo-
stępnienie wszystkim całej wiedzy ludzkości. Wiki-
pedia to encyklopedia tworzona przez ochotników 
z całego świata, którzy dopisują, redagują i ulepszają 
kolejne hasła. Cały proces jest kontrolowany przez 
redaktorów czuwających nad jakością publikowa-
nych treści. Jest dostępna bezpłatnie dla każdego. 
Rozwija się w zawrotnym tempie i jest już najwięk-
szą encyklopedią świata. Na koniec 2006 r. składała 
się z ponad 5 mln haseł, w przeszło 100 językach. 
Polska wersja jest już trzecia pod względem wielko-
ści zasobów, po wersji angielskiej i niemieckiej.

Krytycy ruchu Wikipedii zarzucają jej twórcom 
niszczenie podstaw cywilizacji naukowo-technicznej 
i podważanie autorytetu nauki oficjalnej, która przez 
kilkaset lat rozwoju wypracowała sprawdzoną meto-
dę dochodzenia do prawdy i rzetelnej wiedzy. Z po-
równań jakości Wikipedii i encyklopedii Britannica, 
przeprowadzonych przez pismo „Nature”, wynika, 
że ta pierwsza ma nieco więcej błędów, ale ta dru-

ga – uznawana za wzór – też nie jest od nich wolna. 
Wikipedia jest przykładem współpracy partnerskiej, 
nowego sposobu produkcji dóbr i usług. Okazuje się 
często, że nawet najlepszy ekspert dysponuje mniej-
szą wiedzą niż rzesza wolontariuszy. Nie oznacza to, 
że znikną tradycyjne „eksperckie” encyklopedie. 

Nie byłoby Wikipedii, gdyby nie wcześniejsze 
doświadczenia fińskiego studenta Linusa Thorvald-
sa, który w 1991 r. zainicjował projekt zbiorowego 
tworzenia oprogramowania komputerowego Linux, 
opartego na tzw. otwartych kodach źródłowych 
(open source). Linux miał być przeciwwagą dla płat-
nego oprogramowania firmy Microsoft. Okazało się, 
że software tworzony przez programistów ochotni-
ków z całego świata za darmo jest bezpieczniejszy, 
bardziej odporny na włamania i wirusy, a do tego 
mniej w nim błędów! 

Nieuchronnie nasuwają się pytania, co motywuje 
tyle osób do ochotniczej pracy? Na czym polega fe-
nomen społecznej samoorganizacji, w efekcie której 
powstaje produkt tak złożony i równocześnie tak 
dobry? Problem ten nurtuje socjologów, ekonomi-
stów i teoretyków zarządzania. Torvalds odpowiada: 
Just for fun! (Po prostu dla zabawy). I poważnie już 
formułuje swoje „prawo Linusa”: „Jeżeli odpowied-
nio duża liczba programistów testuje i współtworzy 
oprogramowanie, to niemal każdy problem zostanie 
szybko zidentyfikowany, a jego rozwiązanie będzie 
dla kogoś oczywiste”.

W ruchu wolnego oprogramowania obowiązuje 
porządek merytokratyczny. Nieistotne, czy uczest-
nik jest studentem, czy wybitnym ekspertem, czy 
pracuje w IBM, czy też jest bezrobotny. Liczy się tyl-
ko to, co potrafi. Największą nagrodą jest uznanie 
otwierające możliwości awansu i udziału w bardziej 
odpowiedzialnych zadaniach. Na wyróżniających 
czekają prawdziwe pieniądze i praca w „tradycyj-
nych” korporacjach.

Wszystko co nowe i nieznane, a do tego zagraża 
interesom wielkich firm, budzi sprzeciw. Nie ina-
czej było w przypadku Linuxa. Bill Gates, który do-
strzegł w nim zagrożenia dla rynkowej pozycji swo-
jego systemu Windows, twierdził, że ruch wolnego 
oprogramowania jest groźnym przejawem ideologii 
komunistycznej kwestionującej fundamenty kapita-
lizmu, czyli prawo własności i prawo do zysku. 

Internet drugiej generacji dokonał prawdziwej 
rewolucji w biznesie rozrywki i mediów za sprawą 
serwisu NAPSTER, który umożliwiał wymianę pli-
ków muzycznych. Jego twórcą był Shaw Fanning, 

Wikinomia – przyspieszenie 
ewolucji zarządzania 
Jan Polowczyk

,
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18-latek z Bostonu. Napster wstrząsnął światem 
muzycznego biznesu, który zaczął tracić kontrolę 
nad dystrybucją. Popularność Napstera szybko ro-
sła, a wraz z nim zjawisko nielegalnej dystrybucji 
utworów muzycznych chronionych prawem autor-
skim. Stowarzyszenie amerykańskich producentów 
muzycznych wytoczyło Napsterowi proces o łamanie 
praw majątkowych. W rezultacie portal przestał ist-
nieć. Nie zahamowało to jednak rewolucji. Powsta-
ły kolejne, jeszcze doskonalsze technicznie portale. 
Niezależnie od wyników setek antypirackich proce-
sów podejmowanych przez świat rozrywki, tej nowej 
fali nie udało się powstrzymać. 

Próbę uporządkowania rynku nagrań podjęła fir-
ma Apple, uruchamiając w 2003 r. swój własny ser-
wis wymiany plików pod nazwą iTUNES, w którym 
za kopiowaną muzykę trzeba płacić – 99 centów za 
utwór. Sukces iTUNES świadczy o tym, że zamiast 
walczyć z technologią i nowymi trendami społecz-
nymi, należy zaproponować nową ofertę biznesową. 
Nowy serwis Apple powstał przede wszystkim na po-
trzeby słynnego odtwarzacza iPod.

Dzięki internetowi w świecie mediów upadła 
bariera dystrybucji dzieląca produkcję amatorską 
od profesjonalnej. Miliony ludzi mają teraz w domu 
swoje studia filmowe lub muzyczne z możliwościami, 
na jakie jeszcze do niedawna mogły sobie pozwolić 
tylko najbogatsze studia. Dzięki Google, zrewolucjo-
nizowana została efektywność wyszukiwania intere-
sujących nas treści w internecie, zmniejszając tym 
samym znaczenie pośredników (sklepów i hurtow-
ni). Zamiast oglądania telewizji, internauta może 
stworzyć swój własny program. Musi tylko wejść na 
stronę YouTube, nagrać wideoklip i umieścić w por-
talu. Jeżeli uzyska wysoką ocenę, to ma szanse trafić 
do prawdziwej sieci telewizyjnej i zarabiać. 

Cztery zasady Wikinomii

edług Tapscotta, Wikinomia jest oparta na 
czterech podstawowych zasadach: otwarto-
ści, partnerstwie, dzieleniu się i działaniu 

globalnym. Te nowe zasady zastępują wiele starych 
dogmatów biznesu. 

Otwartość (openness). Dawna poufność ustępu-
je miejsca coraz większej przejrzystości. Nowe zasa-
dy otwartości dotyczą zasobów ludzkich, innowacji, 
standardów branżowych i komunikacji. Informacje, 
które dawniej były utajnione dla partnerów, pracow-
ników, klientów czy dostawców, teraz stają się po-
wszechnie dostępne.

Partnerstwo (peering). Cywilizacja nieodłącz-
nie wiąże się z hierarchiami. W dużym stopniu 
przysłużyły się one do postępu. Pozwoliły jednoczyć 
wysiłki narodów i całych społeczności, Kościołów, 
rządów i armii. Tak bardzo zakorzeniły się w na-
szych gospodarkach i społecznościach, że dla wielu 
życie bez hierarchii jest nie do pomyślenia. Nawet 
współczesna literatura dotycząca zarządzania przyj-
muje hierarchie organizacyjne, oświecone techniki 
menedżerskie i polecenia służbowe jako niezbędne 
w nowoczesnej korporacji. 

Chociaż nie jest możliwe, aby hierarchie zniknęły 
w przewidywalnej przyszłości, to nowa forma orga-

nizacji już się wyłania. Nazywa się partnerstwem 
i łączy elementy hierarchii z samoorganizacją. Po-
lega na zasadach merytokracji, tj. najbardziej uta-
lentowani i doświadczeni członkowie społeczności są 
liderami i pełnią funkcje integracyjne. Ma to jednak 
tyle wspólnego z hierarchią korporacji, co te ostatnie 
z feudalnym folwarkiem. 

Współpraca partnerska jest bardziej efektywna 
niż zarządzanie hierarchiczne, ponieważ jest oparta 
na dobrowolnej motywacji. Jeżeli ludzie samodziel-
nie przydzielają się do zadań wymagających kre-
atywności i wiedzy, to jest bardziej prawdopodobne, 
że wykonają pracę lepiej, niż gdyby realizowali pole-
cenia menedżera. Odnosi się to szczególnie do takich 
dziedzin, jak: badania, oprogramowanie, edukacja, 
rozrywka czy kultura. 

