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Wszystkie artykuły są recenzowane. Re-
dakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, 
nie płaci za niezamówione materiały i nie 
zwraca ich oraz zastrzega sobie prawo 
do zmiany tytułów i skracania tekstów.

Prenumerata

Prenumerata w redakcji 
Zamówienia przyjmujemy w do-

wolnym terminie na dowolny okres, 
przy czym prenumeratę automatycznie 
przedłużamy.

Aby zamówić prenumeratę „Prze-
glądu”, wystarczy wpłacić odpowied-
nią kwotę na konto: TNOiK Redakcja 
„Przegląd Organizacji”, Bank Millen-
nium SA, IV O/Warszawa nr 85 1160 
2202 0000 0000 5515 9488.

Na przelewie prosimy o podanie do-
kładnego adresu zamawiającego, liczby 
zamawianych egzemplarzy oraz okresu, 
za jaki opłata jest wnoszona.

Fakturę na przelaną kwotę redakcja 
wyśle razem z najbliższym numerem. 
Fakturę na prenumeratę automatycznie 
przedłużoną – osobnym listem pole- 
conym.

Cena prenumeraty na 2010 r.:
q kwartalna – 57 zł,
q półroczna – 114 zł,
q całoroczna – 228 zł.

Opłata za prenumeratę ze zleceniem 
wysyłki za granicę jest o 100% wyższa.

Opłaty pocztowe wliczone są zarówno 
w cenę prenumeraty krajowej, jak i za-
granicznej. Prenumerata w RUCHU 
SA przez RUCH SA – wpłaty na pre-
numeratę przyjmują jednostki kolporta-
żowe RUCH SA właściwe dla miejsca 
zamieszkania. 

Termin przyjmowania wpłat na pre-
numeratę krajową do 5 każdego miesią-
ca poprzedzającego okres rozpoczęcia 
prenumeraty.

W internecie http://www.prenume-
rata.ruch.com.pl

Czy pamiętają państwo
o prenumeraCie
„przeglądu organizaCji”

informacje dla autorów

Redakcja „Przeglądu Organizacji” bar-
dzo uprzejmie prosi Szanownych Auto-
rów o:

q  przesyłanie z artykułów nauko-
wych (wraz z bibliografią i przypi-
sami) do 8 stron znormalizowanego 
maszynopisu (30 wierszy po 60 
znaków na stronie). Do artykułów 
należy dołączyć streszczenie w ję-
zyku polskim i angielskim – obję-
tość wraz z tytułem – do 100 słów 
z recenzji – objętość tekstu do
4 stron z sprawozdań z konfe-
rencji, sympozjów i seminariów 
naukowych – objętość tekstu do
4 stron;

q  przesyłanie materiałów (przygoto-
wanych w standardzie Word 7.0, 

czcionka Times New Roman, 
12 pkt, odstęp między wierszami – 
1,5 wiersza) pocztą elektroniczną 
lub na dyskietkach (wyłącznie 3,5") 
z dołączonym wydrukiem;

q  dołączanie do pliku tekstowego 
zbiorów zawierających rysunki 
i schematy, jeśli są wykonywane 
w innych programach niż Word;

q  podawanie tytułu (stopnia) nauko-
wego, miejsca pracy, adresu e-mai- 
lowego, numeru telefonu oraz 
adresu domowego (redakcja wysy- 
ła egzemplarze autorskie) oraz 
oświadczenia, że praca nie była 
publikowana. Dziękujemy, łączymy 
wyrazy szacunku.

stawki reklam i Publikacji Promocyjnych

II i III STRONA OKŁADKI
czarno-biała: 1 strona – 2000 zł
kolorowa: 1 strona – 3000 zł

IV STRONA OKŁADKI
tylko kolorowa – 3500 zł

Koszty opracowania graficznego 
ponosi zleceniodawca. Zlecenia reklam 
i ogłoszeń przyjmuje redakcja.

Dla stałych klientów redakcja przewi-
duje korzystne bonifikaty.
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strategie polskich przedsiębiorstw  
na przełomie wieków

 to temat wiodący numeru, którego wydanie redakcja
„przeglądu organizacji” planuje w roku przyszłym.  

zapraszamy szanownych autorów  
już teraz do zgłaszania tekstów.

Odzponadz20zlatztrwazbowiemzwielkazpolskazmoder-z
nizacja .z Jestz toz procesz wielowymiarowyz –z zmieniajązz
sięz strukturyz (ekonomiczne,z polityczne,z społecznez
izkulturowe),z instytucjez izagencje,zazwięczaktorzyz tegoz
procesu .z Przedstawicieliz naukz oz zarządzaniuz interesu-
jązprzedezwszystkimzzmianyzzachowańzprzedsiębiorstwz
–zjakzkształtujązonezswojezstrategie,z jakzdobierajązcelez
izmetodyzdziałania,zabyzzmienićzswojezmiejscezwzstruk-
turzez iz poprawićz konkurencyjność,z zarównoz naz rynkuz
lokalnym,zjakzizmiędzynarodowym .zPolskazmodernizacjaz
obfitujezzarównozwezwzloty,zjakzizdramatyzfirmz–zakto-
rówztegozprocesu .zPierwszezlataztransformacjizprzynio-
słyzzezsobązbankructwozwieluzwielkichzprzedsiębiorstwz
państwowych,zktórezniezprzeszłyzpróbyzskutecznejzadap-
tacjizdoznowychzwarunków .zInnezfirmyzzostałyzsprywa-
tyzowane .z Jednocześniez powstałyz setkiz tysięcyznowychz
podmiotów,z zz którychz większośćz pozostałaz doz dzisiajz
wzklasiezfirmzmałychzizśrednich,zalezczęśćzurosła,zsta-
jączsięzantylopami,zgazelamiz lubzrekinamizbiznesu .zNaz
przełomiezwiekówz funkcjonowałozokołoz50z000zmałychz
izśrednichzfirm,zktórezstanowiłyztrzonzpolskiejzprzedsię-
biorczości .zZnaczniezmniejzbyłozdużychzprzedsiębiorstw .z
Wz numerzez tematycznymz „Przegląduz Organizacji”z
Redakcjazchciałabyzprzyjrzećzsięzbliżejzstrategiomzdużychz
izśrednichzpolskichzfirmzwzokresiezmodernizacji .zSzcze-
gólniez zależyz namz naz artykułachz empirycznych,z którez
przedstawiająz wynikiz badańz iz analizująz ichz implikacjez
teoretycznez izpraktycznezwz takiz sposób,zktóryzpozwoliz
lepiejz zrozumiećzprzyczynyz izuwarunkowaniaz sukcesówz
lubzniepowodzeńzstrategicznychzwzokresieztransformacji .z

Oto przykłady pytań teoretycznych i empi-
rycznych, na które będą poszukiwane odpo-
wiedzi:

zz Coz oznaczaz słowoz „strategia”z dlaz firmzwz okresiez
transformacji?z

zz Czyzustrukturalizowane ex antezzachowaniazprzed-
siębiorcze,ztakiezjak:zprowadzeniezeksperymentówzryn-
kowychz izwykorzystywaniez okazjiz sąz alternatywąz czyz
uzupełnieniemzzplanowanegozrozwojuzprzedsiębiorstwaz
orazzjakazjestzskalaztakichzzachowań?z

zz Jakiezzasobyzizumiejętnościzbyłyzizsązkluczowezdlaz
sukcesuzfirm?

zz Jakązrolęzodgrywajązimitacjazizinnowacjazwzstrate-
giizfirm?

zz Jakiezprocesyzbudowyzstrategiizdominują?
zz Jakz kształtowanez sąz procesyz zarządzaniaz strate-

gicznego,zwztymz–z jakzpodejmowanezsązdecyzjezstra-
tegiczne?

zz Jakaz jestz rolaz liderówz wz budowiez iz wdrażaniuz
strategii?

zz Dlaczegozfirmomzwzniektórychzbranżachzudałozsięz
skuteczniezstawićzczołazsilniejszym,zzagranicznymzkon-
kurentom?

zz Jakiez znaczeniez wz strategiachz firmz maz procesz
umiędzynarodowieniazdziałalności?

zz Jakaz jestz rolaz niepowodzeńz iz porażekzwz procesiez
uczeniazsięzorganizacjizwztymzokresie?

zz Czyz otoczeniez instytucjonalnez ułatwia,z czyz teżz
utrudniaz budowaniez skutecznychz strategiiz przedsię-
biorstw?

Redakcja „Przeglądu Organizacji” zaprasza do zgłaszania zarówno artykułów teoretycznych, 
jak i empirycznych poświęconych wyżej wymienionym oraz podobnym zagadnieniom, które 
pozwolą lepiej zrozumieć logikę zarządzania strategicznego w polskich firmach w okresie 
transformacji. 

Informacje organizacyjne
Ostatecznyzterminzskładaniaztekstówz–zdoz15zpaździer-
nikazz2010zr .zwłącznie .
Redaktorzyznumeruzspecjalnego:
dr hab. Szymon Cyfert,zprofesorzUniwersytetuzEko-
nomicznegozwzzPoznaniu
e-mailzdozkorespondencji:zs .cyfert@ue .poznan .pl
prof. dr hab. Rafał Krupski,zWałbrzyskazWyższaz
SzkołazPrzedsiębiorczościzizZarządzaniaz
e-mailzdozkorespondencji:zrkrupski@op .pl
prof. dr hab. Krzysztof Obłój,z Uniwersytetz War-
szawski,zAkademiazL .zKoźmińskiegoz
e-mailzdozkorespondencji:zkobloj@wspiz .edu .pl
Zgłoszonez artykułyz powinnyz odpowiadaćz typowemuz
formatowiz „PrzegląduzOrganizacji”z (proszęz porównaćz
dowolnyznumer),zmiećzmaksimumz25z000zznakówz(zez
spacjami)zizzawieraćzkrótkiez(doz100zsłów)zstreszczeniaz

wzjęzykuzpolskimzizangielskim .zTytułzizdanezautoraz(auto-z
rów)z powinnyz byćz zawartez naz odrębnejz stroniez tytu-
łowejzartykułu .zWszystkiezzgłoszonezpropozycjezarty-
kułówzbędązpodlegaćzprocesowiztzw .zślepychzrecenzji .z
Autorzyzzostanązpoinformowanizozostatecznychzdecy-
zjachzRedakcjizwzstyczniuz2011zr .z

Harmonogram 
Wstępnyzharmonogramzpracznadznumeremztematycznym:zz

zz 15zpaździernikaz2010zr .z–zartykułyzzgłoszonezelektro-
niczniezdozredaktorazprowadzącegozprof .zdr .zhab .zRafałaz
Krupskiego:zrkrupski@op .pl

zz listopadz–zgrudzieńz2010zr .z–zproceszrecenzjiz
zz styczeńz 2011z r .z –z przygotowaniezwybranychz arty-

kułówzdozdrukuzzzuwzględnieniemzuwagzrecenzentówz
zz marzecz2011zr .z(wstępnie)z–zpublikacjaznumeruztema-z

tycznegoz„PrzegląduzOrganizacji”
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wprowadzenie 

dnotowywanez wz ostatnichz latachz procesyz
globalizacyjnez orazz rozwójz gospodarekz
wschodzącychzzwiększyłyz zainteresowaniez

systemamizspołecznymiz izekonomicznymizwzwieluz
różnychzkrajach .zPrzyczyniłozsięztozmiędzyzinnymiz
dozwiększejzdostępnościzanalizzzzwieluzgospodarekz
wschodzących .z Wzrostz opracowańz poświęconychz
funkcjonowaniuz zarównoz systemuz ekonomicznegoz
(ujęciez makro)z czyz porządkuz instytucjonalnegoz
(ujęciezmezo),zjakzizprzedsiębiorstwz(ujęciezmikro)z
wypełniaz lukęz dostępnychz analizz iz wzbogacazwie-
dzęz oz funkcjonowaniuz gospodarekz wz poszczegól-
nychz krajach .z Jednymz zz obszarów,z któryz zyskałz
niezmierniezdużo,z jestz zagadnieniezgrupzkapitało-
wych .z Wzrostz zainteresowaniaz tymiz strukturami,z
którez częstoz występująz wz krajachz rozwijającychz
się,z stanowiącz niekiedyz narzędziez wzrostuz gospo-
darczego,z umożliwiłz poznaniez różnychz ichz typów,z
charakterystykzizrealizowanychzstrategiizdziałania .z
Wartozzaznaczyć,zżezwzobliczuzkrytykizfunkcjono-
waniaz konglomeratówz iz postępującychz zmianz naz
rynkuz (m .in .z liberalizacjaz systemuz finansowego,z
rozwójz procesówz outsourcingowych,z koniecznośćz
budowaniazelastycznychzstruktur)zwieluzobserwato-
rówzuważałoztematzzazwyczerpany,zazformęzgrupyz
kapitałowejz zaz przestarzałąz iz zanikającą .z Jednakz
dostępnośćzopracowańzzzróżnychzregionówzświata,z
rosnącazświadomośćzznaczeniazgrupzkapitałowychz
wzgospodarkachzwschodzącychzorazzrozwójzmetodz
statystycznychz iz ekonometrycznych,z umożliwiają-
cychzzaawansowanezbadaniazempiryczne,zuczyniłyz
zagadnieniezgrupzkapitałowychz jednymzzzbardziejz
dynamiczniezrozwijającychzsięzkierunkówzwzzarzą-
dzaniu .z

Niniejszyz artykułz przybliżaz najnowszyz dorobekz
międzynarodowyz wz zakresiez funkcjonowaniaz grupz
kapitałowych .zSzczególnazuwagazzostałazpoświęconaz
przedstawieniuz różnychz typówz grupz kapitałowych,z
występującychznazświecie,znazpodstawiezbadańzlite-
raturyzmiędzynarodowej .zArtykułz przyjmujeznastę-
pującąz strukturę .z Wz częściz pierwszejz przytoczonoz
definicjezgrupyzkapitałowejzodróżniającezjezodzstruk-
turzorganizacyjnychzczyzkontraktowych .zWzczęścizdru-
giejzskrótowozprzedstawionoztypyzgrupzkapitałowychz
występującychznazświecie,zpodczaszgdyzczęśćztrzeciaz
tekstuzzawierazanalizęzporównawczą,zuwzględniają-
cązichzcechyzcharakterystyczne .z

definicje grupy kapitałowej 

rupyz kapitałowez wz literaturzez zz zakresuz
zarządzaniaz czyz prawaz sąz wyróżnianez zez
względuz naz cechyz charakterystycznez tejz

struktury,z specyfikęz sposobuz prowadzeniaz dzia-
łalnościz gospodarczejz orazz zakresz realizowanychz
celów .z Taz specyfikaz grupz kapitałowych1)z pozwalaz
odróżnićz jez odz dwóchz pozostałych,z zasadniczychz
rodzajówz strukturz działalnościz gospodarczej,zz
czylizstrukturzorganizacyjnychzizstrukturzkontrak-
towych2) .zStrukturyzorganizacyjneztworzązniesamo-
dzielnez prawniez podmiotyz gospodarcze,z podczasz
gdyz strukturyz kontraktowez składająz sięz zz samo-
dzielnychzpodmiotówzpowiązanychzzawartymizumo-
wami .zOznaczaz toz tymz samym,z żez umowyzwspół-
pracyzcechujązsięzwiększązelastycznościązizmniejsząz
trwałością,z strukturyz organizacyjnez natomiastz sąz
zz regułyz mniejz złożone .z Grupyz kapitałowez znaj-
dująz sięz międzyz tymiz dwomaz typami,z stanowiącz
przykładz zarazemz strukturz złożonych,z jakz iz rela-
tywniez stabilniez powiązanychz zależnościamiz kapi-
tałowymi .z Jakz sygnalizowanoz wez wstępie,z tema-z
tykaz grupz kapitałowychz znajdujez sięz wz centrumzz
zainteresowaniazbadaczyzzzróżnychzdziedzin .zGrupyz
kapitałowezstałyzsięzbowiemzobszaremzbadawczymz
dlazspecjalistówzzzdziedzinyzprawa,zrachunkowości,z
podatków,zinwestycji,zpolitykizgospodarczejzizzarzą-
dzania,zcozoznacza,zżezkażdazzztychzdziedzinzdążyz
dozwypracowaniazwłasnejzdefinicji .zTabelaz1zprzed-
stawiazwyróżnianezperspektywyzanaliz .z

Wzliteraturzezprzedmiotuzfunkcjonujezwielezróż-
nychzokreśleń,ztakichzjak:zzgrupowaniezkapitałowe,z
grupyzkapitałowe,zkonglomeraty,zkoncernyzlubzhol-
dingi,z którez częstoz sąz stosowanez zamiennie,z choćz
autorzyz jednocześniez wypracowaliz definicjez odnoś-z
niezdozkażdegozzztychzterminów3) .zPodzpojęciemzzgru-
powaniaz kapitałowegoz rozumiez sięz „zespółz samo-z
dzielnychz prawniez podmiotówz gospodarczych,z
utworzonyzdozrealizacjizwspólnychzcelówzgospodar-
czychzizrealizującychztezcele,zopierajączsięznazłączą-
cychz tez podmiotyz powiązaniach”4) .z Oznaczaz to,z żez
pojęciez zgrupowaniaz kapitałowegoz jestz tożsamez zez
stosowanymzwzliteraturzezizprawiezniemieckimzpoję-z
ciemz koncernu .z Koncernz określaz sięz jakoz struk-
turęzobejmującązjednostkizgospodarcze,zktórezsązzz
wyodrębnionezpodzwzględemzekonomicznymzizpraw-
nymz (spółkiz prawazhandlowego)z lubzwyodrębnionez
tylkozpodzwzględemzekonomicznymz(oddziałyzspółki)zz

międzynarodowa analiza  
porównawcza grup kapitałowych 
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,

zz stanowiąz zintegrowanyz systemz więziz techniczno-
-produkcyjnych,z handlowychz iz kapitałowychz orazzzz sąz
zarządzanez przezz jednostkęz wiodącąz (dominującą),z
prowadzącązwłasnązdziałalnośćz ozpodstawowymzzna-
czeniuzdlazzgrupowania .zTerminz„grupazkapitałowa”,z
któryzprzyjąłzsięzwzpraktycezizliteraturzezprzedmiotu,z
toz zgrupowaniez charakteryzującez sięz następującymiz
cechami5):z

zz majązwspólnyzcelzgospodarczyzdozrealizacji;z
zz składajązsięzzzsamodzielnychzprawniezpodmiotówz

gospodarczychzwz formiez spółekzkapitałowychz (spó-z
łekzzzograniczonązodpowiedzialnościązlubzakcyjnych);z

zz powiązanezsązwzsposóbztrwałyzwięziamizkapita-
łowymi;z

zz majązmożliwośćzrealizacjizwspólnychzcelów,zwyni-z
kającąz zz rodzajuz iz intensywnościz tworzącychz jezz
powiązań .z

Wz literaturzez częstoz spotykaz sięz takżez terminz
holdingu,z któryz określaz wszelkiegoz rodzajuz zgru-
powaniaz gospodarczez opartez zarównoz nazwięziachz
kapitałowychz lubz kontraktowych,z jakz równieżz per-
sonalnych .zWzstrukturzezholdinguzwszystkiezuczest-
niczącezpodmiotyzreprezentujązodrębnezosobowościz
prawne,z podczasz gdyz jednaz zez spółekz (holder)zmaz
udziałyz (akcje)z wz innychz spółkach,z dziękiz czemuz
dominujez nadz pozostałymiz spółkamiz zgrupowaniaz
poprzezz uzyskaniez przewagiz głosówz wz zgromadze-
niuzwspólnikówzizwzrezultaciez–zkontrolizskładuzichz
zarządów6) .z Wz najczęściejz obserwowanejz praktycez
spółkaz dominującaz rezygnujez zz prowadzeniaz pod-
stawowejz działalnościz gospodarczej,z zz regułyz reali-
zowanejzwzspółkachzzdominowanych,zcozodciążaz jąz
odz prowadzeniaz własnychz interesówz operacyjnychz
(holdingzstrategicznyzlubzfinansowy) .zDyskusjaznadz

kwestiamiz definicyjnymiz grupz kapi-
tałowychz jestz niewątpliwiez niezwyklez
interesująca,z gdyżz pokazujez złożonośćz
analizowanejz tematykiz iz jednocześniez
wielośćz funkcjiz realizowanychz przezz tez
struktury .z Jednocześniez takiez rozważa-
niazwykraczajązpozazzakreszniniejszegoz
opracowania .zNależyzmiećz jednakzświa-
domośćz złożonościz grupz kapitałowychz
orazz wielowymiarowościz tychz strukturz
odnoszącychz sięz doz różnychz obszarówz
funkcjonowaniaz (zarządzanie,z prawo,zz
finanse,zpodatki) .z

grupy kapitałowe na świecie 

tosowanyzpowszechniezwzniniej-
szymzartykulezorazzwzpolskiejz
literaturzez przedmiotuz terminz

„grupaz kapitałowa”z jestz specyficznymz
określeniemzizniezpojawiazsięzwzmiędzy-
narodowychz opracowaniach .z Wz litera-
turzez anglojęzycznejz używaz sięz innychz
pojęć,zchoćziztamzobserwujezsięzznacznez
rozbieżnościzwz stosowanychz terminachz
iz ichz zakresachz definicyjnych .z Najogól-
niejszymz terminemz jestz pojęciez grupyz
spółekz(group of companies),zstosowanez
takżezwzPolscezwzopracowaniachzzzzakre-z
suz prawa,z którez odróżniaz grupyz kapi-
tałowez odz przedsiębiorstwz działającychz
indywidualniez (stand alone companies) .z
Podobnez podejściez wyróżniaz spółkiz

zzgrupyz(affiliated companies)zorazzspółkizniewcho-
dzącez wz składz grupz kapitałowychz (non affiliated 
companies)7) .zPojawiazsięz takżezwielezróżnorodnychz
terminówz wykorzystywanychz wz odniesieniuz dozz
poszczególnychzregionalnychzlubznarodowychztypówz
grupzkapitałowych .zIztakzwzopracowaniachzdotyczą-
cychzgospodarkizamerykańskiejzautorzyzstosująznaj-
częściejzpojęciezkonglomeratu,zprzezzktórezrozumiez
sięz przedsiębiorstwaz składającez sięz zzwieluz spółekz
powiązanychz kapitałowo,z działającychz wz różnychz
segmentachz rynkowych .z Wz analizachz zz regionówz
gospodarekzwschodzącychzczęstozużywanezjestztak-
żezpojęciezgrupyzbiznesowejz(business group),zgrupyz
przemysłowejzlubzprzemysłowo-finanowejz(industrialz
/zfinancial-industrial group)zlubzgrupyzkorporacyjnejz
(corporate group)8) .zAnalizyzcharakterystykiz iz funk-
cjonowaniaz grupz kapitałowychz wz Europiez Zachod-
niejznajczęściejzodnoszązsięzdozichzstrukturzwłasnoś-z
ciz iz wykorzystująz terminz piramidz (choćz takiz typz
strukturyz własnościz jestz dośćz powszechnyz takżez
wzinnychzregionach) .zJednocześniezautorzyzstosująz
nazwyz zz danychz rejonów,z nietłumaczonez naz językz
angielski,z jakz naz przykładz grupos,z którez wykształ-
ciłyz sięz wz Amerycez Południowej,z business housesz
(domyzgospodarcze)zfunkcjonującezwzIndiachzczyzteżzz
keiretsuziznieistniejącezjużzzaibatsuzzzJaponii,zchaebo-
lezzzKoreizPołudniowejzlubzguanxi qiye zzTajwanu .z

Wielośćz wykorzystywanychz pojęć,z opisującychz
grupyz kapitałowe,z każąz oczekiwaćz znacznegoz zróż-
nicowaniaz tychz strukturz wz odniesieniuz doz ichzz
charakterystykiz iz funkcjonowania .z Wz definicjachz
zzliteraturyzpolskiejzprzytoczonychzwzpierwszejzczęściz
tekstuznajczęściejzstosujezsięzkryteriazwyróżnianiaz
grupzkapitałowych,zobejmującezmiędzyzinnymizkwestiez

Tab. 1. Perspektywy postrzegania struktur kapitałowych 

Perspektywy Istota 

Perspektywaz
kodeksowaz

Strukturyzkapitałowezsązpostrzeganezz
jakozograniczeniezautonomicznościz
samodzielnychzprawniezspółekz

Perspektywaz
rachunkowości

Strukturyzkapitałowezsązpostrzeganezz
jakozczynnikzwpływającyznazrzetelnośćzz
izprzejrzystośćzewidencjizzjawiskzgospodarczychz
jednostekzgospodarczychzizichzwynikówz

Perspektywaz
fiskalnaz

Strukturyzkapitałowezsązpostrzeganezz
jakozinstrumentzograniczaniazobciążeńz
fiskalnychz(podatkowych)zizczynnikzzakłócającyz
sprawiedliwezobciążeniazfiskalnez

Perspektywaz
antymonopolowaz

Strukturyzkapitałowezsązpostrzeganezz
jakozograniczeniezkonkurencjizizinteresówz
konsumentówz

Perspektywaz
inwestycyjnaz

Strukturyzkapitałowezsązpostrzeganezz
jakozinstrumentzinwestycjizkapitałowychz

Perspektywaz
zarządczaz
–zwycinkowaz

Strukturyzkapitałowezsązpostrzeganezz
jakozinstrumentzrealizacjizcelówzrozwojowychz
podmiotuzdominującegoz

Perspektywaz
zarządczaz
–zkompleksowaz

Strukturyzkapitałowezsązpostrzeganezz
jakozodrębne,zsamodzielnezpodmiotyz
gospodarcze,zdążącezdozrealizacjizwłasnychzcelówz

Źródło:zM .zTROCKI,zGrupy kapitałowe . Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwoz
NaukowezPWN,zWarszawaz2004,zs .z25 .z
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powiązańz ekonomicznychzwz grupiez (np .z intensywnośćz
więziz techniczno-ekonomicznychz międzyz firmami,z
rodzajz gospodarczegoz zintegrowaniaz firm,z strate-
gicznez zróżnicowaniez firm),z strukturyz formalnejz
grupyz (rozmiarz grupy,z stosunekz zależnościz pomię-
dzyz firmami,z zasięgz geograficznyz grupy)9)z czyz teżz
kwestiezpodporządkowaniazlubzrównorzędnościzspó-
łek,z typuz układuz gospodarczego,z liczbyz poziomówz
nadrzędnościzizpodporządkowania,zsposobuzpowsta-
niazgrupy10) .zWielezanalizzmiędzynarodowych,zszcze-
gólniezdotyczącychzgrupzzzkrajówzrozwijającychzsię,z
wyróżniaz dodatkowoz takżez innez kryteriaz wspoma-
gającez analizęz tychz struktur .z Naz przykładz analizyz
wskazująz obokz zależnościz formalnychz takżez zależ-
nościznieformalne11),zobejmującezpowiązaniazrodzin-
ne,zpersonalnezizspołecznezwzgrupie,zaztakżezwięzizz
zaufania,zwięzizetniczne,zgeograficznezczyzreligijne .z
Tezzależnościznieformalneztworzązpoczucieztożsamo-
ściz iz identyfikacjiz zz danąz grupą .z Wśródz powiązańz
nieformalnychzwyróżniazsięztakżezrelacjeznaturyzpoli-
tycznejzizzależnościzmiędzyzpodmiotamizbiznesowymiz
azśrodkamizwładzyzpolitycznej .zCzęstozdziałajązpodz
jednąznazwązwspólnązdlazwszystkichzspółekzzzgrupy,z
wykorzystującztymzsamymzpozytywnyzwizerunek12) .z

międzynarodowa analiza porównawcza 

ostępnośćzopracowańznaztematzcharaktery-
stykiz iz funkcjonowaniaz grupz kapitałowychz
wz poszczególnychz krajachz pozwalająz prze-

prowadzićz międzynarodowąz analizęz porównawczą .z
Odnoszącz sięz doz wyróżnionychz wcześniejz różnychz
typówzgrupzkapitałowych,zponiżejzprzedstawionozichz
mocnozskróconązcharakterystykę .z

Amerykańskie konglomeraty13)z–zdojrzałezgru-
pyzkapitałowezprzyjmująceznajczęściejzpostaćzholdin-
gówzstrategicznychzlubzfinansowych,zwzktórychzspół-
kizdominującezkoncentrujązsięznazzarządzaniuzudzia-
łami,zposzukiwaniuzsynergiizmiędzyzposzczególnymiz
spółkamizizoptymalnymzwykorzystaniuzkapitału .z

Europejskie piramidy14)z –z grupyz kapitałowez
przyjmująceznajczęściejz postaćzpiramid,zwzktórychz
nazszczyciezznajdujązsięzspółkiznotowaneznazgiełdzie .z
Oddzieleniezprawzdozkontrolizodzprawzdozwłasnościz
orazzstosowaniezakcjizuprzywilejowanychzzapewniająz
kontrolęz rodzinomz lubz inwestoromz strategicznym .z
NajczęściejzwystępujązwzSzwecji,zBelgiizizWłoszech .z

Rosyjskie grupy biznesowe15)z –z relatywniez
młodez grupyz kapitałowez budowanez przezz państwoz
lubz oligarchów,z będącychz najczęściejz jednocześniez
dominującymizakcjonariuszamizizpełniącychzfunkcjęz
prezesazzarządu .zSpecjalizujązsięzwzprzemyślezwydo-
bywczymzizgenerujązznacznązczęśćzrosyjskiegozPKB .z

Business houses (Indie)16)z–zdużezgrupyzkapi-
tałowezkontrolowanezprzezzbogatezrodziny,zktórychz
powstaniezwiążezsięzzzmożliwościamizrekompensatyz
słabegozporządkuzinstytucjonalnegozizwysokichzkosz-
tówztransakcyjnychzrozwijającejzsięzgospodarki,zchoćz
wieluzbadaczyzupatrujezichzzwiązkuzzzgrupamizzarzą-z
dzanymiz jeszczez przezz brytyjskiez agencjez wz XIXz
iz XXz wieku .z Hinduskiez business housesz cechująz
sięz znacznąz dywersyfikacjąz obejmującąz działalnośćz
wz wieluz niepokrewnychz branżach .z Najlepiejz rozpo-
znanaz pozostajez wciążz grupaz Tatazmającazmiędzyzz
innymiz takiez marki,z jakz Tetley,z Jaguarz czyz Tataz
Nano .zObecniezpodlegajązznaczącymzzmianomzzwią-
zanymz główniez zz procesamiz restrukturyzacyjnymiz
izreformamizcorporate governance .z

Keiretsu (Japonia)17)z –z powstałyz poz IIz wojniez
światowejzwzreakcjiznazrządyzadministracjizamery-
kańskiejzwzJaponii,zdążącejzdozeliminacjizprzedwo-
jennych,z zaangażowanychz wz przemysłz zbrojeniowyz
zaibatsu .zKeiretsuz (poziomez lubz pionowe)z stanowiąz
przykładz klastrów,z budującychz sieciowąz gospodar-
kę;z cechująz sięz wzajemnymiz powiązaniamiz kapita-
łowymiz orazz silnąz dywersyfikacją .z Centrumz grupyz
stanowiązbankzorazzjednozlubzdwazprzedsiębiorstwaz
produkcyjne .z Obecniez podlegająz znaczącymz zmia-
nomz związanymz główniez zz liberalizacjąz systemuzz
finansowegozorazzreformamizcorporate governance .z

Tab. 2. Międzynarodowa analiza porównawcza 

Grupa kapitałowa Struktura własności / kontrola Zakres dywersyfikacji Typologia 

Amerykańskiez
konglomeratyz Akcjonariatzrozproszonyz Pokrewnaz Rosnącezznaczeniezholdinguz

strategicznegozizzarządczegoz

Europejskiez
piramidyz

Akcjonariatzskoncentrowanyz(inwestorz
finansowy,zstrategiczny,zrodzina)z Pokrewnaz Rosnącezznaczeniezholdinguz

strategicznegozizzarządczego

Rosyjskiezgrupyz
kapitałowez

Akcjonariatzskoncentrowanyz
(oligarchowie,zpaństwo)z

Raczejzpokrewna,zjeśliz
niepokrewna,ztozwdrażanaz
restrukturyzacjaz

Holdingizoperacyjnez
izstrategicznez

Business houses Akcjonariatzskoncentrowanyz Niepokrewna,zprocesyz
restrukturyzacyjnez

Holdingizoperacyjnez
izstrategicznez

Keiretsu Akcjonariatzrozproszonyz Niepokrewnaz Holdingizoperacyjnez
izstrategicznez

Chaebole Akcjonariatzskoncentrowanyz(rodzina)z Niepokrewna,zprocesyz
restrukturyzacyjnez

Holdingizoperacyjnez
izstrategicznez

Chińskiezgrupyz
kapitałowez Akcjonariatzskoncentrowanyz(państwo)z Raczejzpokrewnaz Holdingizoperacyjnez

izstrategicznez

Grupos Akcjonariatzskoncentrowanyz Niepokrewnaz Holdingizoperacyjnez
izstrategicznez

Źródło:zopracowaniezwłasne .z
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Chaebole (Korea)18)z–zpowstałeznazbaziezdoświad-
czeńz japońskich,z otrzymałyz znacznez wsparciez zez
stronyzrząduzzezwzględuznazznacznązrolęzwzprocesiez
rozwojuz gospodarczegoz państwa .z Chaebolez cechująz
sięz znacznąz dywersyfikacją,z obejmującąz działalnośćz
wz wieluz niepokrewnychz branżach,z nieprzejrzystymiz
powiązaniamizkrzyżowymizmiędzyz spółkamizwzgru-
piezorazzhistoryczniezwysokimzzadłużeniem .zObecniez
podlegająz znaczącymz zmianomz związanymz główniez
zzprocesamizrestrukturyzacyjnymizizreformamizcor-
porate governance . 

Chińskie grupy kapitałowe19)z–zbudowanezprzezz
rządzChinznazwzórzrozwiązańzkoreańskichziz japoń-
skichz wz przekonaniu,z żez grupyz kapitałowez mogąz
stanowićzważneznarzędziezwzrozwojuzgospodarczym .z
Kontrolowanezsązprzezzpaństwozzazpomocązwielopo-
ziomowychzstrukturzpiramidowych .z

Grupos (Ameryka Południowa)20)z –zkontrolo-
wanez przezz bogatez iz wpływowez rodziny,z powstałyzz
podobniezjakzbusiness houseszgłówniezzezwzględuznaz
możliwościzrekompensowaniazsłabegozporządkuzinsty-z
tucjonalnego .zCechujązsięzznacznązkoncentracjązwła-
snościz(piramidy)zorazzzakresemzdywersyfikacji .zNiez
obserwujezsięzwśródznichzzasadniczychzzmian .z

Tabelaz2zsyntetyczniezprzedstawiazcharakterysty-
kęzomawianychzgrupzkapitałowychznazświecie,zopra-
cowanąz naz podstawiez wyróżnionychz trzechz kryte-
riówz–zstrukturyzwłasności,zzakresuzdywersyfikacjiz
orazztypuzgrupy .z

Podsumowując,znależyzpodkreślić,zżezwielośćzwys-z
tępującychz naz świeciez typówz grupz kapitałowychzz
wiążezsięzzezznacznązróżnorodnościązrozwiązańzspo-
tykanychz wz poszczególnychz krajach .z Taz różnorod-
nośćzwskazuje,z żez poszczególnezwykształconez typyz
stałyzsięzzapewnezodpowiedziąznazwarunkizpanującez
wzotoczeniuzizmogązpodlegaćzzmianomzewolucyjnym,z
którez obecniez sąz obserwowanez przedez wszystkimz
wzprzypadkuzgospodarekzwschodzących .zBiorączpodz
uwagęz rosnącąz liczbęz opracowańzorazz dynamicznez
zmianyzwzobrębiezgrupzkapitałowych,zdalszezanalizyz
jawiąz sięz jakoz niezmierniez istotnez doz zrozumieniaz
ichzfunkcjonowaniazorazzwpływuznazsystemzspołecz-
nyzizekonomiczny .z

dr Maria Aluchna 
KatedrazTeoriizZarządzaniaz
SzkołyzGłównejzHandlowejz
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Summary 
Thezaccessztozanalysiszofzbusinesszgroupszaroundzthezworld,z
thez growingz awarenessz ofz thez importancez ofz groupsz forz
emergingz marketsz andz thez developmentz ofz statisticalz andz
econometricztoolszforzadvancedzempiricalzprojectszmakezthez
topiczofzbusinesszgroupszonezofzthezmostzpopularzmanage-
mentzresearchztopics .zThezpaperzpresentszthezlatestz litera-
turez reviewz referringz toz thez recentz evidencez onz businessz
groupszfunctioning .zMorezprecisely,zitzfocuseszonzdiscussingz
variousztypeszofzbusinesszgroupszbasedzonzcomparativezanaly-z
sis .zThezanalysiszincludeszgroupszwhichzdevelopedzinzthezUS,z
Westernz Europe,z Russia,z India,z Japan,z Korea,z Chinaz andz
LatinzAmerica .z
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nowa strategia transnarodowa 
korporacji międzynarodowych  
– globalna standaryzacja  
i lokalna wrażliwość    

Jan Macias

wprowadzenie 

ednymzzzkluczowychztrendówzrozwojowychz
współczesnegoz świataz jestz globalizacja1) .z
Globalizacja,zbezzwzględuznazjejzpozytywnez

iznegatywnezskutki,zstanowizprzyszłośćzświata2) .zJakz
piszezJ .zStiglitzz(laureatzNagrodyzNoblazwzdziedzi-
niezekonomiizwz2001zr .),z „niezmożemyzcofnąćzglo-
balizacji”,zmusimyznatomiastz „zreformowaćz insty-
tucjezmiędzynarodowe,zktórezrządzązglobalizacją”3) .z
Międzynarodowazkonkurencjazwzglobalizującejz sięz
gospodarcez zmuszazprzedsiębiorstwazdozmyśleniaz
izdziałaniazglobalnego,zaztechnologiazstałazsięzkry-
tycznymzczynnikiemzichzrozwoju .z

Jednakz światzwz latachz 90 .zXXzw .z ewoluowałz
takżezwz innymzkierunku,z stałz sięz bardziejzmar-
ketingowy,z elastycznyz orazz wrażliwyz lokalnie .z
Znajdujez toz odzwierciedleniez wz teoriiz biznesuz
międzynarodowego,z teoriiz handluz iz inwestycjiz
międzynarodowych,z zarządzaniuz strategicznymz
czyzprzedsiębiorczościzmiędzynarodowej,zwzposta-
ciz zjawiskaz transnarodowościz (transnationalism):z
ekonomicznejz transnarodowościz (economic trans-
nationalism),z transnarodowejz przedsiębiorczościz
(transnational entrepreneurship),z transnarodowejz
działalnościz (transnational activity)z czyz strategiiz
transnarodowejz(transnational strategy)4) .zDziśznp .z
transnarodowazprzedsiębiorczośćz jestz jużz szybkoz
rozwijającymzsięz zjawiskiemz (prądem)zwz ramachz
teoriizbiznesuzmiędzynarodowegoz(theory of inter-
national business)5) .z

Nazgrunciezzarządzaniazstrategicznegozjestzroz-
patrywanyz jedenz zz bazowychz rodzajówz strategiiz
przedsiębiorstwz wz wymiarzez międzynarodowym,z
tj .zstrategiaztransnarodowa .zStanowizonazkombina-
cjęz strategiizglobalnejz iz strategiizwielonarodowej6) .z
Określazsięz jąz inaczejzmianemzglokalizacjizdziałal-
nościzbiznesowejz(glocalization of business activities)z
lubzglokalnymzpodejściemzdozstrategiiz(glocal stra-
tegy approach) .z

Celemzartykułuzjestzprzedstawieniezmodelizewo-
lucjizmyśleniazstrategicznegozprzedsiębiorstwzponad-z
narodowychz orazz charakterystykiz siłz iz czynnikówzz
warunkującychzadaptacjęzpodejściaz strategicznegoz
globalnegoziztransnarodowego .z

rozwój modeli myślenia strategicznego 
korporacji ponadnarodowych:  
od międzynarodowości do transnarodowości 

ominującązsiłązrozwojuzprocesówzinternacjo-
nalizacjizizglobalizacjizsązkorporacjez(przed-
siębiorstwa)zponadnarodowe .zIchzznaczeniez

wzglobalizującejzsięzgospodarcez izzarządzaniuzstra-
tegicznymzciąglezrośnie .zZazistotnezcechyzkorporacjiz
ponadnarodowychzuznajezsięzposiadaniezznaczącychz
inwestycjiz bezpośrednichz wz obcychz krajachz orazzz
aktywnez zarządzaniez aktywamiz zlokalizowanymiz
pozazkrajemzmacierzystym .z

Możnaz wyróżnićz czteryz podstawowez mode-
lez (fazy,z stadia)z ewolucjiz mentalnościz iz myśle-
niaz strategicznegoz korporacjiz ponadnarodowychz
wzczasie7):

zz modelz mentalnościz iz myśleniaz strategicznegoz
międzynarodowegoz –z strategiaz międzynarodowazz
(international strategy),z

zz modelz mentalnościz iz myśleniaz strategicznegoz
wielonarodowegoz–zstrategiazwielonarodowaz(multi-
national strategy),z

zz modelzmentalnościzizmyśleniazstrategicznegozglo-
balnegoz–zstrategiazglobalnaz(global strategy),z

zz modelz mentalnościz iz myśleniaz strategicznegoz
transnarodowegoz–zstrategiaztransnarodowaz(trans-
national strategy) .z

Korporacjezadaptującezstrategięzmiędzynarodo-
wą,z jakozszerokiezpodejściez strategiczne,z skupiająz
sięznaz rozwojuzproduktówzzasadniczoznazkrajowyz
rynek,zaztylkozpóźniejzsązonezsprzedawanezzazgra-
nicą .zWytwórczośćzzagranicznaz(offshore manufactu-
ring)z jestztuzrozumianazjakozśrodekzochronyzkrajo-
wegoz(macierzystego)zrynkuzkorporacji .zTechnologiez
izwiedzaz sąz transferowanezodz spółkiz dominującejz
dozzagranicznychzoperatorówz–zspółekzzależnych .z
Korporacjez (przedsiębiorstwa)zmiędzynarodowezsązz
zasadniczozrozpatrywanezjakzprzedsiębiorstwazkrajo-
wezzzdodatkamizobcymiz(zagranicznymi)8) .z

Zz koleiz strategiazwielonarodowaz zakładaz kon-
centracjęzprzedezwszystkimznaznarodowychzzróżni-
cowaniachzwzosiąganiuzcelówzstrategicznychzorazz
lokalnejz wrażliwości .z Korporacjez wielonarodowezz
cechujez rosnącazwrażliwośćz iz czułośćz naz lokalnezz
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środowiskazorazzelastycznośćzwzpodejściuzdozoperacjiz
międzynarodowych .zKorporacjez różnicująz izmody-z
fikująz swojezprodukty,z strategiez izpraktykiz zarzą-
dzania,zodpowiedniozdoznarodowychzróżniczwzpre-
ferencjachz klientów,z charakterystykz przemysłówz
iz regulacjiz rządowychzprzyz rozszerzaniuz zakresuz
swojegozbiznesuznazinnezkrajezczyzteżzprzenoszeniuz
gozdozinnegozkraju .zProwadziztozdozrozwojuzwztychz
korporacjachz lokalnychz innowacjiz (local-for-local 
innovations) .z

Zadaniemzspółekz zależnychzkorporacjiz jestzniez
tylkoz identyfikacjaz lokalnychz potrzeb,z leczz takżez
wykorzystywaniez ichzwłasnychz lokalnychzzasobówz
wzreakcjiznaztezpotrzeby .zRealizacjazwiększościzbiz-
nesówzwewnątrzzkażdegozkrajuznazpodstawiezlokal-
nejzpozwalaz takżezadaptowaćzstrategięzwielonaro-
dowąz doz harmonizowaniaz kosztówz iz przychodówzz
wzwyrażeniuzwalutowym .zStrategiazświatowaztychz
korporacjizjestzbudowanaznazpodstawiezwieluzwrażliwychz
narodowoz(krajowo)zstrategiizspółekzzależnychz(sub-
sidiary companies) .zWielezeuropejskichzkorporacjiz
(np .zUnilever,zICL,zPhilipszczyzNestle)zdziałazzgod-
niezzztymzstrategicznymzmodelem .zWzkorporacjachz
tychzzasobyzizaktywazbyłyzhistoryczniezszerokozroz-
proszone,zcozpozwalałoz ichzzagranicznymzspółkomz
zależnymz naz podejmowaniez szerokiegoz zakresuzz
aktywnościzbiznesowejz–zodzrozwojuzizprodukcjizdoz
sprzedażyzizusług .zDoztegozdochodzizlokalnazautono-
mia .zDodaćztrzeba,zżezchociażztakieznarodoweznie-
zależnez jednostkiz sązzwyklezelastycznez izwrażliwez
nazichzlokalnezśrodowiska,ztozjednakzwystępowałyz
wznichzproblemy,zdotycząceznieskutecznościz iznie-
zdolnościzwykorzystaniazwiedzyzizkompetencjizinnejz
narodowejzjednostki .z

Natomiastz strategiazglobalnaz rozpatrujez światz
jakozjednostkęzanalizy .zCechujezjązglobalnazefektyw-
nośćz izglobalnazstandaryzacjazproduktówzpoprzezz
odpowiedniązlokalizacjęzizczerpaniezkorzyścizzzeko-
nomiiz skaliz iz zakresu .z Korporacje,z realizującez tozz
podejściezstrategiczne,zrozwijajązproduktyznazświa-
towyzrynek,zwytwarzajązjezwzskalizglobalnejzwzkilkuz
zakładachzozwysokiejzwydajności,zczęstozwzcentrumz
korporacji .z Podkreśleniaz wymaga,z żez narodowez
gustyzizpreferencjezsązraczejzbardziejzpodobnezniżz
zróżnicowanez izmogązonezbyćzpodobniezspełnianez
przezz dostarczaniez nabywcomz standaryzowanychz
produktówz poz odpowiednimz koszciez iz przewadzez
jakościowejzwzstosunkuzdoznarodowejzmożliwościz
ichz zróżnicowania .zJestz toz zgodnezzzargumentemz
T .zLevitta,zżezprzyszłośćznależyzdoztychzkorporacji,z
którezbędązwytwarzaćzizsprzedawaćztęzsamązrzeczz
(wyrób)zwz tenz samz sposób,zwszędzie9) .z Strategiaz
globalnazwymagazznacznej,z centralnejzkoordynacjiz
izkontroli,zktórezsązpowiązanezzazwyczajzzezstruktu-
rązorganizacyjnązkorporacji .zJestztozwięczpodejściez
scentralizowane,zoferującezglobalne,zstandaryzowa-
nezproduktyzozniskichzkosztachzizwysokimzpoziomiez
jakościowym .z