Dzielenie się (sharing). Tradycyjna mądrość 
biznesowa mówi, że należy chronić własność intelek-
tualną. Dzisiaj miliony nastolatków używają inter-
netu do darmowego kopiowania nagrań muzycznych 
i filmów. Obsesyjne ściganie „piratów” działających 
masowo jest przejawem działań ze starej epoki.
Cyfrowy zapis wprowadza nowe wyzwania. Łatwo 
się nim dzielić, przetwarzać czy kopiować. Oczy-
wiście firmy muszą chronić podstawową własność 
intelektualną, swoje klejnoty koronne. Ale dziś nie 
mogą działać efektywnie, jeżeli ukrywają wszystko. 
Dzielenie się swoją własnością intelektualną nie jest 
altruizmem. Jest to często najlepsza droga do budo-
wania ekosystemów współpracy.

Działanie globalne (acting globally). Bycie 
międzynarodową korporacją nie oznacza jeszcze by-
cia firmą globalną. Prawdziwie globalna firma nie 
ma fizycznych ani regionalnych granic. Buduje swój 
ekosystem dla opracowywania, zaopatrzenia, pro-
dukcji i dystrybucji produktów w skali globalnej. 

IBM jest przykładem, jak dojrzała firma z usta-
loną kulturą własności adaptuje się do otwartych 
społeczności i wykorzystuje je jako katalizator in-
nowacyjności. W 1998 r. zarząd IBM podjął decyzję 
o współpracy z Linuxem, czym potwierdził jego wia-
rygodność, a sam uzyskał alternatywę dla systemu 
Windows. Dzięki temu IBM zaczął być postrzegany 
jako pozytywna siła w branży. Zaoszczędził na wy-
datkach rozwojowych, sam generując miliardowe 
przychody ze sprzedaży sprzętu oraz usług związa-
nych z Linuxem. W ślady IBM idą teraz następne 
wielkie korporacje: BWM, Motorola, Sony, Nokia, 
Philips i wiele innych. 

Ideagory

irmy w XX wieku przywykły do bazowania 
na własnych działach badawczo-rozwojo-
wych i przez długie lata były dotknięte syn-

dromem NIH (not invented here – niewynalezione 
u nas). Rzadko korzystały z zewnętrznych wynalaz-
ków. Najważniejsze innowacje powstawały w wiel-
kich laboratoriach, takich jak Bell Labs i Xerox 
PARC, DuPont czy Merck. Przyciągnęły najlepszych 
specjalistów i kreowały rewolucyjne wynalazki. 

Dziś wiedza i technologia rozwijają się w takim 
tempie, że nawet najbogatsze firmy nie mogą nadą-
żyć za postępem samodzielnie. Mogą jednak korzy-
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,

stać ze specjalistycznych platform internetowych. 
Prof. Tapscott nazywa je ideagorami, na wzór agor 
w starożytnej Grecji, gdzie były to place skupiające 
polityczną, handlową, administracyjną i społeczną 
aktywność. Ideagory wirtualne kreują idee, wyna-
lazki i naukowe ekspertyzy. Dają dostęp do globalne-
go rynku idei, innowacji i unikalnych umysłów.

Najbardziej znaną ideagorą jest InnoCentive – 
serwis internetowy założony przez koncern farma-
ceutyczny Eli-Lilly, skupiający już 100 tys. chemików 
z całego świata. InnoCentive działa na podobnych 
zasadach, jak eBay. Firmy anonimowo przedstawia-
ją swoje problemy i podają kwoty wynagrodzenia. 
Ochotnicy rozwiązują zadania i mogą za to zainka-
sować nagrody idące nawet w setki tysięcy dolarów. 
Około 50% wyzwań znajduje swoje rozwiązanie. Tyl-
ko w koncernie Procter & Gamble już prawie 40% 
nowych produktów rocznie pochodzi z Innocentive. 
Inne podobne platformy to Ninesigma i YourEncore. 

Bardzo pouczający jest przypadek podupadającej 
kanadyjskiej firmy Goldcorp zajmującej się wydoby-
ciem złota. Zarząd firmy, po bezskutecznych poszu-
kiwaniach na terenie Kanady, postanowił udostępnić 
w internecie wszystkie swoje dane dotyczące złóż zło-
ta. Do tej pory informacje te były najbardziej strzeżo-
ną tajemnicą. W marcu 2000 r. rozpoczął się projekt 
„Goldcorp Challenge”, z kwotą 575 tys. USD do po-
działu między zwycięzców. Efekty przeszły wszelkie 
oczekiwania. Napłynęły odpowiedzi z całego świata, 
przede wszystkim od geologów, ale także od studen-
tów, wojskowych, matematyków i fizyków. Zidenty-
fikowane nowe złoża pozwoliły firmie odrodzić się 
i dziś świetnie prosperuje ona w obu Amerykach. 

Prosumpcja

rosumpcja oznacza aktywny udział klientów 
w tworzeniu dóbr i usług. Jako pierwszy zjawi-
sko to opisał Alvin Toffler w swojej proroczej 

książce Trzecia fala (1980). Zaciera się różnica mię-
dzy producentami i konsumentami. Klienci adaptują
produkty do swoich potrzeb. Tworzą samoorganizują-
ce się społeczności, współpracują, wymieniają doświad-
czenia i narzędzia. Już powstanie komputera osobiste-
go w USA na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku 
było poprzedzone wielkim pospolitym ruszeniem in-
żynierów i garażowych pasjonatów, co znakomicie po-
mogło w powstaniu rewolucyjnego wynalazku.

Jedna z najbardziej dynamicznych społeczności 
konsumenckich powstała wokół produktów Lego. 
Firma ta coraz bardziej angażuje się w produkcję 
zabawek high-tech. Dla tych odbiorców utworzyła 
w 1998 r. stronę Lego Mindstorms, na której lego-
entuzjaści mogą dzielić się swoimi pomysłami. Ta 
chyląca się kilka lat temu ku upadkowi firma teraz 
czerpie korzyści ze współpracy z internautami. Naj-
lepsi mogą liczyć na pracę w Lego. 

Inne podejście zastosował koncern Sony, wpro-
wadzając na rynek psa-robota Aibo. Niektórzy 
użytkownicy, niezadowoleni i znudzeni skromnymi 
możliwościami sterowania robotem, włamali się do 
elektronicznego systemu sterującego i wprowadzi-
li dodatkowe komendy. Szybko powstały witryny 
internetowe umożliwiające pobranie dodatkowego 

oprogramowania usprawniającego zachowanie Aibo. 
Koncern zakazał rozpowszechniania „pirackiego” 
oprogramowania. Jednakże niezadowolenie klien-
tów i obawa przed utratą rynku spowodowały, że 
Sony zmieniło swoją politykę na bardziej otwartą. 

Michael Dell w lutym 2007 r. ogłosił rozpoczęcie 
nowego projektu pod nazwą „DellIdeaStorm”. Jest 
to otwarta sieć klientów Della, która pozwala im na 
uczestnictwo w wyborze najlepszych pomysłów na 
nowe produkty i usługi. Użytkownicy mogą dzie-
lić się pomysłami i doświadczeniami bezpośrednio 
z szefami Della i ich pracownikami odpowiedzialny-
mi za rozwój. Mogą przesyłać filmy pokazujące użyt-
kowanie techniki Della.

Konsumenci, dzięki możliwościom technicznym 
internetu, sieciom P2P, otwartym kodom źródłowym, 
przyjaznym narzędziom i łatwości dzielenia się z in-
nymi, stają się twórcami nowej „kultury remiksu”. 
Prosumpcja staje się jednym z największym motorów 
napędowych zmian i innowacji w biznesie. Klienci są 
wielkim rezerwuarem kapitału intelektualnego oraz 
entuzjastów kreujących nowe produkty i usługi. 

Stary model był prosty: współpraca z klientem 
w celu kreowania i ulepszania produktu. Firma 
zbierała pomysły, wybierała najlepszy, i do tego była 
właścicielem wartości intelektualnej. To był model 
oparty na firmocentryzmie. Tak jednak nowa gene-
racja internetu nie myśli. Powstaje nowy model: pro-
sumercentryczny, w którym użytkownik ma decy-
dująca rolę w generowaniu innowacji. Firmy muszą 
dołączyć do społeczności prosumerów. 