Strategięz globalnąz realizujez wielez japońskichz
korporacji,z takichz jak:z Toyota,z Canon,z Komatsuz
izMatsushita .zTezizinnezpojedynczezkorporacjezposzu-
kująz jednakz takiegozpoziomuzefektywności,z któryz
stanowizpewienzkompromiszmiędzyzelastycznościąz
izuczeniemzsię .zNazprzykładzkoncentracjazprodukcjiz
wzskalizglobalnejzmożezbyćztakżezprzyczynązwysokie-

gozpoziomuzprzewozuzładunkówzpomiędzyzkrajami,z
cozprowadzizzzkoleizdozwzrostuzryzykazwprowadze-
niazzaostrzonejzpolitykizinterwencyjnej,zszczególniez
przezzrządyzgłównychzkrajówzimporterów .z

strategia transnarodowa (glokalizacji) 

orporacje,z którez wybierająz tęz strategię,z
uznają,z żez każdez zz wyżejz wymienionychz
trzechz innychzmodelowychzpodejśćzstrate-

gicznychzjestzniekompletne,zkażdezzznichzmazswojąz
wartość,z leczzniezreprezentujezcałejzprawdy .zZgod-
niezzezstrategiąztransnarodowązkorporacjezświatowez
uznają,zżezpotrzebazbyciazwrażliwymznazlokalnezryn-
kizizpresjaznazrozwójzglobalnej,zkonkurencyjnejzefek-
tywnościzpowinnyzbyćzjednoczesnez(simultaneously),z
nawetzjeślizczasemzpozostajązwzsprzecznościzzezsobą .z
Toznowe,z rozwijającezsięzpodejściezdozświatowegozz
zarządzaniazzakładazwięczwyłaniającezsięzwymaganiez
byciazbardziejzwrażliwymznazlokalnezpotrzebyzprzyz
jednoczesnymzutrzymaniuzglobalnejz efektywności .z
Wztakichzkorporacjachzkluczowezbiznesyzizzasobyzniez
sązcentralizowanezwzspółkachzmacierzystych,zazkaż-
dazspółkazzależnazstanowizprzedsięwzięciezoparteznaz
lokalnejzpodstawie .zZamiastztego,zzasobyzizaktywno-
ścizbiznesowezsązrozproszone,zalezwyspecjalizowane,z
abyzmóczosiągnąćzefektywnośćzizelastycznośćzdziała-
niazwztymzsamymzczasie .zCozwięcej,ztezrozproszonez
zasobyzsązintegrowanezwzpostacizwzajemniezpowią-
zanejzświatowejzsiecizoperacjizkorporacji .z

Wzprzeciwieństwiezdozglobalnegozmodeluzstra-
tegii,zpodejściezstrategicznez transnarodowez (gloka-
lizacji)zuznajezwięczważnośćzelastycznościz izwraż-
liwościz krajowegoz poziomuz operacji,z stądz powrótz
wzterminologiizdozokreśleniaz„narodowy”z(national) .z
Wz porównaniuz zz podejściemz wielonarodowym,zz
podejściez transnarodowez zabezpieczaz połączeniez
izkoordynacjęztychzoperacji,zabyzutrzymaćzkonkuren-
cyjnązskutecznośćzizekonomicznązefektywność .zZnaj-
dujeztozodzwierciedleniezprzezzdodaniezwzterminolo-
giizprzedrostkaz„trans” .z

Strategiaz taz zakładaz rozwójz źródełz przewagiz
konkurencyjnejzpoprzezzeksploatacjęzefektywności,z
elastycznościzizuczeniazsięzjednocześnie .zStrategiaz
transnarodowaz skupiaz sięznaz lokalizacji,z krzywejz
doświadczenia,z lokalnejzwrażliwościz iz globalnymz
uczeniuzsię,zcozwiążezsięzzzwielorakimzbezpośred-
nimztransferemzumiejętnościzizkompetencji .zPotrze-
byzkoordynacjiz globalniez rozproszonegoz łańcuchaz
wartościziztransferzkluczowychzkompetencjizkreujez
presjęznaz centralizacjęzniektórychzdecyzjiz opera-
cyjnych,zszczególniezdotyczącychzprodukcjiz izB+R .zz
Jednocześniezpotrzebyzlokalnejzwrażliwościzwywie-
rajązpresjązwzkierunkuzdecentralizacjizinnychzope-
racyjnychz decyzji,z zwłaszczaz dotyczącychzmarke-
tingu .zWzkorporacjachz transnarodowychzpotrzebyz
koordynacjizsązwysokie .z

Korporacjeztezmuszązrozwijaćzbardzozróżnezkon-
figuracjezaktywówzizzdolnościzwzporównaniuzzztypo-
wymizkorporacjamizmiędzynarodowymi,zwielonaro-
dowymizczyzglobalnymi .zKorporacjazglobalnazdążyz
dozkoncentracjizwszystkichzswoichzzasobówz–zalboz
wzswoimzkrajuzmacierzystym,zalbozwzzagranicznychz
lokalizacjachzozniskichzkosztachzwzceluzeksploatacjiz
ekonomiiz skali,z dostępnejz wz każdejz aktywności .z
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Zzkoleiz korporacjazwielonarodowazwzsposóbz cha-
rakterystycznyzrozpraszazswojezzasobyzmiędzyzswo-
jeznarodowezoperacje,z odpowiedniozdoz lokalnychzz
potrzeb .z Natomiastz korporacjaz międzynarodowaz
dążyzdozcentralizacjiztychzzasobów,zktórezsązkluczowez
tylkozdlazrozwojuzinnowacji,zazjednocześniezdecen-
tralizujezinne,zcozpozwalazadaptowaćztezinnowacjez
wzskalizświatowej .zKorporacjaztransnarodowazmusiz
zatemzrozwijaćzbardziejzwyrafinowanązizwyróżnia-
jącązsięzkonfigurację .zMusizonaznajpierwzzdecydo-
wać,zktórezkluczowezzasobyzizzdolnościzsąznajbar-
dziejzcentralizowanezwewnątrzzkrajuzmacierzystegoz
operacji,znieztylkozwzceluzrealizacjizekonomiizskali,z
leczztakżezdozochronyzpewnychzkluczowychzkompe-
tencjiz iz stworzeniazwizjiz zarządzaniazkorporacją .z
Niektórez innez zasobyzmogązbyćznajlepiejz zdecen-
tralizowaneznazpodstawiezregionalnejzlubzlokalnej,z
gdyżz albozpotencjalnaz ekonomiaz skaliz jestzmała,z
albozpotrzebazkreowaniaz elastycznościzwystępujez
jakozpojedynczezudogodnienie .z

Klasycznymzjużzprzykłademzstrategiiztransnaro-
dowejzjestzprowadzonazprzezzkorporacjęzGEzMedicalzz
Systemsz rekonfiguracjaz jejz światowychz zasobów,zz
zapoczątkowanazwz1997zr .zPodczaszgdyzbadaniazpod-
stawowezpozostajązskoncentrowanezwzUSA,ztozroz-
wójz iz zdolnościzzzzakresuz inżynieriizbyłyzaktywniez
rozwijaneznazWęgrzech,zwzIndiach,zKoreizizChinach .z
KorporacjazGEzzałożyłazredukcjęzkosztówzmateriało-
wychzoz20%zorazzprodukcyjnychzkosztówzpłacowychz
oz50%zpoprzezzrozwójzwłasnychz„centrówzdoskona-
łości”z(centers of excellencez–zCOEs) .zWzciąguzkilkuz
latzwiększośćz finalnejzprodukcjizGEzbyłazdelokali-
zowanazzzUSAzdozMeksyku,z zzFrancjiznazWęgry,z
azzzJaponiizdozChin .zPrzezzdekadyzGEzsprzedawałaz
zmodyfikowanez zachodniez produktyznaz rozwijają-
cychzsięzrynkach;zstanowiztozprzejawzistotyzstrategiiz
transnarodowejz(strategiizglokalizacji)10) .zGEztworzyz
wztymzceluzmodelowezlokalnezzespołyzrozwojuz(local 
growth teams –zLGTs),zoparteznazsformalizowanychz
zasadachzfunkcjonowania .zOstatnioztakizkolejnyzzes-
pół,zjakozautonomicznazjednostka,zzostałzutworzonyz
wzWuxiz (Chiny) .z Byłaz tozwięcz adaptacjaz produk-
tówzkorporacjizdozspecyficznychzpotrzebz lokalnychzz
–zkrajówzrozwijającychzsię .zObecniezGEzwzstosunkuz
dozwielkich,zwschodzącychzgospodarekzświatowychz
(Chiny,z Indie)zpróbujez stosowaćzstrategięz „odwró-
conejz innowacji”z (reverse innovation) .z Rozwijanez
produktyzwztakichzkrajach,zjakzChinyzczyzIndiezGEzz
następniezdystrybuujezwzskalizglobalnej .zTrzebazjed-
nakzpoczynićzzastrzeżenie,z żezproduktyzadresowa-
nezdozkrajówzrozwijającychzsięzizmającezzaspokajaćz
ichzspecyficznezpotrzebyzraczejzniezmogązbyćzsprze-
dawanezwzkrajachz rozwiniętych,z gdyżzniez sązonezz
wystarczającozdobrezpodzwzględemzkonkurencyjno-
ści .zStrategiaz„odwróconejz innowacji”zGEzdowodziz
ozrealizacjizstrategiiztransnarodowejz(glokalizacji) .z

InnyzprzykładzstanowizCoca-ColazCompany .zByłaz
onaz częstoz wymienianaz jakoz korporacjaz globalnaz
zzracjizglobalnejzsiecizproduktówzizglobalnegozbizne-
su .zStosowniezdozświatowychztendencjizlatz90 .zXXzw .z
Coca-Colazprzeobraziłaz sięz zzpostrzeganegozdotądz
globalnegozprzedsiębiorstwazwzkierunkuzprzedsię-
biorstwazwielonarodowego,z bardziejz dostosowującz
swojezoperacjezdozlokalnychzpotrzeb,zlokalnychzsyste-
mówzprawnychziz lokalnychzwartościzkulturowych11) .z

Zmianęz orientacjiz strategicznejz Coca-Coliz trzebaz
zaklasyfikować,z bezzwiększegozbłędu,z doz strategiiz
transnarodowejz(glokalizacji) .z

Zznowszychzbadańzempirycznychzwynika,zżezkor-
poracjezoperujązwzbiznesiezraczejzregionalniezniżzglo-
balnie12) .zWzszczególności,zA .M .zRugmanzizA .zverbekez
(2004)z naz podstawiez badańz 380z wielonarodowychz
przedsiębiorstwz(wybranychzspośródzgrupyz500znaj-
większychzświatowychzprzedsiębiorstw)zstwierdzają,z
żeztylkoz9zzznichzadaptowałozglobalnezstrategie,zaz320z
przedsiębiorstwzstosowałozrzeczywiściezstrategicznez
orientacjezregionalne .zPotwierdzaztozteżzfakt,zżezłańcu-
chyzdostawz(supply chains)zprzedsiębiorstwzzlokalizo-
wanychznazkontynenciezAmerykizPółnocnejzsązraczejz
regionalnezniżzglobalne .zJestztozzgodnezzztezą,zżezglo-
balizacjaz jestzwzistociezkształtowanazpoprzezzrozwójz
procesówzregionalizacyjnychz(integracjizregionalnej)13) .z

siły i czynniki globalnej integracji,  
koordynacji i standaryzacji 

oz istotnychzsiłz iz czynnikówzglobalnejz inte-
gracji,zkoordynacjiz iz standaryzacjizmożnaz
zaklasyfikować:z

zz globalnązefektywność14),z
zz wielonarodowązelastyczność,z
zz zdolnośćzświatowegozuczeniazsię,z
zz ekonomięzskali,z
zz ekonomięzzakresu,z
zz ekonomięzlokalizacji,z
zz czynnikizkosztów,z
zz wpływzumiejętnościz spółekz zależnychzwzzagra-

nicznychzlokalizacjachzbiznesowychzkorporacji,z
zz liberalizacjęz środowiskaz wz handluz światowymzz

(likwidacjazbarierzhandlowychzizinwestycyjnych),z
zz zmniejszeniez poziomuz ryzykaz wz prowadze-

niuz operacjiz biznesowychz poprzezzwielonarodowązz
elastyczność,z

zz rozwójz nowychz technologiiz informatycznychzz
iz telekomunikacyjnychz (np .ze-mail,z internet,z telefo-
niazkomórkowa),z

zz rozwójzglobalnychz instytucjiz (np .zWTO,zUnitedz
Nations,zIMF,zWorldzBank),z

zz globalnychzkonkurentówzjakozagentówzzmian,z
zz zmianyzwzprodukcjizizhandluzświatowym,z
zz dynamicznyz rozwójz bezpośrednichz inwestycjizz

zagranicznychz(foreign direct investmentz–zFDI),z
zz rozwójz globalnegoz zarządzaniaz orazz globalnejz

ekonomiizwzXXIzw .,z
zz dynamicznyzrozwójzponadnarodowychzprzedsię-

biorstw,zgłównychzaktorówznapędzającychzprocesyz
globalizacji .z

Analizujączpowyższezsiłyz iz czynnikizglobalizacjiz
zz pozycjiz budowyz światowejz przewagiz konkuren-
cyjnej,zmożnaz stwierdzić,z żezmogąz onez stanowićzz
zarównoz rzeczywistez siłyz strategicznez wz mega-zz
izmakrootoczeniu,zjakzizcelezstrategicznezorazzśrodkiz
czyzźródłaztejzprzewagi .z

siły i czynniki lokalnej adaptacji  
i wrażliwości oraz lokalnego zróżnicowania 

iłyzizczynnikizdziałającezwzkierunkuzlokalnejz
adaptacjizizwrażliwościzto:z
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zz różnicezkulturowe,z
zz zakupyz(popyt)zrządowe,z
zz presjaznazlokalizację,z
zz presjaznazredukcjęzkosztów,z
zz różnicezwzgustachzizpreferencjachzklientów,z
zz różnicezwzinfrastrukturzeziztradycyjnychzprakty-

kachzizprocedurach,z
zz specyfikazpotrzebzlokalnych,z
zz różnicezwzkanałachzdystrybucji .z

Odpowiedniozdozpresjiznazlokalnązadaptacjęzizwraż-
liwość,zkorporacjez(przedsiębiorstwa)zponadnarodowez
muszązmodyfikować,zadaptowaćz izróżnicowaćzswojez
produktyz orazz strategiezmarketingowez przyz prze-
chodzeniuzzzjednegozdozinnegozkraju15) .zNazprzykładz
takiez przedsiębiorstwaz (korporacje),z jakz KPMGz
(zzsiedzibązwzSzwajcarii)zczyzE&Yz(zzsiedzibązwzWiel-
kiejzBrytanii)zgeneralniezwybierajązraczejzpodejściez
strategicznezbardziejz lokalne,zpoprzezzrozwójz izpro-
mocjęzbardziejzintensywnychzusługzwzspecyficznychz
krajachz(ozspecyficznychzpotrzebach)16) .z

podsumowanie 

rzedsiębiorstwaz (korporacje)z ponadnaro-
dowez mogąz stosowaćz czteryz modelowezz
podejściazstrategicznezwzzarządzaniuzswoi-z

mizoperacjamiznaz świecie:zzz strategięzmiędzyna-
rodowąz zz strategięz wielonarodowąz zz strategięz
globalnązorazzzz strategięz transnarodową .zMiędzyz
tymizbazowymizstrategiamizniezmazostrychzgranic .z
Strategiez tez stanowiąz efektz ewolucjiz strategicz-
negozmyśleniaz iz zmianzwzmentalnościzkorporacjiz
ponadnarodowych .zWzlatachz90 .zXXzw .zświatzewo-
luowałzwzkierunkuzwiększejz elastycznościz izwraż-
liwościz lokalnej .zPowstałzmodelz strategiiz transna-
rodowej,z zwanejz inaczejz strategiąz glokalizacji,z coz
zresztąz odzwierciedlaz jużz praktykęz strategicznąz
korporacjiz ponadnarodowych .z Strategiaz transna-
rodowaz (glokalizacji)z zawierazwz częściz elementyz
iz aspiracjez strategiiz globalnejzwzpostacizglobalnejz
standaryzacjiz orazz efektywnościz iz jednocześniez
wz częściz elementyz iz aspiracjez strategiiz wielona-
rodowejz wz postaciz lokalnejz adaptacjiz iz lokalnejz
wrażliwości .zWzistociezrzeczy,zstrategiaztazzawieraz
elementyzzarównozstrategiizglobalnej,zstrategiizwie-
lonarodowej,z jakz iz strategiizmiędzynarodowej .zZaz
istotnezdlaz strategiiz transnarodowejz (glokalizacji)z
uznajezsięzszczególniez lokalnązadaptacjęzwyrobówz
izusług,zstrategii,zpraktykz izprocedurzzarządzaniaz
wzmiejscuz lokalizacjizdziałańzbiznesowych .zMożnaz
stwierdzić,z żez cechąz charakterystycznąz strategiiz
transnarodowejz jestz pewnazwzględnaz równowagaz
pomiędzyzglobalnąz standaryzacjązaz lokalnązadap-
tacjąz izwrażliwością,z iz toz równowagaz jednoczesnazz
(simultaneously) .zWprowadzeniez zamiennejznazwyz
dlazstrategiiztransnarodowejz–zjakozstrategiizgloka-
lizacji,zwskazujezjednocześnieznazważnośćzlokaliza-
cjiz(localization) .z

dr Jan Macias 
KatedrazZarządzaniazizMarketinguz
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wprowadzenie 

spółczesnezorganizacjezdziałajązwzśrodowis-z
kuzcharakteryzującymzsięzdużązzłożonością,z
wysokązdynamikązizwzkonsekwencjizrosnącąz

nieciągłością .zDużazliczbazobiektówzwchodzącychzwez
wzajemnezinterakcjezkreujeznieoczekiwanezrezultatyz
izimplikujeztrudnościzwzpredykcjizstanówzotoczenia .z
Zdolnośćz pozyskaniaz informacjiz oz kierunkuz zmianz
orazz umiejętnośćz transformowaniaz ichz wz wiedzę,z
wz szczególnościz wyprzedzającąz przyszłez zdarzeniaz
orazz pozwalającąz zidentyfikowaćz szansęz iz zagroże-
nia,ztozzasadniczazumiejętnośćzwspółczesnychzorga-
nizacjizdziałającychzwztakimzśrodowisku1) .zOrganiza-
cjezmogązodbieraćzpłynącezzzotoczeniazsłabezsygnały,z
azpozyskanezwztenzsposóbzinformacjeztransformowaćz
wzwiedzęzdziękizinternalizacjizwzdziałaniuzczłonkówz
organizacjiz praktykiz wczesnegoz rozpoznaniaz zmianz
otoczeniazorganizacji .zKoncepcjaztazjestzdyskutowanaz
izomawianazprzezzbadaczyznazgrunciezzarządzania,z
alezgłówniez jakozposzukiwanieznajlepszegozsposobuz
zorganizowaniaz systemuz wczesnegoz rozpoznaniaz
wzsensiezinstytucjonalnymziznarzędzizdoskonalącychz
informacyjnąz warstwęz systemu .z Mimoz żez wczesnez
rozpoznaniezwzorganizacjizjestzprzedezwszystkimzpro-
cesemz społecznym,z dlaz któregoz realizacjiz kluczowaz
jestzspołecznazpraktykazczłonkówzorganizacji,zauto-
romzniezudałozsięzodnaleźćzprac,zktórezanalizowały-
byzwzsposóbzwyraźnyzizjednoznacznyzproblemzwczes-
negoz rozpoznaniaz zz perspektywyz interakcjiz człon-
kówz organizacji,z az wczesnez rozpoznaniez jestz jednąz
zzpodstawowychz społeczno-poznawczychzaktywnościz
wzburzliwymzotoczeniu .z

Wzartykulezzostałazpodjętazpróbazspojrzeniazprzezz
pryzmatz teoriiz strukturacjiz Anthony’egoz Giddensaz
nazwczesnezrozpoznaniezzmianzotoczeniazorganiza-
cjiz wz celuz uwypukleniaz interakcyjnegoz charakteruz
tegozmechanizmuzizjegozstrukturacyjnychzwłasności .zz
Autorzyzposzukujązodpowiedziznazpytanie,zjakzwczes-z
nez rozpoznaniez zmianz otoczeniaz organizacjiz możez
byćzinterpretowanezwzjęzykuzizkategoriachzdziałaniaz
społecznego,zktórezjestzkluczowązkategoriązdlaztegoz
mechanizmuzizwzjakizsposóbzdochodzićzmożezdozuru-
chomieniazmechanizmuz zmianyz orazz jakiez sąz jegoz
strukturalnezuwarunkowania .z

wczesne rozpoznanie zmian otoczenia  
organizacji 

becniezwiększośćzdecyzjizjestzpodejmowanaz
wzsytuacjizbrakuzpełnegozopisuzświata,zktó-
ryzmożnazbyzuznaćzzazcałkowiciezprawdziwy .z

Podejmowanezsązdecyzjezwzwarunkachzniepewności,z
bazującez naz różnychz potencjalnychz stanach,z którez
sązmniejzlubzbardziejzprawdopodobne2) .zNiepewność,z
któraz jestz konsekwencjąz zachodzącychz zmian,z maz
swojez zarównozpozytywne,z jakz iznegatywnezstronyz
–zmożezprzeobrazićzsięzwzszanse,zalezrównieżzmożez
staćzsięzzagrożeniem3) .zOtoczeniezwywołujezpresjęznaz
zmianęzwzramachzorganizacjiz izadaptacjęzdozzmie-
niającejzsięzsytuacji .zPrzygotowaćzmożnazsięzdoztegoz
nazdwazsposoby:zalbozpoprzezztworzeniezwarunkówz
zmniejszającychzzapotrzebowanieznazinformacjez(np .z
tworzeniezrezerwowychzzasobów),zalbozzwiększeniez
zdolnościzprzetwarzaniaz informacjiz (np .zdoskonale-
niezsystemówzinformacyjnych,zprocesówzkomunika-
cji)4) .zMającznazuwadzezograniczonośćzizdużyzkosztz
utrzymywaniazzwiększonejz liczbyzzasobów,zbardziejz
wskazanez wydajez sięz doskonaleniez procesówz prze-
twarzaniazinformacji,zazcozzaztymzidziezoparciezsięz
nazmechanizmie,zktóryzpozwolićzmaznazrozpoznaniez
zmianzotoczeniazizprzygotowaniezsięznaznie,ztakzbyz
jez zniwelowaćz (wzprzypadkuz zagrożeń)zbądźzwyko-
rzystaćz(wzprzypadkuzszans) .z

Wczesnezrozpoznaniezzmianzotoczeniazorganiza-
cjiz niez jestz koncepcjąz nowąz iz swojez początkiz datu-
jeznaz lataz70 .zXXzwieku,zkiedyz toz ideezwczesnegoz
ostrzeganiaz zz gruntuz wojskowegoz iz medycznegoz
przeniesionoznazgruntzzarządzaniazgłówniezzazspra-
wąz pracz Ansoffa5) .z Późniejz koncepcjaz ostrzeganiaz
zostałazrozszerzonazozidentyfikacjęzszanszizzaczętoz
mówićzozwczesnymzrozpoznaniuzjakozujęciuzszerszym,z
którezprowadzićzmazdozidentyfikacjizizinterpretacjiz
szansz orazz zagrożeń .zDominującyz nurtz badańz nadz
wczesnymzrozpoznaniemztozpracezposzukującez ide-
alnegozsposobuzzorganizowaniaztegozsystemuzi/lubz
narzędzizgozwspomagających6) .z

Wczesnezrozpoznaniezzmianzotoczeniazorganizacjiz
zdefiniowaćzmożemyz jakozproces,zwz ramachzktóre-
goz działaniaz członkówz organizacjiz nakierowanez sąz
nazpostrzeganiezzdarzeń,zsygnałów,zwiadomościzczyz

wczesne rozpoznanie zmian  
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,

teżzinnychzzjawisk,zktórezsązlubzmogązbyćzwidzianez
jakozwyrażenia,zwskaźniki,z dowody,z znakiz istnieniaz
obecnychz lubzprzyszłychzpozytywnychz lubznegatyw-
nychz kwestiiz dotyczącychz organizacji,z pozyskiwaniez
tychz informacji,z dzieleniez sięz nimiz iz analizowaniez
wzceluzidentyfikacjizszanszorazzzagrożeńzwystarcza-
jącoz wcześnie,z abyz możliwez byłoz podjęciez działańzz
wyprzedzających7) .zJestztozspołecznazpraktykazczłonkówz
organizacji,zktórzy,zdostrzegajączzachodzącezzmianyz
izodbierajączdocierającezdoznichzsygnałyzizwiadomoś-z
ci,z interpretująz jez iz dzieląz sięz nimiz zz innymiz nazz
drodzezkomunikacji .zWzramachzinterakcjizkonstytu-
ujązznaczenia,zodnoszącezsięzdozstanówzotoczenia,zcoz
prowadzićz powinnoz doz rozpoznaniaz nadchodzącychz
zagrożeńzizszanszorazzdozwypracowaniazintersubiek-
tywnejzinterpretacji .zUzyskanazwztenzsposóbzwiedzaz
stajez sięz podstawąz decyzjiz podejmowanychzwz orga-
nizacjiz iz działańz związanychz zez zidentyfikowanymiz
zmianami;zjestzzatemzswoistymzzapalnikiem,zinicja-
toremz procesówz dostosowania,z którez sąz niezbędnez
doztego,zabyzorganizacjazmogłazreagowaćznazzmianyz
wzśrodowisku .zPodjętezdecyzjezwpływająznazrealizo-
wanez procesy,z będącez odpowiedziąz organizacjiz nazz
zidentyfikowanezsygnały .z

Wczesnezrozpoznaniezzamkniętezwzetapach:zska-
nowania,z interpretowaniaz iz uczeniaz sięz jestz proce-
semzgromadzeniazizprzetwarzaniazdanych/informa-
cjizozotoczeniu,zktórezmogązbyćzprzydatnezwziden-
tyfikowaniuzszans,zdetekcjizizinterpretacjizobszarówz
problemowychz orazz wprowadzaniuz strategicznychz
adaptacji .zMusiz byćz jednakz oderwanez odz prostegoz
modeluzwymianyzinformacji,zabyzspojrzećznazpowyż-
szyzproceszprzezzpryzmatzinterakcjizmiędzyzjednost-
kamizwewnątrzziznazzewnątrzzorganizacji,zazdozkomu-
nikacjizdodaćznależyztakżezrelacjezwładzyzizobowią-
zującezwzorganizacjiznormy8) .z

teoria strukturacji anthony’ego giddensa 

formułowanazprzezzGiddensazteoriazstruk-
turacji9)zjestzogólnązteoriązorganizacjizspo-
łecznej,zktórazwyłoniłazsięznazgrunciezkry-

tykiz dotychczasowychz teoriiz społecznychz iz próbujez
pogodzićz tzw .z subiektywnez iz obiektywnezpodejściez
doz systemówz społecznych,z jakimiz sązm .in .z organi-
zacje .zNaz nowoz definiujez dualizmz jednostkiz iz spo-
łeczeństwa,zjakozdualizmzdziałaniazizstruktury,zktó-
rez sąz niemożliwymiz doz rozdzieleniaz subiektywnymiz

iz obiektywnymiz stronamiz
społecznejz rzeczywistości,z
spotykającymiz sięz wz po-
wtarzanychz społecznychz
praktykach .zGiddenszwska-
zujez zarównoz naz wolnez
działaniezjednostekzwzceluz
tworzeniaz „organizacyjnejz
rzeczywistości”,z jakz rów-
nieżz wpływz tejz „organiza-
cyjnejz rzeczywistości”z naz
jednostki .zOdbijaztozrzeczy-
wistez napięciez wewnątrzz
tegozdialektycznego,zdyna-z
micznegoz iz transformu-
jącegoz procesuz nieodłącz-
negoz każdejz organizacji .z
Giddensz koncentrujez sięz
naz ciągłychz wzajemnychz

relacjachzpomiędzyzinstytucjąziz jejzczłonkamizorazz
komunikacyjnymzwymiarzezichzdziałania .zOrganiza-
cjezskładajązsięzzezświadomiezdziałającychzaktorów,z
zdolnychz doz zmianyz struktury,z wz ramachz którejz
działają,zazrównocześniezichzdziałaniazznajdujązsięz
podzwpływemztejz struktury .z Innymiz słowy,zwłaści-
wościzstrukturalnezizdziałaniezludzizsąznierozerwal-
niezzezsobązzwiązane .zTeoriazstrukturacjizujmujeztez
opozycjezwzpostacizdualnościz strukturyz (strukturaz
jestzzarównozśrodkiem,zjakzizwynikiemzzachowania,z
którez zwrotniez organizuje;z właściwościz struktural-
nezsystemuzspołecznegozniezistniejązniezależniezodz
działania,z leczz sąz permanentniez uwikłanez wz jegoz
produkcjęz iz reprodukcję) .zWz ramachz teoriiz struk-
turacjiz analizaz odbywaz sięz poprzezz „modalności”,z
którezodnoszązsięzdozmediacjizinterakcjizizstrukturyz
(rysunekz1) .z

Modalnościzmogązzatemzbyćzwidzianezjakozmiej-
scez interakcjizmiędzyzmożliwościamiz aktorówz spo-
łecznychz iz strukturalnymiz właściwościamiz organi-
zacjiz społecznych;z sąz tymz elementem,z któryz łączyz
strukturęzzzcodziennymzdziałaniemziz interakcjami;z
sąz medium,z którez służyz reprodukowaniuz iz produ-
kowaniuz strukturalnychz własnościz organizacjiz spo-
łecznych .zZdefiniowanezprzezzGiddensazmodalnościz
to:zzzschematyzinterpretacyjne,zczylizzasobyzwiedzyz
podzielanej,z którąz aktorzyz społeczniz wykorzystujązz
dozinterpretacjizrzeczywistościzizwchodzeniazwzinter-z
akcjezzz innymizzzśrodki,zczylizsystemzzasobów,zzaz
pomocązktórychzrealizujezsięzwładzazzznormy,zczyliz
reguły,zczyzteżz„sposobyzrobieniazrzeczy”,znarzucającez
legitymizacjęzizmoralnezsankcjezzwiązanezzezspołecz-
nymzdziałaniem10) .zz

Takzjakzkomunikacja,zwładzazizmoralnośćzstano-
wiąz integralnez elementyz każdejz interakcjiz iz wyod-
rębnionezsąztylkozanalitycznie,ztakzsamozznaczenie,z
dominacjazizlegitymizacjazsązwłasnościamizstrukturyz
wyodrębnionymizrównieżzwzceluzanalitycznym .zZnaj-
dującezsięzpośrodkuz„modalności”złączązjezzezsobą .z
Codziennez interakcjez członkówz organizacjiz realizo-
wanezsąznp .zwzaspekciezznaczeniowymzizmechanizmz
tenzprzebiegaznastępująco:zkomunikujączsię,zaktorzyz
dzieląz sięz zrozumieniemz określonejz sytuacji,z wyja-
śniajączjązpoprzezzmodalnościzwzpostacizschematówz
interpretacyjnych,z którez zakorzenionez sąz wz struk-
turalnychz właściwościachz organizacjiz społecznej,z
wz którąz wpisanez jestz znaczenie .z Całyz mechanizmz
działazoczywiściezrównieżzwzprzeciwnymzkierunku .z

Znaczenie  Dominacja  Legitymizacja Struktura 

Schemat 

interpretacji  
rodki  Norma  (Modalno ) 

Komunikacja  W adza  Moralno   Interakcja 

Rys. 1. Dualność struktury w interakcji społecznej 
Źródło:zA .zGIDDENS,zNowe zasady metody socjologicznej . Pozytywna krytyka socjologii inter-
pretatywnych,zZakładzWydawniczyzNOMOS,zKrakówz2001,zs .z176;zA .zGIDDENS,zStanowienie 
społeczeństwa . Zarys teorii strukturacji,zZyskzizS-ka,zPoznańz2003,zs .z69 .z
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Znaczeniezwzsensiezstrukturalnymzzmieniazsięztak,z
jakzzmieniajązsięzschematyzinterpretacyjne,zbędącez
wynikiemzkomunikowaniazsię .z

TeoriazstrukturacjizGiddensa,zmimozżezjestzogól-
nązteoriązspołecznązizniezjestzteoriązspecyficznązdlaz
naukzozzarządzaniu,zszczególniezszerokiezzastosowa-
niezznalazłazwzbadaniachznadzsystemamiz informa-
cyjnymi11),zgdyżzdoskonalezłączyzwzsobieztakiezpoję-
cia,zjak:zstruktura,zjednostka,zinterpretacja,zrelacje,z
władza,znormyzitp .12) .z

wczesne rozpoznanie zmian otoczenia  
organizacji jako proces strukturacji 

godniez zz teoriąz strukturacjiz systemyz spo-
łecznez(organizacje)zskładajązsięzzezświado-
miezdziałającychzaktorówzspołecznych,zzdol-

nychzdozzmianyzstrukturyzizrównocześniezichzdzia-
łaniaz sąz zwrotniez definiowanez przezz tęz strukturę,z
samazzaśzstrukturazistniejeztylkozwzichzcodziennymz
działaniu .zSpołecznezdziałaniaz„polegają”znazistnie-
niuzstruktury,zalezrównocześniezstrukturaz„polega”zz
naz działaniu,z boz jejz istnieniez warunkowanez jestzz
regularnościązludzkichzzachowań .zTakzwięczzmianaz
organizacyjnaz polegaz naz zmianachz powtarzającychz
sięzpraktykzrealizowanychzprzezzczłonkówzorganiza-
cji .zUznając,zżezwczesnezrozpoznaniezjestzspołecznąz
iz poznawcząz aktywnością,z realizowanązwzpraktycz-
nymzdziałaniuzczłonkówzorganizacji,zmożemyzuznaćz
jezzazspecyficznązformęzstrukturacji .z

Wczesnez rozpoznaniez jestz systememz interakcjiz
iz odbywaz sięz takz długo,z jakz znajdujez odbiciez
wz działaniu,z dlategoz musimyz wziąćz podz uwagęz
jegoz dualnyz charakter .z Zz jednejz strony,z wczesnez
rozpoznanie,zjakozspołecznazpraktyka,zjestzczęściąz
funkcjonowaniaz organizacji,z az właściwościz struk-
turalnez systemuz organizacyjnegoz definiująz kon-
tekst,zwzktórymzjestzrealizowana,zdziałającznazniąz
ograniczającoz iz dopuszczająco .z Zz drugiejz strony,z
wczesnez rozpoznaniez jestz realizowanez przezz jed-
nostki,z które,z wchodzącz wz interakcjez wewnątrzz
iznazzewnątrzzorganizacji,zpróbujązzidentyfikowaćz
nadchodzącez zmianyz iz dziękiz ichz uświadomieniuz
wpłynąćz naz strukturę,z modyfikującz jąz tak,z byzz
organizacjazsprostałaznadciągającymzzagrożeniomz
iz wykorzystałaz pojawiającez sięz szanse .z Poprzezzz
modalnościz aktorzyzkonstytuująz znaczenie,z domi-
nacjęz iz legitymizacjęz wz procesiez wczesnegoz roz-
poznania,z produkującz iz reprodukujączwłaściwościz
strukturalnezsystemuzspołecznego,zjakimzjestzorga-
nizacja,zalezrównocześniezpozostajązpodzwpływemz
tychzwłaściwościz(rysunekz2) .z

Znaczenie,z legitymizacjaz iz dominacjaz determi-
nująz działanie,z alez istniejąz tylkoz dziękiz ciągłemuz
odtwarzaniuz wz procesachz
społecznychz interakcji,z takich
jak:z komunikacja,z władzaz
izmoralność .z

Członkowiezorganizacjizdzia-
łajązwzramachzzastanejzstruk-
tury,z pewnychz zbiorówz zaso-
bówz iz regułz postępowania .z
Strukturaz taz kształtujez ichz
postępowanie,z dostarczającz
procedurzdziałaniazwzokreślo-z
nychz sytuacjach,z pozycjez
wz organizacjiz definiowanąz

przezzzajmowanezstanowiskozczyzteżzudostępniającz
wiedzę,zjakazjestzwzposiadaniuzorganizacji .zZzdru-
giejzstrony,zczłonkowiezorganizacji,zabyzrealizowaćz
wczesnez rozpoznanie,z musząz tęz strukturęz ciąglez
przekształcać,z musząz jąz strukturować .z Wczesnez
rozpoznaniezmazdostarczaćzinformacjizizwiedzyznaz
tematz przyszłychz stanówz otoczenia,z musiz zatemz
redefiniowaćz schematyz interpretacyjne,z czyliz spo-
sobyzwidzeniazrzeczywistości .zDostrzeżeniezstrate-
gicznychz zaskoczeń,z az więcz trafnez zinterpretowa-
niezsłabychzsygnałówzmożliwezjestztylkozpozwyjściuz
pozazzastanezschematy .zNowezsytuacjezniezdajązsięz
kategoryzowaćz iz typizowaćz wz posiadanychz przezz
członkówz organizacjiz zasobachz wiedzyz podziela-
nej .zZatemzwczesnezrozpoznaniezwymuszazzmianęz
strukturyz naz poziomiez znaczeniaz przypisywanegoz
rzeczomzizzdarzeniom .zZzkoleiznowozwypracowanez
wzramachzspołecznychzinterakcjizznaczeniazdefiniu-
jąz nowyz kontekstz takz długo,z dopókiz niez pojawiąz
sięznowezsygnały,zktórezdostrzeżonezizzinterpreto-
wanezwymuszązstrukturację,zczylizzmianę .zProcesz
tenzjestzciągły,zbozotoczeniezjestzburzliwe,zczylizule-
gazpermanentnymzprzekształceniom .zZzkoleiznowez
stanyz otoczeniaz wymuszająz zmianyz wz zakresiez
środków,zzasobówzmaterialnychzizniematerialnych,z
którezdostarczaćzmajązniezbędnejzwładzyzdozosią-
ganiazpożądanychzskutkówzdziałania .zZasobyzsłużyćz
majązosiąganiuzcelówzizwdrażaniuzplanówzpoprzezz
władzę,zktórejzdostarczają .zStrukturalnezwłasnościz
dominacjiz wpływająz naz sposób,z wz jakiz jestz reali-
zowanaz władzaz wz organizacji .z Poprzezz posiadanąz
władzęzrealizowanazjestzzmianazposiadanychzśrod-
ków,zbyzmóczrealizowaćznowezcelezwynikającezzzno-
wychz sytuacji .z Dominacjaz zmieniaz swojąz formę,z
nowaz sytuacjazmożez bowiemzwymagaćz innejz kon-
figuracjizdziałania,znp .zpoprzezzpołożenieznaciskuz
nazinnezaspektyzfunkcjonowaniazorganizacji,zazcoz
zaztymzidzieznazprzesunięciazwzzakresiezdominacjiz
wzstrukturzezorganizacji .zIzwreszcieznormy,zktórez
równieżzstanowiązkontekstzdziałaniazaktorówzpodz
wpływemz nowychz sytuacjiz bardzoz częstoz musząz
ulecz powtórnejz negocjacji .z Pewnez zachowaniaz niez
sąz jużz pożądane,z alez zz koleiz oczekiwanez sąz inne .zz
Legitymizacyjnyzwymiarzstrukturyzmusizuleczzmia-
niezpoprzezzzmianęznorm,zaztozzzkoleizwpływaznaz
moralnośćz naz poziomiez interakcji .zNowaz sytuacjaz
(czylizstrukturalnazwłasnośćzsystemuzwztymzwymia-
rze)ztrwaztakzdługo,zdopókizniezpojawizsięzkoniecz-
nośćzredefinicji .z

Nazpodstawiezpowyższegozwidać,zwzjakimzsensiez
wczesnez rozpoznaniezmożez byćzwidzianez jakoz pro-
ceszstrukturacji,zktóryzsłużyzprodukcjizizreprodukcjiz
strukturyzwzwynikuzcodziennychzinterakcjiznakiero-
wanychznazdostrzeganieznowychzsytuacji .z
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Rys. 2. Wczesne rozpoznanie jako proces strukturacji 

Źródło:zopracowaniezwłasne .z
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uwagi końcowe 

elemz artykułuz byłoz przedstawieniez wcze-
snegozrozpoznaniazzmianzotoczeniazorgani-

zacjizrealizowanegozjakozspołecznazpraktykazdziała-
niaz członkówz organizacjiz wz świetlez teoriiz struktu-z
racjizAnthony’egozGiddensa .zUjęcieztakiezprzedstawiaz
analizowanezprocesyzwznowejzperspektywie,zzwracaz
uwagęznazstrukturacyjnyzcharakterzwczesnegozroz-
poznaniaz orazz trzyzwymiaryz interakcji,z wz ramachz
którychzdochodzizdozwczesnegozrozpoznania:zkomu-
nikację,zwładzęzizmoralność .zZrozumieniezstruktura-
cyjnegozcharakteruzwczesnegozrozpoznaniazpozwalaz
wyjaśnić,zjakzaktorzyzspołeczni,zbędączpodzwpływemz
właściwościzstrukturalnychzorganizacji,zmogązjedno-
cześniez poprzezz aktywniez podejmowanez działaniaz
zmieniaćz tęzstrukturęz izmodyfikowaćz funkcjonowa-
niezorganizacjiztak,zabyzbyłazlepiejzprzygotowanaznaz
nadchodzącezzagrożeniazizskuteczniejzwykorzystywa-
łazpojawiającezsięzszanse .zAktorzyzcizwzświetlezteoriiz
Giddensaz dokonująz strukturacjiz systemówz społecz-
nychz poprzezz modyfikacjez poszczególnychz modal-z
ności,zreprodukującztymzsamymzstrukturę .zMożemyz
naztymzgrunciezsformułowaćzstwierdzenia,zżezwcze-
snezrozpoznanie:z

zz jestz społecznąz praktykąz członkówz organizacjizz
realizowanązwzramachzsystemówzinterakcji;z

zz jakozspołecznezdziałaniezreprodukujezizprodukujez
strukturalnezwłasnościzorganizacji;z

zz wpływaz naz strukturalnez własnościz organizacjiz
izsystemyzinterakcjizpoprzezzmodyfikacjęzmodalno-
ści,z którymiz są:z schematyz interpretacyjne,z zasoby,z
normy;z

zz jakozspołecznezdziałaniezjestz„definiowane”zprzezz
strukturalnezwłasnościzorganizacji .z

Wczesnezrozpoznaniez jestzprocesemzstrukturacjiz
wztymzsensie,zżezwymuszaznazorganizacjachzzmianęz
strukturyz poprzezz zmianęz naz poziomiez regułz orazz
zasobów,zazrównocześniezregułyz iz zasobyzstanowiąz
kontekstz działania .zModyfikowanez schematyz inter-
pretacyjne,z środkiz iz normyz konstytuowanez przezz
komunikację,zwładzęz izmoralność,z zmieniajązstruk-
turalnezwłasnościzwzwymiarzezznaczenia,zdominacjiz
izlegitymizacji;zrównocześnieznaznowozdefiniujązkon-
tekstzwczesnegozrozpoznania .z
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Summary 
Modernz organizationsz operatingz inz turbulentz environ-
mentszmustz internalizez andz improvez thez practicez ofz earlyz
recognitionz ofz changesz inz thez organizationalz environment .z
Itz requiresz thezanalysiszofz thez fundamentalz socio-cognitivez
activityz ofz membersz ofz thez organizationz inz thez turbulentz
environment .zThezanalysiszshouldzbezperformedzinzazwiderz
perspectivez ofz interpersonalz interaction,z notz onlyz throughz
thezprismzofztheztoolszandzinstitutionalzarrangements .zThez
articlezwaszanzattemptztozlookzthroughzthezlenszofzAnthonyz
Giddens’zstructurationztheoryzonzearlyzdetectionzofzchangesz
inzthezorganization’szenvironmentzinzorderztozemphasizezthez
interactiveznaturezofzthiszmechanismzandzitszstructurationz
features .z
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hipoteza bliskości  

Wojciech Czakon

wprowadzenie 

iewielezpojęćzjestzrówniezczęstozwykorzysty-
wanychzwznaukachzozzarządzaniu,zczyzsze-
rzejzwznaukachzspołecznych,zdozwyjaśnianiaz

badanychz zjawisk,z jakz bliskość .z Odnosiz sięz onazz
zarównozdozprzestrzeniz fizycznej,z relacjizpsychicz-
nychzizspołecznych,zjakzizpodzielanychzwartościzkul-
turowychz lubz podobieństwaz instytucjonalnychzz
warunkówzdziałania .zBadaczez iz praktycyzwz corazz
większymzstopniuzkierujązuwagęzwzstronęzotoczeniaz
organizacji .zTamzsięzbowiemzrodzązoddziaływania,z
którezprzesądzajązozprzetrwaniu,zrozwojuzczyzprze-
wadzez konkurencyjnej .z Wielez kluczowychz pojęćz
współczesnegozzarządzania,ztakichzjak:zklaster,zsieć,z
strategiaz zbiorowa,z środowiskoz innowacyjne,z czyz
ekosystemzbiznesu,zwprostzdozbliskościznawiązuje .z
Jestzonaz jednymzzzkluczowychzzałożeń,zalbozprzy-
puszczeniem,zcozuzasadniaztytułowezsformułowaniez
–zhipotezyzbliskości .zMimozczęstegozwykorzystaniaz
wzbadaniachzorganizacjizorazzzjawiskzmiędzyorgani-
zacyjnychz samaz bliskośćz niez doczekałaz sięz wieluz
przekrojowychzanaliz .z

Celemzartykułuzjestzrozpoznaniezistotyzbliskościz
orazz jejz znaczeniazwzzrozumieniuzzjawiskzmiędzy-z
organizacyjnych .zArtykułzpodzielonoznazdwiezczęści .z
Pierwszaz skupiaz sięz naz zjawiskachz iz zmiennychzz
wyjaśnianychzzazpomocązbliskości,zabyzudokumento-
waćzjejzczęstezizowocnezzastosowaniezdozwyjaśnianiaz
ważnychzproblemówznaukzozzarządzaniu .zDrugazczęśćz
koncentrujezsięznazwymiarachzkategoriizbliskości .z

zmienne wyjaśniane – co bliskość pomaga 
zrozumieć 

fektywnośćzpracy,zprzewagazkonkurencyj-
na,z innowacyjność,z sprawnośćzwspółdzia-
łaniazmiędzyorganizacyjnego,z tozcentralnez

zagadnieniaznaukzozzarządzaniu,zbadanez takżezzez
względuznazbliskość .zPonadtozrozpoznawanoztakżez
zjawiskazgeografiizekonomicznej,ztakiezjak:zlokaliza-
cjazprzedsiębiorstw,zpolitykazwspieraniazfinansowe-
gozB+R,zpolitykazmiejska,znarodowezsystemyzinno-
wacji,zwięzizmiędzyznaukązazprzemysłemzitd .z