Gra Second Life, w której uczestniczy już 7 mln 
osób, splata świat wirtualny z rzeczywistym. Two-
rzy idealne warunki do testowania nowych produk-
tów i usług, co wykorzystuje już wiele firm, a zakup 
w grze jest premiowany rabatem w sklepie realnym. 

Nowa Aleksandria 

iblioteka Aleksandryjska, założona w III w.
p.n.e. przez Ptolemeusza, była największą 
biblioteką starożytności. Dzisiaj dorobek 

ludzkiej wiedzy jest nieporównanie większy. Książki 
są skanowane i zamieniane na postać cyfrową. Po-
wstaje Nowa Aleksandria – wielka cyfrowa bibliote-
ka, która staje się fundamentem nowej kooperacyjnej 
nauki, która zlikwiduje wszelkie bariery dostępu do 
otwartych zasobów. Rozszerzy wiedzę jednostek oraz 
połączy globalną sieć uczonych i ekspertów w spo-
łeczności „równych sobie”, co przyspieszy kolejne 
odkrycia naukowe. Masowa współpraca partnerska 
przemienia Web w coś na kształt globalnego mózgu. 

Tak jak partnerska współpraca przekształca mo-
dele biznesowe firm, tak na zawsze zmieni się spo-
sób naukowych publikacji, przetwarzania danych 
i współpracy. Tradycyjne wydawnictwa naukowe, 
systemy recenzji – powolne i drogie, będą musiały się 
zmienić. Są to relikty sięgające XVII w. i nie przysta-
ją do obecnego tempa rozwoju. Już w tej chwili moż-
na mówić o eksplozji współpracy naukowców. Rośnie 
liczba projektów, w których uczestniczą nawet setki 
ekspertów.

Uczelnie, jak np. MIT, udostępniają w sieci za dar-
mo całe kursy na otwartych platformach edukacyj-
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nych. Nie oznacza to jednak, że uniwersytety, profe-
sorowie czy eksperci przestają być potrzebni. Profesor 
MIT, Henry Jenkins podkreśla, że zmienia się źródło 
ich autorytetu. Muszą udowadniać swoje kompeten-
cje w nieustannej konfrontacji z innymi ekspertami, 
jak również z internautami amatorami. 

  
Globalna fabryka 

uż wkrótce produkcja metodą współpracy 
P2P będzie możliwa także do wytwarza-
nia dóbr materialnych. Wielkie korporacje, 

które tworzą wartość w zamkniętych hierarchiach 
– umierają. Ich miejsce zajmują globalne ekosystemy 
obejmujące dziesiątki i setki firm. Te nowe global-
ne firmy składają części wyprodukowane w różnych 
miejscach globu. Na przykład, w produkcję niewiel-
kiej elektrycznej szczoteczki do zębów Sonicare Phi-
lipsa zaangażowanych jest dwanaście firm z Japonii, 
Chin, Tajwanu, Malezji, Filipin, Szwecji, Austrii, 
Francji, Niemiec i USA. Dostawcy stają się coraz 
ważniejsi i odgrywają coraz większą rolę we wszyst-
kich działaniach: od projektu do produkcji i dystry-
bucji. Tradycyjne „łańcuchy wartości” stają się teraz 
„sieciami wartości”. 

Powstanie ekosystemów dla opracowywania 
i produkcji materialnych produktów oznacza nowy 
rozdział w procesie ewolucji korporacji. Prowadzi to 
do fundamentalnych zmian w procesie wytwarzania. 
Firmy powinny traktować swoje różne funkcje i ope-
racje jak części, które można rozłożyć i układać w za-
leżności od potrzeb. W przemyśle samochodowym 
samochody nie są produkowane tak jak dawniej. Na 
przykład BMW skupia się na marketingu i relacjach 
z partnerami. Dostawcy produkują coraz więcej czę-
ści bliskich finalnemu produktowi. Końcowym mon-
tażem zajmuje się firma Magna International.

Ten sam proces zachodzi w przemyśle lotniczym. 
Nowoczesny samolot składa się z dziesiątek tysięcy 
skomplikowanych części. W przeszłości firmy, takie 
jak Boeing, spisywały dokładnie specyfikację dla 
każdego elementu i zlecały dostawcom ich produk-
cję. Dzisiaj dostawcy Boeinga uczestniczą w projek-
towaniu samolotów od samego początku i dostarcza-
ją do montowni Boeinga gotowe moduły (np. WSK 
Mielec), a pojedynczy samolot jest składany niczym 
z klocków w ciągu zaledwie trzech dni. 

BMW i Boeing uwolniły część swoich zasobów, aby 
skoncentrować się na doskonaleniu tych, które doty-
czą klienta najbardziej. Skupiają się na koordynacji 
i doskonaleniu swoich ekosystemów. Następuje zmia-
na paradygmatu teorii organizacji. Jasne cele i przy-
wództwo pozostaną ważne. Natomiast podstawową 
zasadą organizacyjną będzie partnerska współpraca. 

Nowa generacja

namienne jest to, że inicjatorami wielu wy-
nalazków w internecie są młodzi ludzie, 
studenci, a nawet uczniowie. Tak było już 

podczas narodzin komputerów osobistych, kiedy 
powstawały wielkie fortuny genialnych młodych in-
nowatorów: S. Jobsa, M. Della czy B. Gatesa. Wy-
szukiwarka internetowa Google to dzieło studentów –

L. Page’a i S. Brina. Rewelacją konferencji technolo-
gicznej TiECON 2007 w Santa Clara stał się 13-letni 
Anshul Samar, założyciel firmy Elementeo, której 
pierwszym produktem jest gra komputerowa zmie-
niająca nudne lekcje chemii w ekscytującą zabawę 
w świecie fantasy. 

Według D. Tapscotta są trzy podstawowe siły, któ-
re zmieniają świat: technologia, globalizacja i wresz-
cie demografia. Nadchodzi Net Generation (genera-
cja sieci), dla której świat cyfrowy jest naturalnym 
środowiskiem. Nowa generacja pracowników, potra-
fiących bez oporów posługiwać się nowymi narzę-
dziami, zrewolucjonizuje miejsca pracy. Kooperacja, 
dzielenie się wiedzą tak jak przesyłanie sobie muzy-
ki i filmów – będzie czymś normalnym w ich pracy. 
Generacja młodych internautów wnosi nowy etos do 
codziennego życia, pracy, nauki i konsumpcji. 

Wikirewolucja nie ominie urzędów państwowych 
i samorządowych ani żadnej organizacji. Już dziś 
w niektórych państwach część urzędników pracuje 
w domu. A to oznacza, że koniec wielkich biurokra-
tycznych struktur jest coraz bliższy.

Książka jest podsumowaniem kilkuletnich badań 
prowadzonych przez firmę konsultingową D. Tap-
scotta – The New Paradigm. Łączny budżet badań 
sponsorowanych przez zewnętrzne firmy prywatne
wynosił 9 mln USD. A zatem każda spośród 300 
stron książki kosztowała średnio 30 tys. USD. Gdyby 
usunąć liczne powtórzenia podstawowych twierdzeń 
pracy, rozłożone w kolejnych rozdziałach, książka 
byłaby chudsza o jakieś 10%. Na szczęście, książka 
jest napisana ciekawie i przy jednorazowym czyta-
niu powtórzenia te są niezauważalne.

dr Jan Polowczyk
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
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Summary
The article presents the basic ideas of wikinomics de-
scribed by Don Tapscott and Anthony D. Williams in their 
new significant book. Wikinomics is a new art and science 
of mass collaboration. It is based on four principles: open-
ness, peering, sharing, and acting globally.
Thanks to the Internet, masses of people outside the 
boundaries of traditional hierarchies can innovate to pro-
duce content, goods and services. This new mode of collab-
oration is called “peer production” or “peering”. It will dis-
place corporation hierarchies as the key engine of wealth 
creation in the economy. 
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Beta z upraszczającego klasyczną teorię portfe-
la równania regresji noszącego nazwę modelu W.F. 
Sharpe’a (model jednowskaźnikowy)1) w ciągu ostat-
nich trzydziestu lat stała się kluczowym narzędziem 
pomiaru ryzyka, a także szacowania oczekiwanych 
stóp zwrotu. Model jednowskaźnikowy opiera się na 
założeniu, że poziom stóp zwrotu z akcji jest zdeter-
minowany działaniem czynnika odzwierciedlającego 
zmiany na rynku kapitałowym. Badania empiryczne 
dowiodły, że na wielu rynkach kapitałowych stopy 
zwrotu z akcji są powiązane ze stopą zwrotu z in-
deksu rynku, w związku z czym za wspomniany 
czynnik można uznać indeks giełdy. Niemniej jed-
nak, w sferze szacowania kosztu kapitału najczęściej 
przytaczanym w literaturze oraz akceptowanym 
przez praktyków narzędziem jest model wyceny 
aktywów kapitałowych (CAPM). Należy tu podkre-
ślić, że założenia formułowane dla modelu CAPM są 
zgodne z założeniami, jakie przyjął W. Sharpe dla 
jednowskaźnikowego modelu rynku2). Co więcej, po-
wszechnie uznaje się, że początek modelowi CAPM 
dał również William E. Sharpe3). Rozszerzony 
przez kolejne publikacje Lintnera i Mossina model 
ten stał się jednym z podstawowych modeli współ-
czesnych finansów. CAPM opiera się na zależności 
przedstawionej za pomocą linii rynku kapitałowego, 
która wskazuje na zbiór portfeli efektywnych, ana-
lizowanych ze względu na oczekiwaną stopę zwro-
tu i ryzyko całkowite. Linia CML definiuje relację 
ryzyko – zwrot tylko dla efektywnych portfeli ryn-
kowych. Dla inwestora ważne są również wartości 
tych dwóch charakterystyk dla pojedynczych akcji, 
które obrazuje linia rynku papierów wartościowych 
(Security Market Line – SML)4). Współczynnikiem 
proporcjonalności w przypadku linii rynku papierów 
wartościowych jest wspomniany wyżej współczyn-
nik beta, który może być subiektywnie oszacowany 
przez analityka. Innym sposobem ustalania przy-
szłych współczynników beta jest prognozowanie ich 
na podstawie współczynników beta wyznaczonych 
dla danych z przeszłości.