OdzpołowyzXXzwiekuzpublikowanoz licznezpracez
empiryczne,znotabeneznazłamachzperiodykówzsocjolo-
gicznychzizpsychologicznych,zaznieznaukzozzarządza-
niu,zskupioneznazwydajności pracy,zstresie,zsatys-
fakcjizzzpracyz[Mongezet al .,z1985] .zUdowodniono,zżez
usytuowaniezprzestrzennezpracownikówzwzględemz
siebiezwpływaznazprocesyzkomunikacji .zPokazanoz
także,zżeznadmiernazbliskośćzmożezwywoływaćzstanyz
lękowe,zdepresjęzczyzagresję .zInnymizsłowy,znazpoziomiez

pojedynczegozpracownikazbliskośćzwzględemzinnychz
jestz silniez skorelowanaz zz istotnymiz zmiennymiz
kształtującymiz efektywnośćz działaniaz organizacji .z
Potrzebaz głębszegoz zrozumieniaz przyczynowościzz
pomiędzyz bliskościąz az tymiz zmiennymiz skłaniałazz
badaczyzdozodmiennychzoperacjonalizacjizbliskości:z
począwszyzodzprzestrzennejzzmiennejzliniowej,zprzezz
funkcjonalnezcechyzprzestrzenizdzielonejzprzezzpracow-
ników,zażzdozbliskościzpsychologicznejz–zsubiektywniez
odczuwanejzprzezzpracowników .z

Poziomzpopulacjizprzedsiębiorstwzmazwcześniejszez
korzenie,zczerpiezbowiemzzzXIX-wiecznejzekonomii,z
az zwłaszczaz zz dziełz A .z Marshallaz (1890) .z Blis-z
kośćzgeograficznazdajezprzedsiębiorstwomzdojrza-
łychzprzemysłówzdostępzdozwspólnegozzasobuzsiłyz
roboczej,zwyspecjalizowanychzdostawców,zkanałówz
dystrybucjizizkomunikacji,zinfrastrukturyzinstytucjo-
nalnejzbiznesuz[Staber,z2001] .zSąztoztzw .zefektyzzew-
nętrzne .z Innymzefektem,zzwiązanymzzzwystępowa-
niemz naz jednymz obszarzez przedsiębiorstwz wieluz
sektorów,zjestztzw .zefektzurbanizacjiz[Jacobs,z1984] .z
Oznaczazon,z żez firmyzkorzystajązzzbliskościzwieluz
przedsiębiorstwzzzinnychzsektorów .zDziękiztemuzuzy-
skujązdostępzdoznowychzpomysłówzizkompetencji,zcoz
mazistotnezznaczeniezwzsektorachzwyłaniającychzsięz
lubzwzfaziezgwałtownychzzmian .zInnymizsłowy,zblis-
kośćzgeograficznazjestzźródłemzkomparatywniezlep-
szejz pozycjiz kosztowejz względemz przedsiębiorstwz
zlokalizowanychzwzbardziejz izolowanychzobszarachz
[Audretsch,zFeldman,z1996] .zOznaczaz tozkosztowąz
przewagę konkurencyjną,z kategorięz kluczowąz
wznaukachzozzarządzaniu .zOzilezjednakzefektzlokali-
zacjizprzyczyniazsięzdozosiągnięciazprzewagizkoszto-
wej,ztozjednocześniezujemniezwpływaznazszansezprze-
trwaniazprzedsiębiorstwz[Staber,z2001] .zWynikaztoz
zezzwiększonegoznatężeniazkonkurencji .z

Procesy innowacyjne,zpostrzeganezjakozwaru-
nekzdługoterminowejzkonkurencyjnościz[Ganesanzet 
al .,z2001],zniezodbywajązsięzwzizolacjiz[Powell,zKoput,
Smith-Doerr,z1996] .zPomiarzdyfuzjizwiedzyznazpod-
stawiezcytowańzpatentówzdowodzi,zżezinnowacyjnośćz
jestz wyraźniez zlokalizowanaz geograficznie,z az niez
przepływazswobodniezwzprzestrzeni,zaztakże,zżezzależyz
odznakładówzponoszonychzprzezz innezprzedsiębior-
stwa,zlaboratoriazizuniwersytetyz[Torre,zGilly,z2000]z
zlokalizowaneznazdanymzobszarze .zZezwzględuznaz
złożonośćzwspółczesnychz technologii,z kosztyz pracz
badawczo-rozwojowych,zryzykozrynkowez[Haagedorn,z
1993]zprzedsiębiorstwazniez sąz skłonnez lubzniez sąz
zdolnez samodzielniez realizowaćzprocesówz innowa-
cyjnych .z Dlategoz silniez wykorzystująz współpracęz
zzotoczeniem .zGdybyzproblemz innowacyjnościz roz-
winąćzwzgrupęzproblemówzcząstkowych,ztozbliskośćz
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chętniezwykorzystywanozdozwyjaśniania:zprzepływuz
izpozyskiwaniazinformacjiz[Asheim,z1996],zkomuni-
kowaniazsięz[Boschma,z2005],zabsorpcjiz informacjiz
[Nooteboom,z 2000]z czyz procesówz wprowadzaniazz
nowychzproduktówz[Ganesanzet al .,z2001] .z

Kolejnymzobszaremzzastosowaniazhipotezyzblis-
kościzpozostajezwspółdziałanie przedsiębiorstw .z
Szczególnezznaczeniezpraktycznezmazjegoztrwałośćz
orazzwarunkizsprawności .zOpierajączsięznazzałoże-
niuzosadzeniazaktywnościzgospodarczejzwzstruktu-
rachz izprocesachzspołecznychz [Granovetter,z1985],z
stwierdzono,z żez bliskośćz pozytywniez wpływaz naz
sprawnośćzwspółdziałania,zchoćzniezjestztozzwiązekz
liniowy,zleczzraczejzparabolicznyz[Uzzi,z1997] .zBlis-
kośćz stajez sięz tuzwyjaśnieniemzobniżeniaz ryzykaz
zachowańzoportunistycznychzorazzpowodemzszcze-
gólnejzotwartościz informacyjnejzuczestnikówzsieci .z
Bezzzbytniejzprzesadyzmożnazgeneralizować,zżezwyjaśnie-
niezzjawiskazsiecizbezztejzkategoriizniezjestzwzogólez
możliwe .z

Wreszciezpiątym,z leżącymznazpograniczuznaukz
ozzarządzaniuz izekonomiizczyzściślejzgeografiizeko-
nomicznej,z zbioremzzagadnieńzsązstrategie zbio-
rowe,zprzejawiającezsięzgłówniezwzalokacjizzasobówz
dozdziałalnościzbadawczo-rozwojowej .zBliskośćzjestztuz
zarównozwyjaśnieniem:zdecyzjizoz lokalizacjizprzed-
siębiorstw,z uzasadnieniemz politykiz przyciąganiaz
inwestycji,z kształtowaniaz lokalnychz rynkówzpracy,z
ponoszeniaznakładówznazbadaniaznaukowe,zzarównoz
przezzprzedsiębiorstwa,zjakzizzezśrodkówzpublicznychz
[Torre,zGilly,z2000],zczyzkształtowaniaznarodowychz
systemówz innowacjiz [Nelson,z 1993] .z Samozwspół-
występowaniezwz danymzobszarzez przedsiębiorstwz
ozokreślonymzprofiluzniezprowadziz jednakzdozosią-
gnięciaztrwałegozrozwoju,zwzrostuzzatrudnieniazczyz
przyrostuzwartościzdodanej .zWztymzsensiezrozpatrujez
sięzjązjakozwarunekzkonieczny,zalezniewystarczający .z

Podsumowując,zkategoriazbliskościzznajdujezbez-
pośredniez lubzpośredniezzastosowaniezwzwyjaśnia-
niuzkluczowychzwznaukachzoz zarządzaniuzproble-
mów .zSzczególniezprzyczyniaz sięzonazdoz lepszegoz
zrozumieniazźródełzprzewagizkonkurencyjnejz leżą-
cychzpozazgranicamizprzedsiębiorstwa .zStosowaniez
kategoriiz bliskościznasilaz sięzwznaukachzoz zarzą-
dzaniuzwskutekzkonwergencjizanalizyznazpoziomiez

mikro,ztj .zwewnątrzorganizacyjnymzorazzanalizyznaz
poziomiezmakro,ztj .zzbiorowościzczyzpopulacjizprzed-
siębiorstw .zKonwergencjiz towarzyszyłozdogłębniejszez
rozpoznaniezbliskościzjakozkategoriizzłożonejzizzmien-
nejzwzczasie,ztj .zdynamicznej .z

Ozilezjednakzbliskośćzjestzpowszechniezstosowa-
nązzmiennązwyjaśniającą,ztozjednakzbadaczezwyróż-
niajązwielez jejz rodzajów .zStarajązsięz takżezustalić,z
któryzrodzajzbliskościz stanowizwarunekzkoniecznyz
sprawnościzprocesówz innowacyjnych .zWobecz tegoz
należyzbliżejzprzyjrzećzsięz jejz złożoności,zbyz lepiejz
zrozumiećzto,zzazpomocązczegozusiłujezsięzwyjaśniaćz
kluczowezproblemyzzarządzania .z

istota bliskości w naukach o zarządzaniu 

rzytoczonezbadaniazempirycznezorazzopra-
cowaneznaz ichzpodstawiezkonceptualizacjez
prowadzązdozmglistegozoznaczeniazkategoriiz

bliskości .zTazmglistośćzbierzezsięzzzjednejzstronyzzzpotocz-
negozużyciaz tegozsłowa,zcoz tworzyzułudęzprostotyz
izintuicyjnejzzrozumiałościzprzezzkażdego .zZzdrugiejz
stronyz rygorz badańz naukowychz doprowadziłz dozz
wyodrębnieniazwieluzperspektyw,zmiarzizelementówz
bliskości .zJakkolwiekzpróbyzzbiorczegozrozpoznaniaz
bliskościzsięzbardzozniedawnez[Boschma,z2005],z toz
jednakz wyróżnićz możnaz kilkaz względniez dobrzezz
wyodrębnionychzwymiarówzbliskościz(schematz1) .

Bliskość geograficzna 

Bliskośćzgeograficznazoznaczazprzestrzennązodleg-z
łośćz pomiędzyz aktorami,z zarównoz wz znaczeniuz
bezwzględnym,zmierzonymzmiaramizfizycznymi,zjakz
iz relatywnym,zmierzonymzwzględnymzskupieniemz
wzdanymzobszarze .zWztymzsensiezbliskośćzgeogra-
ficznaztozniezbliskośćz jednegozprzedsiębiorstwazdoz
drugiego,zalezdozwieluzinnych .z

Choćzzainteresowaniezbliskościązniez jestznowe,z
trzebaz zauważyć,z żezklasycznazekonomiazwzogólez
abstrahujezodzprzestrzeniz[Staber,z2001] .zPodobniez
zresztązwzzarządzaniuzstrategicznym,z jakz twierdziz
M .zPorterz (2001,z s .z 245),z gdziez „zarównozwzkon-
kurencji,z jakz izkonkurencyjnościzniemalzcałkowiciez
pomijanaz jestz rolaz lokalizacji” .z Naz tejz podstawiez

Bliskość  

Organizacyjna:  
•  członkostwo  
•  warunki referencyjne 

Instytucjonalna:  
•  formalna  
•  nieformalna  

Poznawcza:  
•  wiedza wspólna  
•  zdolność absorpcyjna  

Geogra�czna:  
•  odległość  
•  koncentracja  

Społeczna:  
•  wskaźniki struktury  
•  wpływ relacji  

Schemat 1. Wymiary bliskości międzyorganizacyjnej 
Źródło:zopracowaniezwłasneznazpodstawiez[BOSCHMA,z2005] .
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definiujezklaster,z jakozwyróżniającyzsięzodzgeogra-
ficznegozskupiskazistnieniem:zwzajemnychzpowiązańz
przedsiębiorstw,z różnorodnegoz otoczeniaz gospo-
darczegoz iz instytucjonalnego,zwreszciez konkuren-
cjąz izwspółpracązpomiędzyz jegozczłonkamiz[Porter,z
2001,zs .z246] .z

Zatemzbliskośćzgeograficznazniezmożezbyćzsamo-
dzielnym,zbezpośrednimzwyjaśnieniemzzjawiskzosiąga-
niazprzewagizkosztowej,zprzepływuzwiedzyzczyznawetzz
samegoz istnieniaz klastrów .z Raczejz stanowiz onazz
warunekz ułatwiającyz interakcjęz przedsiębiorstw .z
Wyróżnićzmożnaz dwaz odrębnez spojrzeniaz naz tęz
rolęz bliskościz geograficznejz [Ooremans,z Meeus,z
2005] .zPierwszymzjestzdyfuzjazwiedzyzwzjednostcez
geograficznej .zZakładazsięztuzkumulatywnyzcharak-
terzwiedzy,zcozklastromzdajezprzewagęznadzprzed-
siębiorstwamizdziałającymizsamodzielniezwzkażdejz
„rundziez innowacji”z [Audretsch,zFeldman,z1996] .z
Drugiez spojrzenieznaz rolęzbliskościz geograficznejz
wz interakcjachzprzedsiębiorstwzpodnosi,z żez stwa-
rzaz onazwarunkiz szczególniez efektywnegoz trans-
feruzwiedzyzmilczącej,z jakzwzkoncepcjiz innovative 
millieuz[Asheim,z1996] .z

Badaniazempirycznezdowodzą,zżezsamazbliskośćz
geograficznazniezjestzwystarczającymzwarunkiemzdoz
transferuzwiedzy,zaznawetzniezprowadzizwprostzdoz
lokalnychzprzepływówzwiedzyz [Giuliani,z2007] .zCoz
więcej,zprzepływyzwiedzyzróżniązsięzznaczącozswo-
imiz właściwościamiz zez względuz naz bliskośćzz
[Mansard,zMegier,z2009] .zLokalnezprzepływyztowa-
rzyszązrelacjomzspołecznym,zsązprzezztozwzględniez
częste,z alez teżz przypadkowe,z niezamierzonez czyz
wręczzplotkarskie .zDlategoznazywazsięzjez„lokalnymz
buczeniem” .zZzkoleiz regionalnezprzepływyzwiedzyz
charakteryzujązsięzcelowością,zkoordynacją,zaztakżez
wymagająznakładówz iz zaangażowaniazstron .zStąd,z
przezzodwołaniezdozglobalnychzaliansówzkorporacyj-
nych,zzwanezsąz„globalnymizrurociągami” .z

Bliskość organizacyjna 

Bliskośćz organizacyjnaz oznaczaz stopieńz podo-
bieństwazwarunkówzdziałaniazaktorówz [Boschma,z
2005],z definiowanyz przezz relacjez hierarchiczne,zz
informacyjnezczyzfunkcjonalne,zwzktórychzprzycho-
dzizimzdziałać .zZakładazsię,zżezdwóchzlubzwięcejzakto-z
rów,z którychzwarunkiz organizacyjnez sąz podobne,z
będziezzezsobązsprawniejzwspółpracować,zkomuniko-
waćzizuczyćzsię,zniżzaktorzyzfunkcjonującyzwzzupeł-
niezinnychzuwarunkowaniachzorganizacyjnych .z

Bliskośćzorganizacyjnazmierzyzzjawiskozzbioro-
wez izdynamicznezwewnątrzzorganizacji .zZbiorowe,z
ponieważzpracownicyzpozostajązbliscyzwieluzinnymz
pracownikomzjednocześnieziztozbezzwzględuznazspo-
sóbzpomiaru,zczyztozprzestrzenny,zczyzsubiektywny .z
Dynamiczne,zpracownicyzwzciąguzdniazpracyzzmie-
niajązbowiemzswojązbliskośćzwobeczinnych,zpodczasz
gdyzkażdegozdniazteżzwzorzeczzmianzpozostajeznie-
zmiennyz[Mongezet al .,z1985] .zIstotnazjestzteżztrze-
ciazwłaściwośćzbliskościzorganizacyjnejznazpoziomiez
indywidualnegozpracownika,zazmianowiciezsposob-
nośćz izprzymuszkomunikowaniaz się .zTozniez samaz
geograficznazbliskośćzsprzyjazprzepływowizinforma-
cjiz orazzkoordynacjiz działań,z alez szczególniezblis-z
kośćzorganizacyjna .z

Temuzwewnątrzorganizacyjnemuzznaczeniuzblis-
kościztowarzyszy,zrzadziejzwykorzystywana,zbliskośćz

zewnętrzna .zRozumiezsięzjązjakozczłonkostwozwztychz
samychzorganizacjach:zfilantropijnychz[Galaskiewicz,z
Burt,z1991],z stowarzyszeniachzbranżowych,z izbachz
handlowychz [Torre,z Gilly,z 2000]z czyz formalnychz
aliansachz[Ganesanzet al .,z2001] .zZakładazsięzwięc,z
żez funkcjonowaniezwezwspólnychz formachzponad-z
organizacyjnychzprzyczyniazsięzdoztransferuzwiedzy,z
zarównoz zamierzonego,z jakz iz niezamierzonego .z
Szczególniezumowyzmiędzyorganizacyjnezuznajezsięz
zazwehikułyztransferuzwiedzy,zwzktórychztrwazwyścigz
ozkompetencjez[Hamel,z1990] .z

Wpływz bliskościz organizacyjnejz naz sprawnośćz
działania,zzwłaszczazgdyzchodzizozinnowacje,zniezjestz
jednakz liniowy .zWartozzauważyć,zżezbliskośćzorga-
nizacyjnaz tworzyzwzajemnązwspółzależność,zktóraz
możezpowodowaćzniechęćzwobecznowychzpartnerów,z
az takżeznowejzwiedzy .zNiektórzyzautorzyzszczegól-
niezpodkreślająz znaczeniezstopniazautonomiizorazz
kontrolizstosowanychzwzorganizacjachz[Torre,zGilly,z
2000] .zGdyzbliskośćz organizacyjnaz oznaczaz silniez
zhierarchizowanezśrodowisko,ztozmożezonozstwarzaćz
zagrożeniezdlazinnowacyjności,zktórazwymagazprze-
cieżzotwartościznaznowośćzorazzelastyczności .z

Bliskość poznawcza 

Bliskośćzpoznawczaztozwyrazzpodobnejzbazyzwie-
dzyz referencyjnej,z ograniczeńz racjonalnościz orazz
zdolnościz absorpcyjnejz [Boschma,z 2005]z aktorówz
indywidualnychz lubzorganizacji .zBliskośćzpoznaw-
czązdefiniujez sięz równieżz jakozwiedzęzwzajemniezz
posiadanąz [DurnellzCramton,z2001] .zZakładazona,z
żezludziezorazztworzonezprzezznichzorganizacjeztymz
sprawniejz sięz komunikują,z imz bardziejz podobnąz
majązwiedzęzreferencyjną .z

Bliskośćzpoznawczazwpływazdodatnioznazszybkośćz
iz dokładnośćz komunikacji,z alez teżz determinujez jejzz
zakresz [Nooteboom,z 2000] .z Tenz ostatniz efektz jestzz
niejednoznaczny,z zz jednejz stronyz pozwalaz bowiemz
koncentrowaćzsięzwyłącznieznazpotrzebachzwspółdzia-
łania,zalezzzdrugiejznarażazpartnerówznazślepotęzwobecz
innychzzagadnieńz izniezamierzonązdyfuzjęzwiedzy .z
Przedsiębiorstwazsązświadomeztegozzjawiska,zzwyklez
unikajązbowiemz lokalizowaniazswoichz laboratoriówz
badawczychzwzbezpośredniejzbliskościzcentrówzbadaw-
czychzkonkurentówz[Cantwell,zSantangelo,z2002] .z

Wymiarzpoznawczyzbliskościzodnosiz sięzbezpo-
średniozdozinnowacyjnościzizuczeniazsięzjakozwarun-
kówzskoordynowanegozdziałaniazbieżącegozorazzkreo-
waniazprzyszłejzprzewagizkonkurencyjnej .zOznaczaz
przyztym,zżezanizbliskośćzgeograficzna,zanizorganiza-
cyjnazniezsązpotrzebnezdozefektywnegozuczeniazsię,z
alezwłaśniezbliskośćzpoznawcza .zJednakżezniesiezryzy-
kozutratyzkontroliznadzwiedzązkluczową,zazprzezztoz
możezobniżaćzprzyszłezrentyzzzniązzwiązane .zDlategoz
wzwarunkachzmiędzyorganizacyjnychzposzukujezsięz
takichzpartnerów,zktórychzryzykozzachowańzoportu-
nistycznychzbędziezmożliwiezniskie .z

Bliskość społeczna 

Najpowszechniejszez chybaz skojarzeniez bliskoś-z
ciz społecznejz prowadziz wz stronęz tzw .z hipotezyzz
małychzświatówz[Watts,z1999] .zBadaniazsocjologicz-
nezpokazujązbowiem,z żezkażdyz człowiekz znajdujez
sięzwz sieciz społecznejz znaczniez bliżejz dowolnegoz
innegozczłowiekazniżzmożezsięzwydawać .zOznaczaz
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ściślej,zżezżadenzczłowiekzniezpotrzebujezwięcejzniżz
sześciuzpośredników,zbyznawiązaćzkontaktzzzdowol-
nązosobąznaz świecie .zOdległośćz geograficznazniez
mazprzyztymzznaczenia .z

Bliskośćzspołecznazwzzarządzaniuznawiązujezjed-
nakzgłówniezdozosadzeniazspołecznegoz[Granovetter,z
1985],zktórezopierazsięznazzałożeniu,zżezinterakcjez
gospodarczezsązzanurzonezwzrelacjachzspołecznych,z
az obydwiez tez strukturyz wpływająz wzajemniez naz
siebie .zOsadzeniez społecznezoznaczazsięz stopniemzz
występowaniazrelacjizopartychznazprzyjaźni,zpodobień-
stwiezizwspólnymzdoświadczeniu .zPozwalajązoneznaz
stosowaniezmechanizmówzkoordynacjizorazzprzepły-
wówzinformacji,zwynikającychzzezspołecznejzbliskoś-z
ci,z azwięczwięziz silniejszychzpomiędzyz członkamiz
wspólnotyzniżzzzpodmiotamizotoczenia .zUmożliwiaz
tozszczególniezefektywnązkomunikację,zniemożliwąz
dozosiągnięciazwzwarunkachztransakcjizrynkowych,z
azprzyztymzobniżazryzykozzachowańzoportunistycz-
nychz[Uzzi,z1997] .zBadaniezwzamerykańskiejzbranżyz
optycznejznazpróbiez655zprzedsiębiorstwzpokazuje,z
żezniezmazzwiązkuzpomiędzyzbliskościązgeograficz-
nązazsiłązwięzi,zpodczaszgdyzwymiarzrelacyjnyzjestz
istotnyzdlazinnowacyjnościz[Ganesanzet al .,z2005] .z
Innezbadaniazwskazują,zżezimzwiększazbliskośćzspo-
łeczna,ztymzsprawniejszezuczeniezsięzizwyższyzpotencjałz
innowacyjny .zSzczególnymzprzejawemzwpływuzblis-z
kościz społecznejznazuczeniezsięz sąz tzw .zwspólnotyz
praktykizczyzwspólnotyzepistemicznez[Molinazet al .,z
2010] .z