Należy tu podkreślić, że beta stanowi miarę je-
dynie ryzyka systematycznego (rynkowego), ryzyko 
specyficzne zgodnie z założeniami modelu jest bo-
wiem eliminowane tudzież znacząco zmniejszane 
poprzez dywersyfikację5). Na potrzeby modeli słu-
żących do zarządzania ryzykiem oraz optymaliza-
cji portfela przyjmuje się, że wartości bet są stałe, 
niemniej jednak owe założenie dotyczące stabilności 

parametru beta w czasie jest kwestionowane w wie-
lu badaniach. W rzeczywistości wartość bety danego 
waloru może być niestabilna z wielu powodów. Przy-
kładowo na skutek zmiany strategii firmy, zmiany 
na rynku mogą wpływać inaczej na stopy zwrotu 
z akcji firmy. Innymi słowy, czynniki ryzyka o cha-
rakterze specyficznym mogą spowodować zmiany 
w procesie reagowania danego waloru na zmiany 
zachodzące na rynku. W konsekwencji w pewnym 
okresie wartość bety może ulec zmianie. 

Do oceny stabilności współczynników β na GPW 
w Warszawie wykorzystano test Chowa, za pomocą 
którego sprawdzono, czy parametry strukturalne 
modelu różnią się istotnie w przyjętych podokre-
sach. Innymi słowy, zweryfikowano hipotezę, że 
model Sharpe’a poprawnie opisuje kształtowanie się 
stóp zwrotu w całym okresie, który obejmuje próba. 
Test zakłada podział próby na dwa okresy, które na-
suwają przypuszczenie, że zależności między zmien-
nymi w tych okresach uległy zmianie. Jeżeli zależ-
ności w obu okresach okażą się jednakowe, oznacza 
to, że współczynniki β w całym okresie cechują się 
stabilnością. Badanie objęło 118 spółek6) notowa-
nych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w okresie od stycznia 1999 do grudnia 2006 
roku (8 lat). Taki wybór okresu badawczego można 
traktować jako kompromis pomiędzy chęcią przyję-
cia możliwie najdłuższego przedziału czasu a liczbą 
możliwych wtedy do uwzględnienia spółek. Niemniej 
w celach ilustracyjnych przeprowadzono analogicz-
ne badania również dla dłuższych okresów, i tak 
w przypadku lat 1997–2006 możliwa była analiza 
44 spółek, a w przypadku okresu 1995–2006 już tyl-
ko 28. Za odpowiednik portfela rynkowego przyjęto 
Warszawski Indeks Giełdowy. W pierwszym etapie 
badania na podstawie danych miesięcznych osza-
cowano bety. W następnym kroku podzielono okres 
badawczy na podokresy, w których przeprowadza-
no test Chowa7). Przyjęto procedurę8) zaczerpniętą 
z badań M. Ebnera i T. Neumanna9) polegającą na 
badaniu stabilności indeksów ryzyka w podziale na 
cztery równe podokresy. W przypadku podstawowej 
analizy dla ośmioletniego okresu 1999–2006 naj-
pierw porównywano bety oszacowane dla pierwsze-
go okresu 2-letniego (1999–2000, dane miesięczne) 
z betami oszacowanymi dla pozostałego okresu sze-
ścioletniego (2001–2006), następnie bety oszacowa-
ne dla okresu 4-letniego (1999–2002) porównywano 
z drugim okresem 4-letnim (2003–2006), i kolejno 

Stabilność indeksu ryzyka beta
na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie w latach 1999–2006
Katarzyna Byrka-Kita, Dominik Rozkrut

,
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porównywano okres 6-letni (1999–2004) z okresem 
2-letnim (2005–2006). W kolejnym etapie badania po-
równano stabilność indeksów ryzyka oszacowanych 
dla czterech 2-letnich okresów łącznie, odpowiednio 
modyfikując procedurę testową, tzn. weryfikowano 
hipotezę o stałości współczynnika beta w czterech 
wyznaczonych podokresach jednocześnie. Podobnie 
testowano w przypadku pozostałych dłuższych okre-
sów badawczych, tj. dla lat 1997–2006 i 1995–2006, 
przy czym w pierwszym przypadku 10-letni okres po-
dzielono na cztery równe okresy 2,5-letnie, a w dru-
gim na okresy 3-letnie, łącząc je analogicznie w trzy 
warianty porównań dwuokresowych i jeden wariant 
jednoczesnego badania dla czterech okresów. W celu 
podsumowania wyników badań w tabeli 1 przedsta-
wiono liczbę istotnych statystycznie wartości współ-
czynnika beta dla poszczególnych okresów.

Z kolei tabela 2 zawiera liczbę przypadków w po-
szczególnych podziałach na podokresy, w których 

wykazano, że beta nie jest stabilna. Natomiast 
w ostatniej kolumnie przedstawiono liczbę spółek, 
dla których przynajmniej raz wykazano niestabil-
ność bety. Oczywiście należy odnosić otrzymane licz-
by przypadków do liczby spółek ogółem w poszcze-
gólnych wariantach analizy.

Wydaje się, że wraz z upływem czasu i dojrzewa-
niem polskiego rynku kapitałowego indeksy ryzyka 
stawały się coraz bardziej stabilne. Szczególnie wy-
mowne są wyniki przedstawione w tabeli 1 dla głów-
nego okresu badawczego obejmującego 118 spółek. 
Widać wyraźnie, że wraz z upływem czasu rośnie 
liczba istotnych statystycznie współczynników beta 
szacowanych dla kolejnych okresów dwuletnich. In-
nymi słowy wydaje się, że nowe spółki „potrzebują 
czasu”, w którym stabilizują się ich charakterystyki 
rynkowe. Tezę tę potwierdzają wyniki analiz pomoc-
niczych dla wydłużonych okresów, w których niemal 
wszystkie badane spółki miały istotne wartości bet. 

Tab. 1. Liczba istotnych statystycznie wartości współczynnika beta w poszczególnych okresach

Okres szacunku bety 1995–1996 1997–1998 1999–2000 1999–2002 1999–2004 1999–2006

Okres analizy: 1999–2006
Liczba spółek ogółem: 118

Liczba istotnych
statystycznie – – 39 62 80 86

Okres analizy: 1997–2006
Liczba spółek ogółem: 44

Liczba istotnych
statystycznie – 33 36 38 41 41

Okres analizy: 1995–2006
Liczba spółek ogółem: 28

Liczba istotnych
statystycznie 27 27 21 21 26 26

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 2. Liczba istotnie statystycznych wartości testu Chowa w poszczególnych podziałach na 
podokresy

Okres analizy: 1999–2006
Liczba spółek ogółem: 118

Podział na okresy
[w latach] 2 / 6 4 / 4 6 / 2 2 / 2 / 2 / 2 przynajmniej 

raz nigdy

Liczba istotnych staty-
stycznie 15 33 7 26 47 71

Okres analizy: 1997–2006
Liczba spółek ogółem: 44

Podział na okresy
[w latach] 2,5 / 7,5 5 / 5 7,5 / 2,5 2,5 / 2,5 / 2,5 / 2,5 przynajmniej 

raz nigdy

Liczba istotnych staty-
stycznie 10 8 2 14 17 27

Okres analizy: 1995–2006
Liczba spółek ogółem: 28

Podział na okresy
[w latach] 3 / 9 6 / 6 9 / 3 3 / 3 / 3 / 3 przynajmniej 

raz nigdy

Liczba istotnych staty-
stycznie 5 6 4 7 12 16

Źródło: opracowanie własne.
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,

Zastanawiające są wyniki przedstawione w tabeli 2. 
Okazuje się, że w każdym z analizowanych okresów 
udział liczby spółek, które charakteryzują się sta-
bilnością współczynników beta, to około 60% (odpo-
wiednio dla poszczególnych przedziałów czasowych: 
71 na 118, 27 na 44 oraz 16 na 28). Wraz z rozwojem 
rynku kapitałowego rośnie więc liczba spółek o sta-
bilnych wartościach bet. Zestawiając przedstawione 
wyniki, w przypadku aż 46 spółek szacunki współ-
czynnika beta dla całego podstawowego (ośmio-
letniego) okresu badania były istotne i stabilne, tj. 
w przypadku żadnego z przeprowadzonych testów 

Chowa (dla poszczególnych podziałów na podokresy) 
nie dowiedziono ich niestabilności (patrz tab. 3).

Podsumowując, można stwierdzić, że warto-
ści empirycznych statystyk F mogą dawać asumpt 
do tego, aby uznać współczynnik β za wiarygodną 
miarę ryzyka. Stabilność tego parametru w badanej 
próbie sugerowałaby możliwość jego aplikacji w wa-
runkach polskich.

Branżą, w której indeksy ryzyka poszczególnych 
podmiotów charakteryzowały się wysoką stabilno-
ścią, jest sektor bankowy – na 7 spółek, które zna-
lazły się w próbie, jedynie indeksy beta banku BPH 

Tab. 3. Bety istotne i stabilne wyliczone dla okresu od początku 1999 do końca 2006 roku
(dane miesięczne)

Lp. Spółka beta 
1999–2006 Lp. Spółka beta 

1999–2006

1. IGROUP 1,778 24. PPWK 0,797

2. MOSTALZAB 1,510 25. BUDIMEX 0,774

3. PROKOM 1,478 26. CERSANIT 0,764

4. ELEKTRIM 1,321 27. YAWAL 0,758

5. KGHM 1,308 28. MOSTALWAR 0,741

6. SANWIL 1,297 29. WILBO 0,714

7. ELEKTROEX 1,244 30. JUTRZENKA 0,684

8. MILLENNIUM 1,241 31. SUWARY 0,662

9. SWARZEDZ 1,224 32. FORTE 0,631

10. MOSTALEXP 1,223 33. SWIECIE 0,590

11. BRE 1,122 34. RELPOL 0,589

12. PROVIMROL 1,118 35. HANDLOWY 0,586

13. ECHO 1,044 36. INGBSK 0,558

14. ELMONTWAR 0,992 37. PGF 0,555

15. KABLE 0,967 38. ZREW 0,553

16. ENERGOPOL 0,954 39. MUZA 0,531

17. ALMAMARKET 0,951 40. MOSTALPLC 0,524

18. BZWBK 0,940 41. DEBICA 0,478

19. PROCHNIK 0,940 42. ROPCZYCE 0,471

20. ENERGOPLD 0,933 43. PERMEDIA 0,435

21. PEKAO 0,908 44. EFEKT 0,401

22. AMICA 0,892 45. UNIMIL 0,369

23. KETY 0,801 46. BOS 0,359

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 4. Bety w okresach od początku 1999 roku (dane miesięczne)

Spółka beta 
1999–2000

beta 
1999–2002

beta 
1999–2004

beta 
1999–2006

BANKBPH 0,334 0,652 0,780 0,818

BOS 0,362 0,339 0,320 0,359

BRE 0,886 1,088 1,108 1,122

BZWBK 0,755 0,863 0,866 0,940

INGBSK 0,670 0,575 0,517 0,558

MILLENNIUM 1,541 1,457 1,238 1,241

PEKAO 0,732 0,839 0,857 0,908

Źródło: opracowanie własne.
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okazały się niestabilne (w tab. 4 zaznaczono ten 
indeks na szaro) i to zaledwie w pierwszym okresie 
badania.

Wartość średnia ze wszystkich indeksów ryzyka 
zawartych w tabeli wynosi 0,81. Jest to wartość zbli-
żona do średniej ważonej bety, oszacowanej przez Ib-
botson Associates dla kodu SIC nr 602, która ukształ-
towała się na poziomie 0,62. W skład próby Ibbotsona 
weszło 327 banków depozytowych10). Wyniki badań 
przeprowadzonych przez A. Damodarana również 
wskazują na to, że wartości indeksów beta kształtują 
się na poziomie przekraczającym 0,6 (z wyłączeniem 
usług finansowych świadczonych przez fundusze 
inwestycyjne oraz usług finansowych świadczonych 
przez fundusze leasingowe w Europie).

Tab. 6. Indeksy beta oszacowane przez A. Da-
modarana dla spółek z sektora bankowego 
w USA

Liczba firm beta

Banki (kanadyjskie) 7 0,72

Banki (zagraniczne) 4 1,78

Banki (Midwest) 37 0,79

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://pages.
stern.nyu.edu/~adamodar/.

W niniejszym badaniu jedynie indeks ryzyka 
Banku Ochrony Środowiska ukształtował się na 
poziomie niższym niż 0,36. Niemniej jednak jest to 
bank specjalizujący się w finansowaniu przedsię-
wzięć służących ochronie środowiska, którego struk-
tura własności jest dość nietypowa, bo głównym ak-
cjonariuszem jest Skandinaviska Enskilda Banken 
– 47,04% oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej – 44,69%. Właścicielami 
pozostałych akcji są wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej oraz indywidualni 
akcjonariusze. Pod względem wysokości funduszy 
własnych BOŚ znajduje się w drugiej dziesiątce naj-
większych banków w Polsce. 

Zaprezentowane wyniki testu Chowa wskazują, 
że współczynnik β walorów notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie wydaje się 
stabilizować, jako miara ryzyka w przypadku analiz 
opartych na danych miesięcznych. Okazuje się, że aż 
w 46 na 118 przypadków bety spółek przynależących 
do poszczególnych portfeli nie zmieniają się na tyle, 
by podważyć tezę o stabilności parametrów β, przy 
wzrastającej liczbie istotnych statystycznie szacun-
ków współczynnika. 

Z drugiej zaś strony, indeksy ryzyka beta w 47 
na 118 badanych podmiotów okazały się być przy-
najmniej raz niestabilne. Po części te wyniki wydają 
się potwierdzać wnioski płynące z analizy przepro-
wadzanych za pomocą testu Pettengilla11, które nie 
dostarczyły dowodów przemawiających za stosowa-
niem modelu CAPM w warunkach rynku wschodzą-
cego, jakim niewątpliwie pozostaje Polska. W bada-
niach tych po uwzględnieniu warunkowej zależności 
między współczynnikiem β a zwrotami z portfeli 
okazało się, że β nadal niepoprawnie opisuje podat-
ność notowań waloru na ruchy całego rynku. Tu 
z kolei należy mieć na uwadze, że test ten bada je-
dynie niektóre aspekty wynikające z modelu CAPM, 
a ponadto uzyskane wyniki niekoniecznie będą po-
twierdzane w przyszłości.

dr Katarzyna Byrka-Kita
dr Dominik Rozkrut

Uniwersytet Szczeciński
PRZYPISY

1) W.F. SHARPE, A Simplified Model of Portfolio Analysis, 
„Management Science”, styczeń 1963.

2) W. TARCZYŃSKI, Rynki kapitałowe, vol. II, Agencja 
Wydawnicza PLACET, Warszawa 1997, s. 121.

3) W.E. SHARPE, Capital Asset Prices: A Theory of Market 
Equilibrium under Conditions of Risk, „Journal of Fi-
nance” 1964, vol. 19, nr 3, s. 425–442.

4) K. JAJUGA, T. JAJUGA, Inwestycje, instrumenty finan-
sowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 169.

5) Jeśli jednak tak nie jest – czyli w sytuacjach, gdy port-
fel danego inwestora nie jest zdywersyfikowany, ryzyko 
specyficzne powinno być ujmowane w przepływach lub 
koszt kapitału powinien ulec dalszym korektom.