Jednakżezbliskośćzspołecznazwiążezsięzzzinnowa-
cyjnościązizsprawnościązwspółdziałaniazrelacjązpara-
boliczną .zIstniejąztrzyzokoliczności,zktórezprowadząz
dozujemnegozwpływuztzw .znadmiernegozosadzenia:z
niedocenianiezryzykazzachowańzoportunistycznych,z
grzęźnięciezwzzamkniętymzzbiorzezrelacji,zogranicze-
niezskłonnościzizzdolnościzwychodzeniazpozazutartez
schematyzdziałaniaz[Ooremans,zMeeus,z2005] .z

Bliskość instytucjonalna 

Analogiczniezdozpozostałych,ztenzwymiarzbliskoś-
cizoznaczyćzmożnazstopniemzpodobieństwazwarun-
kówz instytucjonalnych,z wz którychz przychodziz
działaćzdwómzlubzwiększejzliczbiezaktorów .zDlaznur-
tuzinstytucjonalnegozwzsocjologiizpoznawcze,znor-
matywnez iz regulacyjnez ramyzwpływająznazocenęz
tego,zcozjestzlubzniezjestzzachowaniemzakceptowal-
nymzwzpopulacjizfirmz[Staber,z2001] .zWyróżniazsięz
więcz instytucjez formalnezodzzachowańznieformal-
nych,zprzejawiającychzsięzwzzwyczajachziznormachzz
zachowań .z

Założeniezbliskościz instytucjonalnejz opieraz sięz
nazprzeświadczeniu,zżezimzwiększazbliskośćzinsty-
tucjonalna,z tymz lepszezwarunkizdoz transferuzwie-
dzy,zinteraktywnegozuczeniazsięzizrealizacjizproce-
sówzinnowacyjnych .zBadaniazempirycznezpokazują,z
żezpodzielaneznormyz izwartości,z czyliz kulturowyz
iznieformalnyzkomponentzbliskościzinstytucjonalnejz
sprzyjaz przepływomzwiedzyzwz branżyz farmaceu-
tycznejz[Zeller,z2002] .zJednakże,zpodobniezdozblisko-
ścizspołecznej,znadmiernazbliskośćzinstytucjonalnaz
możeztworzyćzbarieryzsprawnegozdziałaniazpoprzezz
ograniczaniezprocesówz innowacyjnychz [Boschma,z
2005] .zRównieżzizwztymzprzypadkuzpewienzpoziomz
bliskościz jestz korzystny,z podczasz gdyznadmiernyz
stajezsięzciężarem .z

zakończenie 

astosowaniezbliskościzdozwyjaśnianiazprze-
wagizkonkurencyjnejzpłynącejzzzbezpośred-
niegozotoczeniaz firmyzprzyczyniłoz sięzdoz

lepszegoz zrozumieniaz komparatywnejz przewagiz
kosztowejz orazz sprawnościz procesówz innowacyj-
nych .zJednocześniezujawniłoz istnieniezcoznajmniejz
pięciuzjejzwymiarów:zgeograficznego,zorganizacyjne-
go,zpoznawczego,z społecznegoz iz instytucjonalnego .z
Pomiędzyznimizwystępująz jednakzniejasnezgranicez
(społecznyz–zinstytucjonalny,zorganizacyjnyz–zprze-
strzenny,zpoznawczyz–zspołeczny),zaztakżezwzajemnez
oddziaływania .zBliskośćzulegazteżzzmianomzwzczasie,z
jestzdynamiczna .z

Sednemz bliskościz pozostająz jednakz interakcjez
izskoordynowaniezdziałanie,zonezbowiemzprzesądzająz
ozrzeczywistychzoddziaływaniach,zazniezozobserwo-
wanychztylkozprzezzbadaczazrelacjach .zStądzwydajez
się,zżezbliskośćzstwarzazwarunkizdozosiąganiazcelówz
zarządzania .zJednakżez tozczynnikizspecyficznezdlaz
branży,zaznawetz technologiizdecydujązozwzorcachz
przestrzennychzsektorówz[Breschi,z2000] .z

Nieliniowazzależnośćzpomiędzyzbliskościązazzmien-
nymizzależnymizwskazujezzzjednejzstronyznazzłożonośćz
badanychzrelacji .zZzdrugiejzjednakzstronyzuprawniaz
doz przypuszczenia,z żez występująz innez zmiennezz
–zpośredniczącezizmoderujące,zzaśzbliskośćzjestzważ-
nym,zleczzpierwszymztylkozprzybliżeniem .zWymagaz
więczbardziejzszczegółowychzhipotez,zbyzlepiejzzrozu-
miećzdynamikęzprocesówzmiędzyorganizacyjnych .z

dr hab . Wojciech Czakon, prof . AE w Katowicach 
KatedrazZarządzaniazPrzedsiębiorstwemz

AkademiizEkonomicznejzwzKatowicachz
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Summary 
Proximityz hasz beenz veryz oftenz usedz asz explanatoryzz
variablez inzmanagementz research .zThezauthorzstressesz
majorzdependentzvariables .zNext,zfivezproximityzdimensionsz
arez discussed:z geographical,z organizational,z cognitive,z
socialz andz institutional .z Inz conclusionz thezpaperz underlinesz
thatz thez relationshipz betweenz proximityz andz explainedz
variableszhaszbeenzidentifiedzasznon-linear,zwhilezproximityz
dimensionszhavezimpactzonzeachzother .

Powszechniezuważazsię,zżezsukceszfinansowyzizekono-
micznyzodnosząztezspołeczności,zpaństwazizprzedsiębior-
stwa,zktórezwykształcązizwyzwolązwzsobiezzdolnośćzdozz
generowaniazinnowacji .zZarównoznazpoziomiezjednostek,z
jakzizcałychzgrupzspołecznychzinnowacyjnośćzzależyzodz
normzspołecznych,zkulturyzorganizacjizi,zjakzsięzsądzi,zjestz
powiązanazzzkapitałemzspołecznym,zazprzedezwszystkimz
zztzw .zkreatywnymzkapitałemzspołecznym .zDziałalnośćz
przedsiębiorstwz naz globalnymz rynkuz wymagaz posłu-z
giwaniazsięzpojęciemzkapitałuz innowacyjnego .zKapitałz
tenz charakteryzujez sięz określonymz zespołemzuwarun-
kowańzinstytucjonalnychzizzbehawioralnychzwłaściwychz
jednostce,zorganizacji,zrynkomzizspołeczeństwom .

Podstawowymz problememz rozwojuz innowacjiz
wzPolsceznaztlezkrajówzUEzjestzbrakzwłaściwegozsyste-
muzfinansowaniazinnowacji,zcozjestzkonsekwencjązzbytz
małegozzaangażowaniazsięzkapitałuzprywatnegozwzfinan-
sowaniez innowacyjnejz działalnościz przedsiębiorstw .z
Wz przypadkuz przedsiębiorstw,z którez działająz wz Pol-
sce,z występujez równieżz niedobórz zarównoz własnych,zz

jakz iz zewnętrznychz źródełz finansowania,z szczególniez
wśródznowych,zinnowacyjnych,zazzarazemzryzykownychz
przedsięwzięć .

Determinantyz iz modelez finansowaniaz przedsię-
wzięćzinnowacyjnychzwzPolscezwzkontekściezintegracjiz
zz Uniąz Europejskąz mogąz byćz różnorodne .z Występu-
jącezfunduszezryzyka,zpożyczkowezizporęczeniowe,zsąz
zdecydowaniezzazmałezizjakzdotychczaszniezrozwiązująz
kwestiizdostępuzdoztakzzwanegozprzyjaznegozkapitału,z
któryzmógłbyzbyćzwykorzystanyznazrozwójzdziałalno-
ścizinnowacyjnej,zwztymznaztworzeniezprzedsiębiorstwz
innowacyjnych .

Niewypracowanez zostałoz jednolitez iz uniwersalnez
podejściez teoretycznez iz metodycznez wz problematycez
finansowaniaz działalnościz innowacyjnej,z az przecieżz
identyfikacjaz specyficznychz cechz mechanizmówz tegoz
rodzajuzfinansowania,zichzwymogówzorazzodpowiedniejz
strukturyzkapitałowejzstwarzajązpodstawyzpodniesieniaz
konkurencyjnościzcałejzgospodarki .

Z Wprowadzenia

Krzysztof Janasz

kapitał w finansowaniu 
działalności innowacyjnej
przedsiębiorstw w polsce
Źródła i modele
difin, warszawa 2010
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nastrój i emocje  
a jakość decyzji kierowniczych 
   
Mirosław Laszczak

wprowadzenie 

biektywizm,z racjonalnośćz iz żelaznaz logikaz sąz
tyleżz pożądanymi,z coz nieosiągalnymiz atrybu-
tamiz procesuz podejmowaniaz decyzji .z Trzebaz

zatemz pogodzićz sięz zz tym,z żez –z jakz przekonujez J .C .z
Harsanyiz–z„(…)zistotyzludzkiezdalekiezsązodzdoskonałejz
racjonalnościz postulowanejz przezz normatywnez teoriez
racjonalnegoz zachowaniaz iz istniejąz przynajmniejz dwiez
główneztegozprzyczyny .zJednazzznichzleżyzwzczynnikachz
emocjonalnych .z(…)zDrugązprzyczynązjestzograniczonaz
zdolnośćz przetwarzaniaz informacji”1) .z Tenz zbiórz przy-
czynz odpowiedzialnychz zaz zniekształceniaz decyzyjnez
bywazniekiedyzpowiększonyzozoddziaływaniazorganiza-
cyjnez–zwynikającezzzcharakteruzizkulturyzorganizacyj-
nej2) .zJednakzautorzyzsązzgodni,zżezmówiączozprocesachz
decyzyjnychztrzebazuwzględniaćzoddziaływaniazpsycho-
logiczne,zktórychzskutkiemzsązpoznawczezizemocjonal-
nez zniekształceniaz decyzji3) .z Pojawiająz sięz onez przedez
wszystkimz tam,zgdziezdecyzjez sąz skomplikowane,zgdyz
dotyczązsprawzważnychzizwiążązsięzzzryzykiem .zAspektuz
emocjonalnegozniezsposóbzpominąćzrównieżzwtedy,zgdyz
dozpodjęciazdecyzjizdochodzizwzwarunkachzwewnątrz-
organizacyjnegozkonfliktu .z

Zrozumiałez–zchoćzzzgóryzskazaneznazniepowodze-
niez–zsązwysiłkizdecydentówzstarającychzsięzwyabstra-
howaćzproceszpodejmowaniazdecyzjizodzwpływówzemocji .z
Takz długo,z jakz decyzjaz jestz sprawdzianemz sposobuz
myśleniazmenedżerazizweryfikujezjegozprzydatnośćzdlaz
organizacji,z takzdługoz egoz decydentazuwikłanezbędziez
wzproceszdecyzyjny,zburzączwarunkizpełnejzracjonalnoś-
ci .zZamiastzwięczostrzeżeńzwysuwanychzpodzadresemz
menedżerów,zabyzniezpodejmowalizdecyzjizpodzwpływemz
emocji,z znaczniez więcejz sensuz zdajez sięz miećz próbazz
wyjaśnienia,zwzjakizsposóbzemocjezwpływająznazprocesyz
poznawczezorazzjakzichzobecnośćzprzekładazsięznazosta-
tecznązdecyzję .z

im dłuższy namysł, tym wpływ emocji… 
większy 

ddziaływaniez emocjiz naz procesyz decyzyjnez
wyjaśniazmodelzinfuzjizafektuz(Affect Infusion 
Modelz–z1995) .zZgodniezzznim,zwielezzależyzodz

tego,zktórązzzczterechzstrategiizrozwiązywaniazproble-
mówzdecyzyjnychzwybiorązsamizdecydenci .z

Strategia bezpośredniego dostępuzodnosizsięzdoz
decyzjizprogramowalnychzizpolegaznaztym,zżezsięgazsięz
pozgotowezizznanezrozwiązanie .zWielorakiezdoświadcze-
niaz menedżerów,z którzyz karieręz swąz budowaliz przezz
wielezlatzizrozwiązywalizproblemyznazróżnychzszczeblachz
hierarchiiz organizacyjnej,z przyjmująz formęz bogategozz
zasobuzrozwiązań,zktóreztylkozczekająznazwykorzystanie .z
Powtarzalnezproblemy,ztakzsamozjakzwystandaryzowanez

sytuacjezdecyzyjne,zumożliwiajązwykorzystaniezstrategiiz
bezpośredniegozdostępu,zktórazuniemożliwiazwniknięciez
emocjizdozprocesuzdecyzyjnego,zbozteżzizsamzwybórzsta-
jezsięzwówczaszschematycznyzizmechaniczny .z

Strategia przetwarzania zmotywowanegozstoso-
wanazjestzwówczas,zgdyzdecydentz jestzsilniezumotywo-
wanyzdozuzyskaniaztakiego,zazniezinnegozwyniku .zJeślizz
menedżerzchcezprzekonaćzpodwładnychzdozswoichzplanów,z
jakzteżzwtedy,zgdyzsamzbędziezposzukiwaćzdowodówznaz
poparciezwłasnejzhipotezy,zstosowaćzbędziezselektywne,z
ukierunkowanezizceloweztaktykizwyszukiwaniazinformacji,z
korzystajączzezstrategiizprzetwarzaniazzmotywowanego .z
Wztakiejzsytuacjizwpływzemocjizjestzzarównozograniczo-
ny,zjakzizmałozprawdopodobny .zDecydentzjestzprzekona-
ny,zżez„wiezlepiej”zizstarazsięztylkozuzasadnićzswójzsąd,z
wybierajączkorzystnezdlazsiebiezinformacje,zzazniczmającz
logikęzmyśleniazizodrzucajączemocje .z

Większyzwpływzemocjizujawniazsięznatomiastzpod-
czaszheurystycznej strategii przetwarzania,zpozktó-
rązsięgazsięzwówczas,zgdy:zz brakujezgotowychzodpo-
wiedzizz rozwiązaniazsąznieoczywistezz decydentzniez
ograniczaz sięz doz zbieraniaz wyłączniez sprzyjającychzz
muz informacjizz decydentzpróbujezwygenerowaćz roz-
wiązaniazkosztemzminimalnegozwysiłku .zWztakiejzsytu-
acjizosobyzpodejmującezdecyzjezzacznązodwoływaćzsięz
doz swegoz ograniczonegoz zasobuz informacji .z Zastosu-
jąz heurystyki,z będącez drogamiz naz skróty .z Bojącz się,z
żez nadmiarz drobiazgowychz informacjiz ichz przytłoczy,z
zrezygnująz zez szczegółowegoz przeszukiwaniaz zbiorówz
informacji .zNiezmającz czasuz naz drobiazgowez analizy,z
zadowolązsięzpowierzchownymi,zczasemzniezwiązanymiz
zzproblememzskojarzeniami .z

Wztymzprzypadkuzprzelotnyznastrójzmożezstaćzsięz
wskazówką,z jakiez rozwiązaniez wybrać,z az doświadcza-
nez emocjez stająz sięzwiarygodnymzźródłemz informacji .z
Afektz zaczynaz przenikaćz doz procesuz decyzyjnego,zz
łamiączjegozlogikęzizwypaczajączracjonalność .zParadok-
salniezjednak,zimzmniejzczasuzmajązdecydenciznazpodjęciez
decyzjizizimzczęściejzwykorzystujązdrogęznazskróty,ztymz
trudniejz jestzprzedostaćzsięzemocjomzdozostatecznychz
przemyśleńzdecydenta .z

Wszystkozsięzjednakzzmienia,zgdyzzłożonyzproblemz
decyzyjnyzwymagaz„(…)zwyselekcjonowania,zprzyswoje-
niazizzinterpretowaniaznowychzinformacjizorazzpowią-
zaniaz ichz zz dotychczasowymiz strukturamiz wiedzy”4) .z
Oznaczazto,zżezkiedyzproblemzjestznowyziztrudnyz–zjakz
toz sięz dziejez wz przypadkuz podejmowaniaz decyzjiz
strategicznychz–zdecydenciz skłaniajązsięzkuzstrategii 
przetwarzania rzeczowego .z Oryginalnośćz rozwiązy-
wanychzproblemów,zwyłaniającychzsięzczęstozprzyzokazjiz
zmianz jakościowychz wz otoczeniuz przedsiębiorstwa,zz
stawiazmenedżerówzprzedztrudnymizzagadnieniami .zPoz
pierwsze,zmuszązprzyswoićzsobieznowązsytuacjęzizzrozu-
miećzją,zazpozdrugiez–zzaproponowaćznowezrozwiązanie .z,
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Tozwłaśniezwtedyz przejściowyznastrójz iz doświadczanez
emocjeztorujązdrogęzdozrozwiązań,zktórezskłonnyzjestz
zaakceptowaćzdecydent .zZjawiskoztoz jestz tymzbardziejz
ciekawe,zżezzdajezsięzkłócićzzznaszymizintuicyjnymizprze-
czuciami .zWpływzafektuznazwybórzostatecznejzdecyzjiz
rośniezwzmiaręzwysiłkuzwkładanegozprzezzdecydenta,z
starającegozsięzjakznajbardziejzszczegółowozizkonstruk-
tywniezprzetwarzaćzinformacjezizanalizowaćzdanyzpro-
blem .z Wz językuz potocznymz mówiz sięz coz prawda,z żez
pierwszazdecyzjaz jestznajlepsza,z jednakzniktztemuzniez
dajezwiary .zTymczasemzprzeprowadzanezbadaniazzdająz
sięz pokazywać,z żez imz dłużejz zastanawiamyz sięz nadzz
danymzproblememzizimzdokładniejzanalizujemyzjegozczęściz
składowezlubzteżzimzwiększezznaczeniezosobistezmazroz-
ważanyzproblem,ztymzbardziejzdecydencizwystawiajązsięz
nazwpływzemocji,zktórezbezwiedniezzaczynajązingerowaćz
wzichzprocesyzmyślowez izbywa,zżezdeterminujązosta-
tecznyzwybór5) .zMenedżerowiezmogązoczywiściezwkładaćz
wielezwysiłkuzwzto,zżebyzabstrahowaćzodzswoichzstanówz
emocjonalnych,zmogąznawetzuparciez twierdzić,z żezniez
poddajązsięzemocjomziznazchłodnozkalkulują,ztylkozżez
ichzprywatnezsądyzwztymzwzględziezniezsązwielezwarte .z
Jakoz podstawowez prawidłoz należyz raczejz traktowaćzz
zdanie,zże:z„ludziezselektywniezprzetwarzajązinformacjez
zgodnezzzdoświadczanymizemocjamizizszybciejzgenerująz
zgodnezzzemocjamizoceny”6) .z

Wz sukursz zarządzającymz przychodząz oczywiściez
rozmaitez systemyz eksperckiez orazz informatycznez sys-
temyz przetwarzaniaz informacji .z Ichz zadaniemz jestz
uproszczeniezproblemuzdecyzyjnegoz iz skróceniezczasuz
analizy .zMożnazbyłobyzpowiedzieć,zżezdochodzizdozod-
humanizowaniazprocesuzdecyzyjnego .zAleztoztylkozczęśćz
prawdyzozprocesiezpodejmowaniazważnychzdecyzji .zGdyz
wzjednymzzzbadańzspytanozmenedżerówzpodejmującychz
kluczowezdecyzjezwzprzedsiębiorstwiezozto,zczyzbardziejz
ufajązwłasnymzprzeczuciomzczyzpodpowiedziomzpocho-
dzącymzzzkomputera,zodpowiedzizułożyłyzsięzwznastępu-
jącyzsposób:z90zproc .zstwierdziło,zżezzaufałobyzprzedez
wszystkimz sobie,z 9z proc .z zaufałobyz komputerowi,z
az1zproc .zankietowanychzniezmiałozzdania7) .zWyglądaz
toztak,zjakzgdybyzdecydentzchciałzbyćzwewnętrzniezprze-
konanyzozsłusznościzdokonanegozwyboru,zwztenzsposóbz
otwierazsięznazwłasnezemocjeziznazświatzprzeczuć,zumoż-
liwiajączwniknięciezafektuzdozprocedurzdecyzyjnych .z

panujący w organizacji nastrój 

iezbezzznaczeniazjestzrównieżzpanującyzwzorga-z
nizacjiz nastrój .z Pracownicy,z szczególniez ci,z
którzyzczęstozzmieniajązpracę,zdobrzezwiedzą,z

jakzróżnyzmożezbyćzemocjonalnyzklimat;zczasemzpełenz
podejrzeń,z wzajemnejz wrogościz iz wyszukiwaniaz wad,z
innymz razemzprzeważaz optymizmz iz chęćzwspółpracy .z
Zależyztozodzkondycjizfinansowejzprzedsiębiorstwzorazz
odztworzonejzlatamizpolitykizpersonalnejzizprzekładazsięz
nazjakośćzdecyzjizmenedżerskich .zJakzsięzokazuje,zdużez
osobistezzaangażowaniezsmutnegozdecydentazskłaniazgoz
dozwykorzystaniazstrategiizmotywacyjnejzukierunkowa-
nejznazpoprawęznastroju8)z–ztozstądzmogązbraćzsięzdecy-
zjezuprzywilejowującezpewnezkoteriezlubzgrupyzwpływu,z
zazwyczajzte,zodzktórychzmenedżerzoczekujezpozytywnejz
emocjonalnejzgratyfikacjizwzpostacizpochwałzbądźztylkoz
zwykłejzaprobaty .z