Tab. 5. Indeksy beta oszacowane przez A. Damodarana dla spółek z sektora bankowego na ryn-
kach wschodzących, w Europie oraz Japonii

Sektor
Rynek wschodzący Europa Japonia

Liczba firm beta Liczba firm beta Liczba firm beta

Usługi finansowe – pożyczki samochodowe 4 0,72 bd bd bd bd

Usługi finansowe – banki komercyjne 6 1,41 1 0,96 4 1,50

Usługi finansowe – pożyczki konsumpcyjne 13 1,23 4 1,14 6 1,10

Usługi finansowe – karty kredytowe 5 0,93 bd bd 10 1,95

Usługi finansowe – bankowość inwestycyjna 114 1,84 52 1,25 21 2,66

Usługi finansowe – fundusz inwestycyjny 2 0,68 1 0,40 bd bd

Usługi finansowe – usługi leasingowe 22 1,22 5 0,44 14 1,62

Usługi finansowe – pożyczki hipoteczne 19 1,29 3 2,02 bd bd

Usługi finansowe – inne usługi 39 1,23 32 1,20 16 1,71

Poręczenia finansowe bd bd 2 1,33 bd bd

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/.
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6) Lista spółek: 01nfi, 02nfi, 04pro, 05vict, 06magna, 
08octava, 10foksal, 13fortuna, 14zach, 7bulls, Alchemia, 
Almamarket, Amica, Ampli, Apator, Assecopol, Atlan-
tis, Bankbph, Bbicapnfi, Bbidevnfi, Best, Boryszew, 
Bos, Bre, Budimex, Budopol, Bytom, Bzwbk, Censtalgd, 
Cersanit, Compland, Debica, Dzpolska, Echo, Efekt, 
Elbudowa, Elektrim, Elektroex, Elmontwar, Elzab, 
Enap, Energopld, Energopn, Energopol, Ferrum, Forte, 
Fortispl, Grajewo, Groclin, Handlowy, Hutmen, Hydro-
bud, Hydrotor, Ibsystem, Igroup, Impexmet, Indykpol, 
Ingbsk, Instal, Irena, Jupiter, Jutrzenka, Kable, Kety, 
Kghm, Mennica, Midas, Mieszko, Millennium, Mostal-
exp, Mostalplc, Mostalwar, Mostalzab, Muza, Nfiemf, 
Nordeabp, Novita, Odlewnie, Optimus, Orbis, Paged, 
Pekao, Pepees, Permedia, Pgf, Pointgroup, Polimexms, 
Polna, Ponarfeh, Ppwk, Prochem, Prochnik, Prokom, 
Provimrol, Rafako, Relpol, Remak, Ropczyce, Sanok, 
Sanwil, Stalexp, Stalprod, Strzelec, Suwary, Swarzedz, 
Swiecie, Tim, Tpsa, Ulmasa, Unimil, Vistula, Wawel, 
Wilbo, Wistil, Yawal, Zeg, Zrew, Zywiec.

7) G.C. CHOW, Tests of Equality Between Sets of Coeffi-
cients in Two Linear Regressions, Econometrica, 1960, 
vol. 28, nr 3.

8) Nietypowość procedury M. EBNERA i T. NEUMANNA 
sprowadza się do podzielenia zbiorowości na 4 podokre-
sy, dla których przeprowadzany jest test stabilności.

9) M. EBNER, T. NEUMANN, Time-varying Betas of Ger-
man Tock Returns, Swiss Society for Financial Market 
Research, 2005, vol. 19, nr 1, s. 29–46.

10) Stocks, Bonds, Bills and Inflation 2006 Yearbook, Valu-
ation Edition, Ibbotson Associates, Chicago 2006.

11) K. BYRKA-KITA, D. ROZKRUT, Research on CAPM 
in Polish Capital Market vs. Tests Carried Out in De-
veloped Capital Markets, [w:] Zarządzanie finansami – 
biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących, 
praca zbiorowa pod red. D. ZARZECKIEGO, Fundacja 
na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, 
s. 59.
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Summary
In developed markets, the cost of equity in general and the 
concept of beta in particular are not free from controversy. 
Three decades of academic debate haven’t settled the issue 
of validity of beta as a reliable measure of risk. The results 
of the tests carried by many researchers on the Warsaw 
Stock Exchange give no unambiguous support for or rejec-
tion of the CAPM validity. The aim of the article is to spe-
cifically verify if beta coefficients are stable over time. In 
order to do that Chow’s test has been applied. The evidence 
leads to the conclusion that beta coefficients calculated in 
monthly intervals started to be stable as a measure of risk. 
In 46 cases (out of 118) the hypothesis of beta stability can-
not be rejected, while the number of statistically signifi-
cant estimates increases.

25 sierpnia 2007 r. dawna Akademia Eko-
nomiczna w Krakowie zmieniła nazwę na Uni-
wersytet Ekonomiczny w Krakowie. Zmiana 
nazwy stanowi potwierdzenie dorobku wielu 
pokoleń oraz wieńczy długą i bogatą drogę 
rozwoju uczelni już od 1925 r. Rozpoczęło ją 
Wyższe Studium Handlowe, a kontynuowały 
Akademia Handlowa i Wyższa Szkoła Ekono-
miczna, przemianowana w 1974 r. na Akade-
mię Ekonomiczną w Krakowie.

28 listopada 2005 r. Senat Akademii Ekono-
micznej w Krakowie jednogłośnie podjął uchwałę 
dotyczącą przedłożenia wniosku do Ministerstwa 
Edukacji i Nauki w sprawie zmiany nazwy Uczelni 
na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Uchwała 
została podjęta na podstawie Statutu AE w Krako-
wie i w związku z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku 
Prawo o szkolnictwie wyższym. Decyzja ta poprze-
dzona była dogłębną analizą sytuacji Uczelni, która 
potwierdziła ugruntowaną i uznaną pozycję nauko-
wą i dydaktyczną we wszystkich trzech dyscyplinach 
dziedziny nauk ekonomicznych (ekonomii, nauk 
o zarządzaniu, towaroznawstwa). Analiza wykaza-
ła również dojrzałość organizacyjną niezbędną do 
sprawnego przekształcenia Akademii w Uniwersytet 

Ekonomiczny. Zmiana nazwy uzyskała pozytywne 
opinie m.in. Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, 
Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej 
Akademii Nauk, Państwowej Komisji Akredytacyj-
nej, Kolegium Rektorów Szkół Wyższych w Krakowie 
oraz Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. 

Zmiana nazwy Akademii Ekonomicznej w Krako-
wie na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie doko-
nana została na drodze postępowania legislacyjne-
go. Inicjatywa poselska związana ze zmianą nazwy 
była wynikiem intensywnych działań i zabiegów 
prowadzonych w tej sprawie przez rektora uczelni,
prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego. 

Na 45. posiedzeniu Sejmu rozpatrzono poselski 
projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, podkreślono status i ran-
gę uczelni, obszernie przedstawiono jej dokonania.

1 sierpnia 2007 r. ustawa została podpisana przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Ka-
czyńskiego, a 25 sierpnia 2007 r. weszła w życie. 

Tym samym – Kraków stał się miastem dwóch 
uniwersytetów!

Violetta Szybowska
rzecznik prasowy

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

OMÓWIENIA, RECENZJE, NOTY
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Alice EAGLY, Linda CARLI, 
Women and the Labyrinth of 
Leadership, „Harvard Busi-
ness Review”, wrzesień 2007, 
s. 62–71.

Alice Eagly jest profesorem psychologii 
i kierownikiem James Padilla Chair of 
Arts and Science w Northernwestern 
University oraz członkiem rady wydziału 
w Northwestern’s Institute for Policy 
Research, Linda Carli pracuje w Welles-
ley College w Massachusetts, obecnie 
prowadzi badania nt. dyskryminacji 
i innych wyzwań dotyczących pracują-
cych kobiet. Obie są autorkami książki 
Trough the Labyrinth: The Truth About 
How Women Become Leaders, z której 
pochodzi artykuł.

Niski odsetek kobiet na naj-
wyższych stanowiskach mene-
dżerskich stanowi problem od lat. 
W USA ponad 40% kobiet zajmuje 
różne stanowiska menedżerskie. 
Ciągle jednak ze świecą szukać 
kobiet prezesów czy szefów firm 
– stanowią one 6% tej grupy. Tyl-
ko 2% z nich zajmuje stanowiska 
dyrektorskie, a tylko 15% zasiada 
w zarządzie firm. W innych kra-
jach bywa podobnie. W pięćdzie-
sięciu największych korporacjach 
państw Unii Europejskiej kobiety 
stanowią 11% tzw. top executives 
i 4% członków i szefów zarządów. 
Tylko na czele siedmiu firm z li-
sty 500 „Fortune” stoją kobiety 
(co stanowi 1%).

Już w 1986 r. Carol Hymo-
witz i Timothy Schellhardt pisali 
w „Wall Street Journal” o niewi-
dzialnej barierze, zwanej szkla-

nym sufitem, która nie pozwala 
kobietom awansować na najwyż-
sze stanowiska w firmie i w ży-
ciu publicznym. Częściowo jest 
to związane z uwarunkowaniami 
kulturowymi i stereotypowym 
myśleniem. Wystarczy przyto-
czyć wypowiedź R. Nixona, który 
twierdził, że kobiety nie nadają 
się do pracy w rządzie, ponieważ 
są: „niekonsekwentne i emocjo-
nalne. Mężczyźni co prawda też, 
ale kobiety bardziej”.

Autorki wskazują na pewne 
niedoskonałości, mimo upływu 
lat ciągle używanej, metafory 
szklanego sufitu. Pierwszą jest 
sugestia, że kobiety w ogóle nie 
mogą się przedostać na najwyż-
sze stanowiska w firmie, zaś po-
niżej tego poziomu istnieje abso-
lutna równość w możliwościach 
robienia kariery. Druga to obraz 
bariery niewidocznej dla oka, 
zwłaszcza z bliskiej odległości. 
Tymczasem kobiety muszą spro-
stać bardzo wielu wyzwaniom 
w pracy na wszystkich szczeblach 
hierarchii organizacyjnej. Co 
więcej, są świadome nierównego 
traktowania i dostrzegają barie-
ry z perspektywy nawet niższych 
stanowisk.

Mury dookoła

etaforą, która według 
autorek lepiej oddaje sy-
tuację kobiet w świecie 

biznesu, jest metafora labiryntu. 
Przejście przez labirynt nie jest 
łatwe ani proste; wymaga wy-
trwałości, konsekwencji w działa-

niu i szczegółowych analiz. Kobie-
ty, które aspirują do roli liderów 
w organizacjach, mają możliwość 
rozwoju i osiągnięcia swoich ce-
lów, ale muszą się przygotować 
na wiele oczekiwanych i nieocze-
kiwanych zwrotów. Metafora la-
biryntu wskazuje na bariery, ale 
także sugeruje, że są one do omi-
nięcia. Jakie są zatem trudności, 
którym muszą sprostać kobiety 
w pracy?

Uprzedzenia

W Stanach Zjednoczonych propor-
cja zarobków kobiet i mężczyzn 
zatrudnionych na tych samych 
stanowiskach na pełnym etacie 
wynosi 81:100. Od lat ekonomiści 
i socjologowie starają się odpo-
wiedzieć na pytanie, skąd bierze 
się ta nierównowaga? Czy jest to 
efekt dyskryminacji, uwarunko-
wania kulturowe, czy też różnice 
w kwalifikacjach?

Jednym z bardziej reprezenta-
tywnych badań jest to prowadzone 
na zlecenie rządu amerykańskie-
go w latach 1983–2000 na repre-
zentatywnej próbie respondentów. 
Ponieważ na te same pytania od-
powiadały te same osoby, bada-
nia pokazały zmiany zachodzące 
w ocenie doświadczeń zawodo-
wych i płac. Głównym pytaniem 
badawczym było pytanie o to, czy 
poziom zarobków może zależeć od 
płci i innych cech pracownika, poza 
jego kwalifikacjami zawodowymi. 
Wśród respondentów znaleźli się 
zatrudnieni na cały etat i ci w nie-
pełnym wymiarze godzin.

„Harvard Business Review” 

Kobiety w labiryncie 
przywództwa
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,

Okazało się, że w organiza-
cjach, w których nie istniały żadne 
systemy kontroli i jasne reguły co 
do równego traktowania pracow-
ników, kobiety zarabiały ok. 44% 
mniej niż mężczyźni (w całym 
okresie badań, tj. w latach 1983–
2000). W pozostałych firmach 
różnice były mniejsze i wynikały 
raczej z różnych zasad zatrud-
niania kobiet i mężczyzn. I tak 
na przykład, mężczyźni wypra-
cowywali więcej godzin nadlicz-
bowych i mieli większe doświad-
czenie zawodowe niż zatrudniane
kobiety. 

Większość czynników okre-
ślających poziom płac była taka 
sama w odniesieniu do obu płci. 
Wyjątek stanowił stan cywilny 
i rodzicielstwo oraz czas i poziom 
edukacji. Okazało się, że małżeń-
stwo i posiadanie dzieci wiążą się 
z wyższymi zarobkami mężczyzn, 
ale nie kobiet. Z drugiej strony, 
lata poświęcone edukacji dają 
większy pozytywny efekt w przy-
padku płac kobiet.

Podobnych metod użyto 
w przypadku innego badania od-
noszącego się do zasad awansu 
w pracy. Pokazały one, że nawet 
w tak sfeminizowanych obszarach, 
jak pielęgniarstwo, bibliotekar-
stwo, nauczanie początkowe czy 
opieka społeczna mężczyźni szyb-
ciej osiągają pozycje kierownicze 
lub administracyjne niż kobiety. 

Być może wiąże się to z tzw. pa-
radygmatem Goldberga. W 1968 r. 
Philip Goldberg przeprowadził 
eksperyment wśród studentów. 
Dwóm badanym grupom przed-
stawiał do oceny eseje. Eseje te 
– identyczne w treści – różniło 
nazwisko rzekomego autora. Raz 
była to kobieta, raz mężczyzna. 
Statystycznie, prace napisane 
przez kobiety były oceniane niżej. 

Ponad czterdzieści lat później 
podobne badania przeprowadzono 
w środowisku biznesowym. Wyni-
ki były podobne. Kandydaci do 
pracy byli zawsze lepiej postrze-
gani niż kandydatki. 

Wydaje się zatem, że brak ko-
biet na najwyższych stanowiskach 
w firmie jest sumą nierównego 
traktowania kobiet i mężczyzn na 
niższych stanowiskach. Proble-
mem nie jest zatem szklany sufit, 
pojedyncza bariera, ale sposób 
myślenia o rolach obu płci w śro-
dowisku pracy. 

Opór przed przywództwem 
kobiet

Problem związany z brakiem 
kobiet na najwyższych stanowi-
skach w organizacjach wydaje się 
wynikać z tradycyjnego postrze-
gania cech określanych jako ko-
biece, męskie i tych, które wiążą 
się z pojęciem przywódcy. Trady-
cyjnie ludzie kojarzą cechy przy-
wódcze z cechami męskimi. Kim 
Campbell, która krótko pełniła 
funkcję premiera w rządzie Ka-
nady w 1993 r., tak określiła tę 
presję: „mój sposób mówienia nie 
jest tradycyjnie kobiecy; jestem 
raczej asertywna. Gdybym nie 
wypowiadała się w taki sposób, 
nie mogłabym być postrzegana 
jak przywódca. Może to drażnić 
ludzi, którzy nie przywykli do ta-
kiego zachowania kobiet”. 

W języku psychologów czę-
sto mówi się o różnicach między 
podejściem społecznym (wspól-
notowym) a agencyjnym (zada-
niowym). Kobietom tradycyjnie 
przypisuje się cechy związane 
z pierwszym podejściem: empatię, 
uczuciowość, wrażliwość na rela-
cje interpersonalne, delikatność 
tak w zachowaniu, jak mówieniu. 
Mężczyźni kojarzeni są raczej 
z dominacją, agresją, pewnością 
siebie, dążeniem do kontrolowa-
nia sytuacji, dużym poczuciem 
indywidualizmu. 

W rezultacie kobiety pełnią-
ce role przywódcze często mu-
szą umieć zachować równowagę 
między obydwoma podejściami. 
W przeciwnym razie narażają się 
na krytykę, że są nazbyt męskie 
lub nie dość zdecydowane i prede-
stynowane do pełnienia ważnych 
funkcji. 

Co więcej, jak pokazują bada-
nia, te same zachowania akcepto-
wane u mężczyzn przełożonych są 
oceniane krytycznie w przypadku 
kobiet szefów. Inaczej się je inter-
pretuje. Inne są też oczekiwania 
wobec płci, chociażby w sytuacji 
awansu, co wiąże się z autopro-
mocją i oceną pracownika. O ile 
prezentacja własnych osiągnięć 
jest akceptowana u mężczyzn, 
o tyle od kobiet oczekuje się więk-
szej skromności. Z drugiej strony, 
otwartość, życzliwość i pomoc 
mężczyzny w pracy jest natych-
miast zauważana i nagradzana, 
podczas gdy w przypadku kobiet 

traktuje się to jak zachowanie na-
turalne. 

Być może na zasadzie kontra-
stu w stosunku do stereotypów 
zarządzające kobiety postrzega 
się częściej jako fałszywe, szorst-
kie, nastawione na karierę, ego-
istyczne.