Negatywnyznastrójzpociągazzazsobązbardziejzuważ-
nez iz starannezprzetwarzaniez informacjiz iz tymzszerzejz
otwierazdrzwizdlazwpływuzafektu .zNatomiastzmenedże-
rowie,z którychz nastrójz jestz pozytywny,z wykorzystujązz
zazwyczajz heurystycznez strategiez przetwarzaniaz infor-
macji,z leczz ichz myśleniez niez stajez sięz wcalez bardziejz
nonszalanckiezczyzniedbałe .zCzęstozpozytywnyznastrójz

wiążezsięzzezskłonnościązdecydentówzdozeksperymento-
waniazizwymyślaniaznowychzheurystyk9) .zPodzwpływemz
pozytywnegozklimatuzorganizacyjnegozizdobregoznastro-
juzdecydencizlepiejzporządkujązmateriałzwykorzystywa-
nyzwzprocesachzdecyzyjnych,zprzezzcozsązmniejzprzytło-
czeniz trudnościązproblemuz izmogązszybciejzpracować .z
Ponadtoz wz wynikuz pozytywnegoz nastrojuz decydencizz
myśląz sprawniejz iz bardziejz starannie .z Istniejąz takżezz
dowodyznazto,zżezpozytywnyznastrójzpobudzaztwórczość,z
nowatorstwozizotwierazumysłzdecydentaznaznowezidee10) .z
Spostrzeżeniaz tez starająz sięz wykorzystywaćz przedsię-
biorstwazamerykańskie,zszczególniezdziałającezwzbranżyz
nowychztechnologiizizpodzpresjązkonkurencji .zStądzwłaśniez
wzięłozsięzwz tychzprzedsiębiorstwachzzainteresowaniez
elastycznymzczasemzpracy,zdowolnymzkształtowaniemz
przestrzeniz biurowej,z az nawetz finansowaniemzkursówz
medytacjizdlazkadryzmenedżerskiej .zWszystkozzznadzie-
ją,zżezwrazzzzpoprawąznastrojuzdecydentówzpoprawizsięz
teżzjakośćzpodejmowanychzprzezznichzdecyzji .z

podsumowanie 

odejmowanezwzprzedsiębiorstwiez decyzjezniez
sposóbz oddzielićz odz ichz emocjonalnegoz tła .z
Stądzszczególnejzwagiznabierajązpróbyzprzed-

stawienia,zwzjakizsposóbzemocjezwnikajązdozprocedurz
decyzyjnychz izwz jakiz sposóbzoddziałująznazostatecznez
wyboryz menedżerów .z Decydenciz dysponująz bogatymz
wachlarzemzstrategiizprzetwarzaniazinformacjizpoprze-
dzającychz ostatecznyz wybór,z leczz wbrewz potocznymz
przekonaniom,zimzwięcejznamysłuzizrefleksji,ztymzwięk-
szazmożliwośćz wniknięciaz intuicji .z Samz nastrójz bywaz
wskazówkązdlazdecydenta,zinformującymzgo,zczyzdecyzjaz
jestzpoprawna .zNazuwagęzjednakzzasługujezizto,zżezistniejąz
badaniaz informującezoz tym,z żezdobryznastrójz sprzyjaz
kreatywnościzizpoprawiazjakośćzdecyzji .z

dr inż . Mirosław Laszczak 
AkademiazTechniczno-Humanistycznazz

wzBielsku-Białejz

PRZYPISY 
1)zCyt .zza:zT .zSZAPIRO,zCo decyduje o decyzji,zWydawnictwoz
NaukowezPWN,zWarszawaz1993,zs .z63 .z
2)zK .zBOLESTA-KUKUłKA,zDecyzje menedżerskie,zPWE,zWar-
szawaz2003,zs .z168 .z
3)zIbidem .z
4)z M .z LEWIS,z J .M .z HAvILAND-JONES,z Psychologia emocji,z
GdańskiezWydawnictwozPsychologiczne,zGdańskz2005,zs .z450 .z
5)z J .P .z FORGAS,z G .H .z BOWER,z Mood Effects on Person 
Perception Judgements,z „Journalz ofz Personalityz andz Socialz
Psychology”z1987,zno .z53,zs .z57 .z
6)z M .z LEWIS,z J .M .z HAvILAND-JONES,z Psychologia emocji,z
op . cit .,zs .z450 .z
7)zM .zLASZCZAK,zIntuicja w podejmowaniu decyzji strategicznych,z
WydawnictwozATH,zBielsko-Białaz2010,zs .z191 .z
8)zJ .P .zFORGAS,zMood Effects on Partner Choice: Role of Affect 
in Social Decisions,z „Journalz ofz Personalityz andz Socialz
Psychology”z1991,zno .z61,zs .z708–720 .z
9)z M .z LEWIS,z J .M .z HAvILAND-JONES,z Psychologia emocji,z
op . cit .,zss .z452ziz541 .z
10)zIbidem,zs .z543 .z

Summary 
Decisionz makingz processz isz deeplyz involvementz inz emotionzz
influences .zThereforezitziszinterestingztozrecognizezhowzemotionz
affectszthezfinalzdecisions .zManagerszcanzuseznumerouszstra-
tegiesztozprocesszinformation .zNevertheless,zthezmorezconside-
rationzandzreflection,zthezmorezpossibilitiesztozemotionzaffectz
intozdecisionzmakingzprocess .zAlsoz thezmoodzappearsz tozbez
somethingzlikezazvalidzsuggestionzaboutzdecisionzcorrectness .z
Therezarezsomezevidenceszthatzdecisionzmakerzinzgoodzmoodz
makeszsomezbetterzandzmorezcreativezdecisions .z
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w kwestii uzupełnienia luki 
w ewolucji nauk o zarządzaniu 
w polsce   

Tomasz Sobczak

wprowadzenie 

stopniuztożsamościzdanejznaukizświadczyz
m .in .zzainteresowaniezjejzdziejami,zktóre-
gozwynikiemzsązmonografiezopisująceztenz

aspekt .zWzdorobkuznaukzozzarządzaniuzwzPolscez
brakujezwyczerpującegoz–zjeżelizchodzizozchrono-
logięz–zopracowaniaznaukowego .zNazprzykładzeko-
nomia,zjakoznajbliższazinstytucjonalniezdyscyplinaz
naukowazzarządzaniu,zdoczekałazsięz coznajmniejz
kilkuzsyntez,zktórezskładajązsięznazcałośćzewolucjiz
polskiejzmyślizekonomicznejzodzczasówznajdawniej-
szychzdozchwilizobecnejz[2,z6,z9,z10] .zOkazujezsię,zżez
polskaznaukazmazwzswoimzdorobkuzpraceztraktują-
cezozdziejachzrodzimejzmyślizorganizatorskiej,zalez
prezentujązonez–zwzróżnymzstopniuzszczegółowo-
ściz–zrozwójznaszychznaukzwzwybranychzokresach .z
Zestawienieztegoztypuzopracowańzniezdajezjednakz
pełnegozobrazuz tegoz interesującegozzjawiskaznaz
przestrzenizcałychzdziejówzPolski .zUważnazlekturaz
tychzpraczwskazujeznaz istnieniezprzysłowiowychz
białychzplam .z Iz takzwz interesującejzpracyzLesz-
kazKrzyżanowskiegoz [8],zprzedstawiającejzprocesz
kształtowaniazsięznaukzozorganizacjizizzarządzaniuz
wzPolscezwzlatachz1900–1995,zwyróżnionozsiedemz
okresówzwzrozwojuznaszychznauk:z
1 .z Początkizizlatazmiędzywojennez(1900–1939)z
2 .z Restytucjazizrozwójz(1945–1948)z
3 .zUtrataz tożsamościz iz zabiegiz oz przetrwaniez
(1949–1956)z
4 .z Rehabilitacjazizrozwójz(1957–1968)z
5 .z Nobilitacjazizrozkwitz(1969–1980)z
6 .z Dezintegracjazpotencjałuznaukowegoz izutrataz
suwerennegozstatusuz(1981–1989)z
7 .z Pozsystemowejztransformacjizpolityczno-gospo-
darczejz(1990–1995) .z

WzporównaniuzdozKrzyżanowskiego,zwzszerszejz
perspektywiezhistorycznejzrozwójznaukzozzarządza-
niuzprezentujezWitoldzKieżunz[5,zs .z6–9,z36–39],z
który,z analizujączwkładz Polakówzwz rozwójz tychz
nauk,zwyróżniłznastępującezokresy:z
1 .z PraktykazizteoriazzarządzaniazwzPolscezszla-
checkiejz
2 .z NaukazizpraktykazzarządzaniazwzXXzwiekuzdoz
wybuchuzIIzwojnyzświatowejz
3 .z NaukazizpraktykazwzokresiezPRL:z

zz teoretycznaz myślz oz zarządzaniuz wz latachz
1945–1948z

zz teoretycznazmyślzozzarządzaniuzwzlatachz1948–z
–1989z(wztymzokresiezomówiłznurtzrozwijaniazbazyz
teoretycznejz izporządkowaniazprzedmiotuzdyscy-
pliny,zempirycznyzizdedukcyjnyznurtzrozwojuznaukz
ozorganizacjizizzarządzaniuzorazzukazałzpraktykęz
zarządzaniaznaztlezrozwojuzteoriizzarządzania)z
4 .z Naukaz zarządzaniaz wz IIIz Rzeczypospolitejz
(wz tymzmiejscuz scharakteryzowałznurtz rozwija-
niazbazyzteoretycznejzizporządkowaniazprzedmio-
tuzdyscyplinyzorazzempirycznyzizdedukcyjnyznurtz
rozwojuznaukizzarządzania) .z

BożenazKożuchz[7,zs .z48–52],zkontynuujączspo-
sóbzperiodyzacjizrozwojuznaukzozorganizacjizizzarzą-
dzaniuz zaproponowanyz przezz Krzyżanowskiego,z
wydłużazramyzczasowezsiódmegozetapu,ztj .zdoz2003z
rokuzizdodajeznowy,zósmyzokreszoznazwiezPoszerze-
nie pól badawczych (od 2003) .z

Jakzmożnazzauważyć,zKrzyżanowskizniezoma-
wiazdorobkuzteoretycznegozizpraktycznegozzzzakre-
suzorganizacjizizzarządzaniaznazziemiachzpolskichz
dozrokuz1900 .zKieżunzwzswojejzperiodyzacjizrozwo-
juznaszychznaukzuwzględniaztakżezdorobekzintelek-
tualnyzzzokresówzPolskizśredniowiecznejzizRzeczy-
pospolitejz szlacheckiej,z pośrednioznawiązującyzdoz
typowychz zagadnieńz organizatorskichz [Kieżun,z
1997,zs .z6–7] .zTenzbadaczzzwróciłzuwagęznazdwazdziełaz
zzokresuznowożytnego:zpierwsze,zautorstwazAndrzejaz
FryczazModrzewskiegozO poprawie Rzeczypospolitejz
zz rokuz 1551,z iz drugie,z Anzelmaz Gostomskiegozz
Gospodarstwozzzrokuz1588 .z

Kożuch,zktóra,zjakzjużzwspomniano,zuzupeł-
niłaz ustaleniazKrzyżanowskiegozozczasyznajnow-
sze,zzwracazuwagęznazwysokizpoziomzorganizacyj-
negozmyśleniazwzPolscezprzedrozbiorowej,zpowo-
łującz sięz naz dziełaz urodzonegoz naz Morawachzz
Janaz A .z Komeńskiegoz (1592–1670),z Andrzejazz
F .z Modrzewskiegoz (1503–1572)z iz Anzelmazz
Gostomskiegoz(1508–1580) .zDalejzpisze:z„Przykła-
demzorganizacyjnegozmistrzostwazwzsferzezkon-
cepcyjnejzizwykonawczejzjestzdorobekzKomisjizEdu-
kacjiz Narodowejz (KEN)z zz 1773z r .z Wz reformiez
oświatyzprzeprowadzonejzprzezzKENzuwzględnio-
nozm .in .zfazęzpercepcjizzezsformułowaniemzcelówz
działania,zplanowaniemzpracyzorazzpozyskaniemz,
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zasobów,znastępniezfazęzrealizacji,zaztakżezkontro-
li”z[7,zs .z47] .z

Wztakzprzyjętejzperiodyzacjizrozwojuzorganiza-
cjizizzarządzaniaznazziemiachzpolskichzwymienieniz
autorzyzzzbliżejznieokreślonychzpowodówzpominęliz
wkładznaszychz rodakówz żyjącychzwzXIXzwieku .z
AnalizazdorobkuzpublikacyjnegozautorstwazPola-
kówz zz tegoz okresuz wskazuje,z żez wielokrotnie,z
wzróżnymzzakresiezanalizowalizzagadnieniazorgani-
zacjizizzarządzaniazzarównozodzstronyzteoretycznej,z
jakz iz praktycznej .zOczywiście,z samez tytułyzpracz
izichzgłównyzprzedmiotzniezodzwierciedlająznaszejz
problematyki,z alez uważnaz lekturaz tychz pozycjizz
pokazuje,zżezobokzzagadnieńzzzzakresuzekonomii,z
ekonomikiz rolnictwa,z filozofiiz orazz osobistychzz
doświadczeńzrodzinnychzporuszanoztakżezkwestiez
postępowaniazzzpracownikami,zadministrowania,z
organizacjiztakzpracy,zjakziznazprzykładzcałegozmająt-
kuzziemskiego .z

Celemzniniejszegoz tekstuz jestz zwróceniezuwa-
giznazwybranezprace,zwzktórychz ichzpolscyzdzie-
więtnastowieczniz autorzyz zajmowaliz sięz równieżz
problematykązorganizacjiz izzarządzania .zWztakimz
ujęciuz obecnyz artykułz toz uzupełnieniez ustaleńzz
dokonanychzprzezzL .zKrzyżanowskiego,zW .zKieżunaz
izB .zKożuch .zZezwzględuznazograniczonązobjętośćz
tegoztekstuznieznależyztraktowaćzgozjakozpełnegoz
izwyczerpującegozopracowaniazporuszanychzwznimz
zagadnień .zJestz tozraczejzswoistezzaproszeniezdoz
podjęciazprzezzinnychznaukowcówzbardziejzszczegó-
łowychzbadańznadzdorobkiemzpolskiejzmyślizorga-
nizatorskiejzwzinnychzokresachzniżzdobrzezrozpo-
znanyzwiekzXX .z

dorobek polskiej myśli organizatorskiej 
XiX wieku 

ybitnyz ekonomistaz iz działaczz gospodar-
czyz Fryderykz Skarbekz obokz wybitnegoz
izuznanegozwkładuzwzrozwójzpolskiejzmyś-

lizekonomicznejzzajmowałzsięzwzmniejszymzzakre-
siez takżezzagadnieniamizorganizacjizpracy .zPiszez
ozpracyzludzkiejz jakozskutkuzpołączeniazdziałaniaz
władzzumysłowychzizsiłzfizycznych,zrozróżniazpra-
cęznazumysłowązizzmysłową .zWskazujeznazzwiązekz
pracyzmechanicznejzizumysłu .zPiszezozpracyzumy-
słowejzizjejzwpływieznazprodukcję,zm .in .zrozróżniaz
złązwolę,zniedbalstwozlubznieumiejętnośćzdziałaniaz
pracyzumysłowejz[14,zs .z42–43] .z

Należyzpodkreślić,zżezSkarbekzdostrzegaznega-
tywnezstronyzspecjalizacjizzawodowej,zprzezzktórąz
rozumieztakzpodziałzpracyzwzramachzcałegozspołe-
czeństwa,zjakzizwzskalizprzedsiębiorstwa .zJakzpisze:z
„Zbytniezbowiemzrozdrobnieniezrobótzmiędzyzrobot-
nikówzmożeznazkonieczmiećztenzskutekzszkodliwy,zz
żezprzytępiazichzwładzezumysłowezizmazwpływznaz
pogorszeniezichzbytu”z[14,zs .z87] .zWskazujeznaz„nie-
czynnośćzwładzzumysłowych”zwzwarunkachzszkodo-
wychzwarunkówzpracyzmechanicznej,z„gdyzrobotnikz
odz innychz jestzodosobnionyz lubzgdyzdlaz łoskotuz
machinzanizzznikimzrozmowyzprowadzić,zaniznawetz
myślizswoichzzebraćzniezmoże” .zDalejzSkarbekzpiszez
oznegatywnymzwpływiezpodziałuzpracyzwzprzed-
siębiorstwie,z któryzwyrażaz sięz jednostronnościąz

kształceniazzdolnościzrobotnika,zazktórazczynizgoz
częstozniezdolnymzdoz„wszelkichzinnychzrobót”z[14,z
s .z88] .zZauważaztakżezproblemzzwiązanyzzzutratąz
przezzwyspecjalizowanegozrobotnikazmiejscazpracy .z
„Zręcznośćz bowiemz wz wykonywaniuz częściowejzz
robotyznabytaznazniczmuzsięzniezprzyda,zskoroztylkoz
tejzrobotyzpotrzebowaćzniezbędą,zazgdyzprzezzczas,z
któryzniązbyłzzajęty,zniez tylkozniezmógłznabywaćz
zdolnościz doz innychz prac,z alez nawetz siłyz swojezz
moralnezizfizycznezprzytępił”z[14,zs .z88] .z

WzinnejzpracyzSkarbekzzajmujezsięzskuteczno-
ściązpracy,zktóra,zjakzzauważa,zzależyzodz„1 .zdobre-
gozużyciazczasu,z2 .zdobregozwykorzystaniazwładzz
fizycznychzizmoralnych,z3 .zwsparciazizpomocy,zjakąz
człowiekowizdajezprzyrodzeniezizludzie,zzzktórymiz
pozostajezwzstosunkachztowarzyskich”z[15,zs .z312] .z
Dalejz czytamy,z żez wewnętrznąz wartośćz pracyz
szacujezsięznazpodstawiezczasuzużytegoznazpracęz
orazzpoziomuz„jejzwydoskonalenia,z tzn .zzdolnościz
niezbędnychzdoz jejzwykonywania” .zSkarbekzwska-
zujeznazzdolnościz ludzkie,zdobrązwolęzizgorliwośćz
robotnika,zktórezdecydujązoz„stopniuzwydoskonale-
niazwzkażdymzrzemiośle”z[15,zs .z317–318] .z

Współcześnieznazpograniczuz takichzdyscyplinz
naukowych,z jakzpsychologia,z zarządzaniez iz fizjo-
logiazczłowiekazbadazsięzzjawiskoz tzw .zwypaleniazz
zawodowego .zWztymzkontekściezwartozprzypomniećz
fragmentz tekstu,z któregoz autoremz jestz właśniez
Skarbek .z„Każdyzpracującyzpowinienzumiećzzapro-
wadzićzstosowanyzpodziałzczasuzswegoznazten,zktó-
ryznależyzpoświęcićzpracyziztenzco,zgozodpoczyn-
kowi,zwytchnieniuziznawetzrozrywkomzprzeznaczyćz
wypada .z(…)zRobotnikzpoświęcającyzzazwielezczasuz
pracy,zazzazmałozspoczynkowi,znieztylko,zżezwysilaz
sięzzzuszczerbkiemzprzyszłejzzdolnościzswojej,zalez
pozbawiazsięzterazzprzyjemnościzpożyciazdlazjakiejśz
przyszłejzkorzyściz lubzprzyjemności,zktórazmożezz
nigdyznieznastąpi”z[13,zs .z470] .z

UstaleniazSkarbkazwzzakresieztakichzzagadnień,z
jakzpodziałzpracyzwzprzedsiębiorstwie,znadmiernaz
specjalizacja,z procesz zmniejszaniaz sięz zdolnościz
pracownikazczyzteżzkwestiazwartościzindywidualnejz
pracyznależyzuznaćzzazcennyzwkładzwzrozwójzwspół-
czesnejzkoncepcjizzarządzaniazkapitałemzludzkim .z

HenrykzM .zKamieńskiz (1812–1865),zwybitnyz
przedstawicielzpolskiejzmyślizekonomicznejzwzswo-
imznajważniejszymzdzielezżyciazFilozofia ekonomii 
materialnej ludzkiego społeczeństwazpiszezozpodzialez
pracyzwzdwóchzaspektach .zWzramachzpierwszego,z
któryzokreślaz jakoz„urządzeniez iz rozdziałzpracy”,z
zajmujezsięztzw .zbodźcemzogólnymzdozpracy,zprzezz
któryzrozumiez„intereszwłasnyzkażdegozczłowiekaz
bezzwyjątku”,zanalizujez społecznyzpodziałz pracy,z
specjalizacjęzzawodową,zczylizpodziałznaz„gałęziez
specjalne” .zWzdrugimzaspekciezpiszezoz„rozdzialez
pracy”,zprzezzktóryz rozumiez technicznyzpodziałz
pracyz lubz teżzpodziałzpracyzwzogólez [4,z s .z180–z
–189] .zNależyzzauważyć,zżeztenzbadaczzzajmujezsięz
takzmaterialną,zjakzizmoralnązstronązpracy .zStronaz
moralnazpracy,zjakzwskazujezKamieński,ztozpotrze-
bazduchowazczłowieka,z„któraztylkozwzobcowaniuz
towarzyskimzmożezznaleźćzużywalnośćzwłaściwegoz
sobiezżycia,zktórazżyjezzzinnychzizwzinnych” .zDalejz
czytamy,zżezczłowiekznajwyższyzpoziomzzadowoleniaz
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„znajdujezwztym,zażebyzsłużyćzjakznajlepiejzspołe-
czeństwu,ziztazpobudkazumysłzjegozporywazizgwał-
townieznaprzódzpędzi”z[4,zs .z183] .zWartozteżzpod-
kreślić,zżezKamieńskizterminz„urządzeniazpracy”z
niekiedyz stosowałzdozopisuzorganizacjiz procesuz
wytwórczegoz [4,z s .z285–286] .zWzswojejz analiziez
systemuzspołeczno-gospodarczegoztenzekonomistaz
izfilozofzwzpewnymzstopniuzwpisujezsięzwzproble-
matykęzorganizacjiz pracy,zmotywacjiz iz odpowie-
dzialnościzspołecznejzbiznesu .z

Nazłamachz„PrzegląduzOrganizacji”zpiszącyztez
słowazzwróciłzuwagęznazwspomnieniazizpamiętnikiz
jakozźródłozinspiracjizdlazwspółczesnychzspecjalis-
tówzodzzarządzaniaz [16,z s .z23–25] .zOkazujez się,zz
żeztenzrodzajzpiśmiennictwazzzokresuzXIXzwie-
kuz zawieraz takżez licznez informacjezozorganizacjiz
iz zarządzaniuzmajątkamizziemskimi .zNazprzykładz
KarolzBelinazBrzozowskiznazpodstawiezdoświad-
czeńzwzzakresiezkierowaniazwłasnymzmajątkiemz
ziemskimz wz Iz połowiez XIXz wiekuz przekazujezz
uniwersalnązwiedzęzzz zakresuz takzpostępowaniaz
zz bliższymiz iz dalszymizwspółpracownikami,z jakz
izzasadyzorganizacjizpracyzwztegoztypuzorganiza-
cjach .zGodnezuwagiz jestzto,zżezautorztychzcieka-
wychz wspomnieńz piszez oz potrzebiez poznaniazz
potrzebz iz cechz każdegoz zez współpracownikówz
(współcześnieztakiezdziałaniezskładazsięznazprocesz
tworzeniazskutecznegozsystemuzmotywacyjnego) .z
Brzozowskiz wskazujez wielokrotniez naz potrzebęz
stosowaniaz podejściaz naukowego,z iz coz ważnezz
–zmoralnegozwzzarządzaniuzmajątkiemzziemskim,z
którez jawiz sięz jakoz specyficznezwielokierunkowez
przedsiębiorstwoz[12] .z

Wz tymz samymz okresiez znaczącez osiągnięciaz
organizacyjnezwzkierowaniuzmajątkiemzosiągnąłz
wybitnyz Wielkopolanin,z Dezyderyz Chłapowski,z
uczestnikzwojenznapoleońskichzizpowstaniazlistopa-
dowego .zWezwłasnymzmajątkuzziemskimzjakozjedenz
zzpierwszychznazziemiachzpolskichzm .in .ztrójpolów-
kązzastępujezpłodozmian,zorzezżelaznymizpługami,z
stosujezmłockarnięzkieratową .zChłapowskiznależyz
dozpionierskiejz grupyz ziemian,z którazwzmiejscez
pańszczyznyzwprowadziłazsystemzczynszówzizpra-
cyznajemnejz[1,zs .z232–238] .zOsobiściezangażowałz
sięzwz technicznezaspektyzprocesuzprodukcjiz rol-
niczej,zkontrolowałzpracezrobotnikówzrolnych .zJakz
piszezKrzysztofzMorawski,zChłapowskizbezpośred-
niozuczestniczyłzwzdysponowaniuzcodziennązpra-
cą,zinteresowałzsięzjejzprzebiegiemzizwykonaniem,z
aztakżezznałzswoichzpracowników,zktórzyzprzestająz
„byćzanonimowązmasą,zlosyzichziznazwiskazwystę-
pujązwz rodzinnejz korespondencji” .z Jakz zauważaz
Morawski,zbyłyz„tozpoczątkiztzw .zhuman relations 
wzprzedsiębiorstwie”z[11,zs .z56] .zTakzwięczwłasnymz
przykłademz Chłapowskiz wz praktycez realizowałzz
zasadęzosobistegozzarządzaniazprzedsiębiorstwemz
rolno-przemysłowymz(jegozmajątekzziemskizskładałz
sięz takżezzzgorzelni,zbrowaru,zcukrowniz izolejar-
ni) .zWłasnezdoświadczeniazzwiązanezzz zarządza-
niemz tegoz typuz organizacjamiz wykorzystałz dozz
napisaniazniemalzzapomnianejzwspółcześniezpracyzz
O rolnictwie,zktórazwzXIXzwiekuzdoczekałazsięzażz
czterechzwydań .zWartozzaznaczyć,zżezChłapowskiz
dzieliłz sięzposiadanymzkapitałemz ludzkimz takżez

wzramachzdziałalnościzedukacyjnej .zWzjegozgospo-
darstwiezprowadzonezbyłyzpraktykizdlazprzyszłychz
agronomówz[1,zs .z238] .z