Styl przywództwa

Okazuje się, że mężczyźni liderzy 
budujący swój styl przywództwa 
na cechach tradycyjnie postrzega-
nych jako kobiece osiągają więk-
sze sukcesy. Wydaje się zatem, że 
cechy prospołeczne, zaskakujące 
u mężczyzn w połączeniu z po-
dejściem agencyjnym, tradycyjnie 
kojarzonym z mężczyznami, daje 
lepsze efekty niż „męski” styl za-
rządzania kobiet. Jak oceniła to 
jedna z szefowych firm: „(...) ko-
biety są karane za zachowywanie 
się jak mężczyzna. Nie lubią jej 
ani kobiety, ani mężczyźni”. 

Czy jednak można mówić 
o różnicach między kobiecym 
a męskim stylem przywództwa? 
Okazuje się, że tak. Pokazują to 
wyniki badań, w których użyto 
kwestionariusza Jamesa McGre-
gora Burnsa, odnoszącego się do 
cech przywództwa transformacyj-
nego i transakcyjnego. Badacze 
dołączyli do niego jeszcze trzecią 
kategorię, tj. styl leseferystycz-
ny. Okazało się, że więcej kobiet 
niż mężczyzn skłania się do stylu 
transformacyjnego. Styl ten opie-
ra się na zaufaniu, umiejętności 
wyzwalania potrzeby przyna-
leżności, pełnieniu roli mentora, 
wspieraniu podwładnych. Jedno-
cześnie jednak kobiety wybierają 
te cechy przywództwa transak-
cyjnego, które odnoszą się do na-
gradzania, tj. zasady nagroda za 
osiągnięcie celu. 

Mężczyźni wykorzystują styl 
przywództwa transakcyjnego 
w odniesieniu do karania i dys-
cyplinowania zachowań podwład-
nych. Częściej też są skłonni do 
wybierania stylu leseferystyczne-
go, który wiąże się z przenosze-
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niem odpowiedzialności za wyniki 
działań na podwładnych i pozo-
stawaniem niejako poza grupą. 

Ogólnie można powiedzieć, że 
kobiecy styl zarządzania w dużej 
mierze opiera się na współpracy 
i szerokim udziale podwładnych 
w podejmowaniu decyzji. Jed-
nocześnie badania pokazały, że 
w większości organizacji osiągają-
cych sukcesy dominuje styl trans-
formacyjny. 

Życie rodzinne

Dla wielu kobiet największym 
wyzwaniem jest łączenie odpo-
wiedzialności i obowiązków ro-
dzinnych z życiem zawodowym. 
Mimo rosnącego zaangażowania 
mężczyzn w wychowywanie dzieci 
i prowadzenie domu, kobiety czę-
ściej decydują się na przerwanie 
kariery zawodowej, wzięcie zwol-
nienia z powodu choroby dziecka 
czy pracę w niepełnym wymiarze 
godzin.

Badania dużych kancelarii 
prawnych w Chicago pozwoliły 
zrozumieć, dlaczego kobiety rza-
dziej piastują w nich wysokie pre-
stiżowe stanowiska, wiążące się 
też z wyższymi zarobkami. Start 
na ogół jest równy, ale kobiety 
częściej decydują się na przejście 
do sektora publicznego lub do kor-
poracji, bo tam łatwiej jest zapew-
nić tę równowagę między życiem 
rodzinnym a zawodowym. 

Spośród niewielu badanych 
kobiet ze statusem partnera 
w kancelarii prawnej, 60% nie 
miało dzieci, a te, które miały, 
generalnie deklarowały opóźnia-
nie decyzji o urodzeniu dziecka 
do momentu uzyskania statusu 
partnera. 

Statystyki dowodzą, że rodzi-
na w większym stopniu rzutuje 
na karierę zawodową kobiet niż 
mężczyzn. Rosnące wymagania 
w odniesieniu do rodzicielstwa 
i do kwalifikacji zawodowych 
powodują, że coraz trudniej jest 
utrzymać równowagę między róż-
nymi sferami życia. 

Kapitał społeczny

Efektem owej próby utrzymania 
równowagi praca – rodzina jest 
brak czasu na budowanie sieci 
kontaktów zawodowych i integra-
cję w firmie. I znów wyniki ba-
dań pokazują, że menedżerowie 
szybko awansujący więcej czasu 
i wysiłku poświęcają spotkaniom, 
kontaktom – także na zewnątrz 
firmy, niż tradycyjnym zadaniom,  
takim jak planowanie, podejmo-
wanie decyzji i kontrola. Ozna-
cza to, że bycie widocznym i „ka-
pitał społeczny” są ważniejsze 
w kształtowaniu ścieżki kariery 
niż umiejętność wykonywania 
tradycyjnych zadań menedżer-
skich. 

Tyle tylko, że zdarza się, że 
nagrody i spotkania integracyjne 
przybierają formy mało atrakcyj-
ne dla kobiet. Przykładem jest 
chociażby Wal-Mart, gdzie takie 
spotkanie dyrektorów oznacza 
polowanie na przepiórki na ran-
czo Sama Waltona w Teksasie. 
Dotyczy to także spotkań mene-
dżerów niższych szczebli, którzy 
spędzają czas na meczach base-
bollu czy koszykówki. Jedna z ko-
biet w firmie otrzymała nieofi-
cjalną informację, że prawdopo-
dobnie nie awansuje, bo nie umie 
polować ani wędkować. Notabene, 
w stosunku do Wal-Martu toczy 
się postępowanie sądowe o dys-
kryminację płci. 

Osiąganie efektów 
w zarządzaniu

etafora labiryntu pozwa-
la na pokazanie nie tylko 
barier w awansowaniu 

kobiet na najwyższe stanowiska 
w firmie, ale także uprzedzeń 
faworyzujących mężczyzn w pra-
cy zawodowej, wyzwań związa-
nych z koniecznością łączenia ról 
w życiu zawodowym i prywatnym 
oraz efektywności różnych stylów 
przywództwa.

Rozwiązaniem, często pod-
powiadanym, jest wprowadzenie 
skutecznego prawa uniemożliwia-
jącego dyskryminację płci. Autor-
ki uważają jednak, że zawsze będą 
istniały możliwości obejścia prze-
pisów. O wiele istotniejsza wydaje 
się zatem edukacja, kształtowa-
nie świadomości i zakorzenianie 
nowych wartości. 

Jako podstawowe działania, 
które powinny zostać podjęte w ce-
lu ułatwienia awansu zawodowego 
kobiet, autorki wymieniają:

 zwiększenie świadomości 
odnośnie do uprzedzeń i ste-
reotypów oraz mechanizmów 
psychologicznych w ocenie
ludzi;

 zmiana podejścia, w któ-
rym lepsza ocena pracownika 
ściśle wiąże się z liczbą go-
dzin spędzonych przez niego 
w pracy – wiele zadań można 
wykonać w domu, a ocena powin-
na wiązać się z efektami i rzeczy-
wistą wydajnością;

 zredukowanie subiektywi-
zmu w ocenie wyników pracy 
– kryteria oceny muszą być znane 
pracownikom i jasno określone;

 częstsze używanie narzę-
dzi zewnętrznej i otwartej re-
krutacji – np. ogłoszeń, agencji 
„łowców głów”, co oznacza jedno-
czesne odchodzenie od nieformal-
nych kanałów, referencji itp.;

 dbanie o parytety na stano-
wiskach kierowniczych – nie-
koniecznie oznacza to trzymanie 
się proporcji typu 1:1, ale ogra-
niczanie zatrudniania kobiet na 
stanowiskach menedżerskich do 
jednej lub dwu w firmie to zdecy-
dowanie za mało;

 unikanie delegowania jed-
nej kobiety do zespołu – co 
wiąże się z ograniczaniem możli-
wości awansu, ale także powoduje 
ignorowanie kobiet przez grupę 
mężczyzn;

 pomoc kobietom w budowa-
niu społecznych powiązań;

 przygotowywanie kobiet do 
pracy menedżerskiej poprzez 
stawianie wyzwań;

 określenie zasad polityki 
personalnej sprzyjających ży-
ciu rodzinnemu – np. elastyczny 
czas pracy, rekompensowanie opłat 
za przedszkola, organizowanie opie-
ki dla dzieci pracowników firmy;

 niedyskryminowanie rodzi-
ców w awansach;

 umożliwianie kobietom po-
wrotu do pracy – poprzez cho-
ciażby utrzymywanie kontaktu 
z kobietami, które z jakichś powo-
dów odeszły z firmy, i pozwalanie 
im na powrót, gdy ich sytuacja się 
zmienia. 
Opr. dr hab. Grażyna Aniszewska

prof. SGH
Katedra Teorii Zarządzania
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