Oz wysokimz stopniuz znajomościz zagadnieńzz
organizacjizizzarządzaniazwzXIXzwiekuz–zobokzpracz
oz charakterzez teoretycznymz iz wspomnieniowymz
–zświadcząz takżezdokumentyzurzędowe,zpowstałez
wz ramachzdziałalnościz gospodarczej .z Szczególnąz
grupąztakichzdokumentówzsąztzw .z instrukcjezgos-
podarczez tworzonezwzdobrachzmagnackichz izszla-
checkich .z Ichzautoramiznajczęściejzbylizwłaścicie-
lez izczłonkowiez ichznajbliższejzrodzinyzorazzosobyz
sprawującezwysokiezstanowiskazurzędniczezwzadmi-
nistracjizdanegozmajątku .zTezniezwyklezinteresującez
materiałyztozźródłozcennychzinformacjizozpraktycez
zarządzaniaz tegoz typuzorganizacjami,zwzktórychz
obokzprodukcjiz rolnejzprowadzonozniekiedyztakżez
działalnośćzozcharakterzezprzemysłowymz(produkcjaz
sukna,zcegielnie,zbrowary,ztartakizitp .) .z

Licznezinstrukcjezgospodarcze,zwzktórychzporu-
szanozproblemyzorganizacjizizzarządzania,zpochodząz
m .in .zzzdóbrzOrdynacjizZamojskiejzizinnychzposiadłoś-z
ciztejzmagnackiejzrodziny .zWielezcennychzinformacjiz
wz interesującymz nasz przedmiociez wnosząz takżezz
instrukcjezzzdóbrzNieborówzorazzpozostałychzmajętno-
ścizRadziwiłłówzzzNieborowa .zObazzbioryzinstrukcjiz
opracowanozizopublikowanozwzrokuz1963z[3] .z

Naz przykładz wz rokuz 1814z spisanaz zostałazz
instrukcjazdlazdyrektorazizpisarzyzbrowaruzportero-
wegozwzZwierzyńcu,zwzktórejzokreślonozobowiązkiz
pisarza,zsposobyzprowadzeniazkontroli,zorganizacjiz
gospodarkizmagazynowejz izzwiązanezzzniązewiden-
cjez[3,zs .z135–140] .zWzrokuz1838zpowstałzprojektz
instrukcjizdlazadministracjizOrdynacjizZamojskiejz
ozreorganizacjizizzasadachzwydzierżawianiazmanu-
fakturyzmaszynziznarzędzizwzZwierzyńcu .zWztymz
dokumenciezporuszonozm .in .zproblemz„rozłożeniaz
warsztatówzizuporządkowaniazrzemieślnikówzprzyz
robocie”,zkwestiezkontrolizwykonanejzpracyzorazz
gospodarkizmaszynowejz[3,zs .z203–208] .zWzinnymz
dokumenciezjegoztwórcazzająłzsięzkwestiązpodnie-
sieniazkwalifikacjiz zawodowychzowczarzy,zktórzy,z
jakzzauważa,zobokzwłaścicielazowczarnizsąz„środ-
kiemz (…)znajpewniejszym”zzapewniającymzzwrotz
kapitałuz „zznajwyższym,z jakzmożnazprocentem” .z
Dlategoz teżzproponuje,zbyz„wszyscyzdotychczaso-
wizowczarzezwzcałymzkrajuzpociągnieniz(sic!)zbyliz
dozzłożeniazegzaminuzzzwiadomościzowczarskich,z
główniejszych,z którez każdyz owczarzz wiedziećz
izumiećzzastosowaćzpowinien”z[3,zs .z218–220] .z

Niezwyklezwartościowymzźródłemzwiedzyzozorga-z
nizacjiz stosunkówz pracyz pomiędzyzwłaścicielemz
azekonomamizfolwarcznymi,zktórychzwspółczesny-
miz odpowiednikamiz sązkierownicyz iz brygadziściz
zakładówz rolnych,z jestz instrukcjazwydanazprzezz
MichałazHieronimazRadziwiłłazzzNieborowa .zTenz
dokumentzspisanyzwzrokuz1811zregulowałzobowiąz-
kizekonomazwzzakresiezprowadzeniazewidencji,zspi-
sówzzznatury,zadministrowaniazpracownikamizfol-
warcznymiz (czeladzią),zorganizowaniaz izkontrolo-
waniazpraczchłopówzpańszczyźnianych,zorganizacjiz
praczpolowychzizinwentarskich,zgospodarkizbudyn-
kamizczyzuprawyzroliz[3,zs .z338–358] .zWzrokuz1826z
tenzsamzRadziwiłłzwydałzdyspozycjęzdlazekonomówz,
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folwarcznych,zwzktórejzustaliłzszczegółowezzasadyz
ichzwynagradzaniaztakzwznaturze,zjakzizwzpienią-
dzu .zInstrukcjazizdyspozycjazwystawionezprzezzwła-
ścicielazdóbrznieborowskichz regulująz tezkwestie,z
którezstanowiązkluczowezelementyzwspółczesnychz
kontraktówzmenedżerskich .z

podsumowanie 

analizowanymzokresiezrozwojuznaukzorga-
nizacjizizzarządzaniaznazziemiachzpolskichz
odnotowanoz licznezprzykładyzzaintereso-

waniazPolakówzproblemami,z którez odz początkuz
XXzwiekuzniezmienniezangażujązprzedstawicieliz
naszychznauk .zNazziemiachzpolskichzXIXzwiekuz
–z takzodz stronyz teoretycznej,z jakz iz praktycznejzz
poruszanozwzróżnymzzakresiezproblemyzorganizacjiz
pracyz iz produkcjiz orazz zarządzaniaz majątkamiz
ziemskimi,zwz tymz folwarkamiz izmanufakturamiz
przemysłowymi .z

Pracezteoretycznezzzzakresuzekonomii,zwspom-z
nieniaz iz instrukcjezgospodarczezpowstałeznazzie-
miachzpolskichzXIXzwiekuzzawierająz licznezprzy-
kładyz zainteresowaniaz ichz twórcówz problema-
mizorganizacjiz iz zarządzania .zOkazujez się,z żez tezz
artefaktyzprzeszłościz tozpotencjalnez źródłoz inte-
resującychz informacjizniez tylkozdlazbadaczyzdzie-
jówznaukzozzarządzaniu,zaleztakżezdlazspecjalistówzz
zzzakresuzzarządzaniazkapitałemzludzkim,zekonomi-
kizizorganizacjizprzedsiębiorstwzrolnych,zorganizacjiz
pracy,zczyzteżzodpowiedzialnościzspołecznejzbizne-
su .zDociekliwazizuważnazlekturazdziełzpolskichzkla-
sykówzekonomiizpolitycznej,zspisanychzwspomnieńz
izdokumentówzgospodarczychzzzinnychzepokzhisto-
rycznychz–zniżzwiekzXXz–zmożezprzynieśćzcennez
izinteresującezustaleniazrównieżzwzzakresiezgenezyz
współczesnychz subdyscyplinz składającychz sięz nazz
naukizozzarządzaniuzwzPolsce .z

Powszechnązzasadązwspółczesnychznaukzozzarzą-
dzaniuzwzPolscezjestzprowadzeniezbadańzukierun-
kowanychznazbieżącez izprzyszłezproblemyzorgani-
zacjizorazzzarządzania .zDozabsolutnychzwyjątkówzz
należąztezprace,zktórezpowstałyzwzramachzpodej-
ściazhistorycznego,zktórezukazujązrozwójzzarządza-
niazorganizacjamizwzkontekściezdziejowym .zNieste-
ty,zanalizyztezzzregułyzograniczajązsięzdozwiekuzXX .z
Nielicznizbadaczezdziejówznaszychznaukzinformująz
telegraficznie,zżezwzPolscezprzedrozbiorowejzwyda-
nozkilkazprac,zktórezwskazują,zżezwztymzokresiez
interesowanoz sięz problematykąz organizatorską .z
Byćzmożezbrakizwzwykształceniuzhumanistycznymz
(np .zbrakzumiejętnościzpracyznadzdokumentamiz
źródłowymizpowstałymizwz innychzokresach)z tłu-
maczązniechęćznaszegozśrodowiskazdozsięganiazpoz
przykładyzzzbardziejzodległejznamzprzeszłościzniżz
ubiegłezstulecie .z

Wartozzauważyć,zżezwzanalizowanymzokresie,z
poprzedzającymznarodzinyznaukowejz organizacjiz
nazpoczątkuzXXzw .zwymienniezstosowanoz termi-
ny:zkierowanie,zzarządzaniezizadministrowanie .zTaz
wieloznacznośćzpojęćzdowodzizbrakuz rozwiniętejz
izjasnejzterminologiizwzówczesnejzpraktycezgospo-
darowania .z

dr Tomasz Sobczak 
WydziałzInżynieriizMechanicznejzizMechatronikiz

Zachodniopomorskiegozz
UniwersytetuzTechnologicznegozz
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Summary 
Thezarticleziszazbridgezlinkingztwozstageszdistantzfromzone-
selfzofzthezdevelopmentzofzmanagementzsciences:zthezPolishz
Commonwealthzandzyearsz1900–1939 .zThezauthorzmadezthez
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identyfikacja wyłaniających się 
kierunków badań w obszarze  
zarządzania publicznego   

Aldona Frączkiewicz-Wronka

wprowadzenie 

iniejszyz artykułz jestz próbąz zarysowaniazz
zakresuzprzedmiotowegozzarządzaniazpublicz-
negozjakozdyscyplinyzbadawczejzorazzwska-

zanieznazuwidaczniającezsięzkierunkizbadańzwzodnie-
sieniuzdoz jegozpodmiotu,zczylizorganizacjizpublicz-
nych .zIntencjązautorkizbyłozwskazanieznazfakt,zżezdlaz
organizacjizpublicznejzkontekstzdziałaniazjestzkluczo-
wązdeterminantą,zazdozzrozumieniazistotyzzarządza-
niazpublicznegozniezbędnezsązodniesieniazdozwiedzyz
zzzakresuzpolitologiizizspołecznychzaspektówzrozwojuz
gospodarczego .z

zarządzanie publiczne – makroekonomiczne 
i polityczne przesłanki refleksji  
teoretycznej i praktyki działania 

eoriazekonomii,znaukzozzarządzaniuzorazz
politologii,zjakzrównieżzobserwowanazprak-
tykazdziałaniazwyraźniezwskazująznazwza-

jemnezprzenikaniez sięzobszarówzbadawczychz tychz
dziedzin .zPodejmowanezsązdziałania,zktórychzcelemz
jestzwprowadzeniez instrumentariumztypowegozdlaz
zarządzaniaz doz działańz charakterystycznychz dlazz
politykzpublicznychznazpoziomiezponadnarodowym,z
narodowym,zregionalnym,zlokalnym,zjakzizdozorgani-
zacjizfunkcjonującychzwzsektorzeznon-profit .zJestztoz
konsekwencjazwieluzzmian,zwśródzktórychzjakoznaj-
ważniejszeznależyzwskazać:zdemograficzne,zpolitycz-
ne,zekonomicznezizkulturowe1) .zPodkreśleniazwyma-
gaz fakt,z żez jeszczezdozniedawnazsektorzpublicznyz
działałzwezwzględniezustabilizowanymzśrodowisku,z
miałz zabezpieczonez źródłaz finansowania,z az takżez
możliwośćzdługoterminowegoz(zzuwagiznazdośćzsta-
bilnąz sytuacjęz polityczną)z planowania2) .z Reformyz
podejmowanezwzwieluzkrajachzwz latachz80 .z iz 90 .z
ub .zwiekuzspowodowałyzzasadniczązzmianęzwarun-
ków,z zasadz iz mechanizmówz ichz funkcjonowania .z
Szczególniezwzpaństwachzpostsocjalistycznychzdoko-
nanazzostałazradykalnazzmianazregulacji,zazwzśladz
zaz tymzzmieniłyzsięzzasadyzredystrybucjiz środkówz
przeznaczonychznazzaspokojeniezpotrzebzspołeczniez
uznanychzzazważne,z zasadyzgospodarowaniaznimiz
orazzsystemznadzoruznadzorganizacjamizrealizującymiz
wskazanezzadania .zZmianyzsystemowe,zrozwójzmecha-
nizmówzrynkowych,zustawicznez turbulencjezwzoto-
czeniu,zwzrostzkonkurencyjnościzorazzkoniecznośćz

analizowaniaz kosztówz funkcjonowaniazwymuszająz
zasadniczez zmianyz metodz zarządzaniaz sektoremzz
publicznymzorazzorganizacjamizwznimzdziałającymi .z
Inferencjaz źródełz literaturowychzwskazuje,z żez jużz
wz latachz70 .zub .zwiekuzdokonanezanalizyzstrategiiz
politycznychzizsamejzpolitykizwykazywały,zżezimple-
mentacjaz nowoczesnychzmetodz zarządzaniazmożez
przyczynićz sięz doz rozwiązaniaz problemuz brakuz
sprawnościzpaństwa3),zrozumianegozjakoznieefektyw-
nez wywiązywaniez sięz grupyz sprawującejz władzęz
zzpodjętychzwztrakciezprocesuzwyborczegozobietnicz
cozdozwielkościzizkierunkówzstrumieniazwydatkowa-
niazśrodkówzpublicznych .zStądzzasadnośćzposzuki-
waniaz rozwiązań,z którez dająz szanseznaz działaniaz
efektywnez ekonomiczniez przyz utrzymaniuz zasadz
sprawiedliwościzspołecznej .z

Zmiany,zjakiezdokonywałyzsięznazpoczątkuzlatz90 .,z
jednoznaczniez potwierdziłyz funkcjonującąz regułę,z
wzmyślzktórejzozrzeczywistościznależyzmyślećz jakoz
ozbrakuzizwyborze .zPodstawązdozdziałaniazstajezsięz
proceszdecyzyjny,zaznarzędziazstosowanezprzezzdecy-
dentówzmajązpomagaćzwzpodejmowaniuz racjonal-
nychzdecyzjizoztym,zjakznajlepiejzalokowaćzograniczo-
nezzasobyzwobecznieskończonościzpotrzeb .zZasobyzsąz
zawszezograniczone,zazwyboryzmuszązbyćznieustan-
niezdokonywane,z jedynązzmiennązjestzrozmiarzbra-
ków,z az zatemz stopieńz trudnościz podejmowanychzz
wyborów4) .z Istotązpolitykzpublicznychz jestz to,zabyz
wyborówzdokonywaćzwzmyślzzasadyzsprawiedliwościz
społecznejz iz egalitaryzmu,z az istotąz zarządzaniaz
wzsektorzezpublicznymzjestzto,zabyzrealizacjęzpodję-
tychz decyzjiz uczynićz efektywnąz ekonomicznie5) .z
Wztymzmiejscu,zwzopiniizautorkizniniejszegoztekstu,z
należyzprzybliżyćzpojęciezpolitykizspołecznej,zwcho-
dzizonozbowiemzwzspektrumzrozważańzjakozobszar,z
wzktórymzrzeczonezzarządzaniazpublicznezjestzwzdużejz
częścizrealizowane .zChociażznależyzpodkreślić,zżezniez
wszyscyzteoretycyzakceptujązstanowisko,zwzramachz
któregozdziałaniazzzzakresuzpolitykiz społecznejz sąz
immanentnązcechązwspółczesnegozpaństwa .zPamię-
taćznależyzozczęstozpodnoszonymzdualnymzpodejściuz
dozpolitykizspołecznej,zgdziezjednizbadaczeztwierdzą,z
żezniezmazefektywnejzpolitykizekonomicznejzbezzdobrzez
zorganizowanejz izspójnejzpolitykizspołecznej,zazdru-
dzy,zżezozwszelkimzpostępiezdecydujezgospodarka,zgło-
szączrównocześnie,zżezpolitykazspołecznazpasożytujez
nazorganizmiezwzrostuzgospodarczego6) .zWzzależno-
ściz odz stanowiskaz badawczegozmożnazpodkreślaćz ,
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przeciwstawianiezpolitykizspołecznejzpolitycezgospo-
darczejzbądźzteżzwskazywaćznazorganizatorskązrolęz
podmiotówzpaństwowychzwzkształtowaniuzwarun-
kówz rozwojuz społecznego .zNajlepszymz sprawdzia-
nemzsprawnościztychzostatnichzjestzumiejętnośćzgro-
madzeniazodpowiednichz środkówznazzaspokojeniez
elementarnychzpotrzebzmaterialnych,z zdrowotnychz
izedukacyjnychzobywatelizwzceluzwyrównaniazszansz
życiowychzorazzkształtowaniazsystemówzwspieraniaz
przezornościzosobistejzizzbiorowej .zWztakimztozuję-
ciuzpolitykazspołecznazmazstanowićzgwarancjęzbez-
pieczeństwazspołecznegoz(socjalnego)zorazzzachęcaćz
dozzdobywaniazwiedzy,zrozwojuzinicjatywyzgospodar-
czej,zrozwojuzkulturalnegozizfizycznegoznarodów,zbezz
lękuzozbrakzpodstawzdozegzystencjizorazzzabezpie-
czeniazsocjalnegoznazdziśz iz jutro,zprawazdozopiekiz
zdrowotnejzdlazsiebiezizrodziny,ztakżezpozzakończe-
niuzefektywnejzdziałalnościz zawodowej .zBezpośred-
niozzzzałożeniamizpolitykizspołecznejzizichzurzeczy-
wistnianiemzwiążązsięzproblemyzsprawowaniazwła-
dzyzwezwspółczesnychzpaństwachzdemokratycznych .z
Powiązanieztozznalazłozpotwierdzeniezwzokreśleniuz
politykizspołecznejzjakozdziałaniazizzasadzstanowią-
cychzdanezpaństwo,zktórezwyznaczajązsposób,zwzjakiz
interweniujezonozwzstosunkizpomiędzyzjednostkami,z
grupami,zspołecznościamizizinstytucjamizspołeczny-
mizorazzjakzjezreguluje .zZasadyzizdziałaniazsązrezul-
tatemzwartościzizzwyczajówzpanującychzwzspołeczeń-
stwiezizwzznacznymzstopniuzdeterminujązdystrybu-
cjęzśrodkówzprzeznaczonychznazzaspokajaniezpotrzebz
społeczniezuznanychzzazważnezorazzpozwalająznazz
antycypowaniezpoziomuzdobrobytuz jegozczłonków .z
Rozważaniaz dotyczącez pozycjiz politykiz społecznejz
izetapówzjejzrozwojuzstojązpozazzasadniczymznurtemz
przedstawianegoz opracowania,z niemniejz jednakzz
należyzzaznaczyć,zżezcelezizsposobyzrealizacjizzadańz
politykiz społecznejz państwaz pozostająz wz ścisłymz
związkuzzzetapamizhistorycznegozrozwojuzzarządza-
niazpublicznegozizmajązznaczącyzwpływznazjegozkon-
ceptualizację .z

konwergencja metod, narzędzi  
i instrumentów zarządzania między  
sektorem prywatnym i sektorem publicznym 

oszukiwaniez rozwiązańz wz duchuz nowegozz
zarządzaniazpublicznego,zczylizefektywnychz
ekonomiczniezzasadzsystemowegozdziałaniaz

organizacji,z realizującychz statutowez zadaniaz pań-
stwa,zwztymzszczególniezzadaniazzzzakresuzpolitykiz
społecznej,zspowodowałyzwyraźnyzwzrostzzaintereso-
waniaznarzędziami,zwykorzystywanymizwzorganiza-
cjachz funkcjonującychz wz sektorzez prywatnym .zz
Ponadtozprocesyzrekonstrukcjizpaństwazopiekuńcze-
go,zkrytykazkierunkówzizstrukturyzwydatkówzpublicz-
nych,zaztakżezbrakzakceptacjizdlazzbiurokratyzowa-
negozfunkcjonowaniazinstytucjizpublicznych,zwymu-
siłyz działania,z którez zakończyłyz sięz częściowymz
urynkowieniemzusługzużytecznościzpublicznej,zaznawetz
prywatyzacjązniektórychzsegmentów .zUmiejętnośćz
kreowaniazstrategii,z jejz zaplanowanie,zaznastępniez
wdrożeniezizmonitoringzrezultatówzstałyzsięzniezwy-
klezpotrzebnezwezwspółczesnejzpolitycezspołecznej,z
tymzsamymzprzyczyniajączsięzdozszybkiegozrozwojuz
teoriiznaukzozzarządzaniuzwzobszarzezzarządzaniaz
publicznego .zPrzywołujączstanowiskozK .zPerechudy,z
możnazzaryzykowaćzstwierdzenie,zżezwezwspółczes-
nymzświeciezcorazzsilniejzobserwujemyzuniwersali-
zacjęz teorii,z koncepcji,zmodeli,zmetodz zarządza-
niazizswoistyzichztransferzmiędzyzorganizacjami7) .zPoz
dokonaniuzodpowiedniejz adaptacji,z istniejez realnaz
możliwośćzichzzastosowaniazdozosiąganiazzadanychz
celówz równieżzwzorganizacjachzpublicznych .z J .W .zz
Feslerz izD .F .zKettlzwskazaliznazkluczowązróżnicę,zz
wyznaczającązzakreszizprzebiegzprocesuzzarządzaniaz
wztychzorganizacjach .zzStwierdzilizoni,zżez„(…) najbar-
dziejzistotnazróżnicazpomiędzyzorganizacjązpublicz-
nązizorganizacjązprywatnązwynikazzzrządówzprawa .z
Organizacjezpublicznezistniejązpozto,zabyzwykonywaćz
prawozizkażdyzelementzichzistnienia,zichzstruktura,z
obsadazpersonalna,zbudżetzizcelzsązproduktemzwła-

dzyzprawodawczej”8) .zWłaśnieztenzdesy-
gnatz wz istotnyz sposóbz determinujez
wz nichz dobórz metod,z narzędziz orazzz
instrumentówzzarządzania .zNieznależyz
jednakz demonizowaćz wskazywanychz
różnic,zaztylkozpoprzezzumiejętnezada-
ptowaniezjużzznanychzrozwiązańzzzsek-
torazprywatnegozdozsektorazpubliczne-
gozposzukiwaćzwzmacnianiaz skutecz-
nościzdziałaniaz iz racjonalnościzpodej-
mowanychzdecyzji .z

Analizazźródełzliteraturowychzorazz
obserwowanazpraktykaz funkcjonowa-
niaz organizacjiz wewnątrzz sektorówz
–zprywatnegozizpublicznegozpozwalająz
naz sformułowaniez stwierdzenia,z żez
wewnątrzz sektorówzorganizacjez swo-
bodniezimitujązpojawiającezsięzwzorcez
zarządzania;znazzewnątrzzkierunekztejz
imitacjiz jestz raczejz dookreślonyz jakoz
tenz odz organizacjiz biznesowychz dozz
organizacjiz publicznych .z Prawdopo-
dobnezjestzrównieżzistnieniezkierunkuz
imitacjizodzorganizacjizpublicznychzdoz
prywatnych,z alez jakzdoz tejz poryzniez
pojawiłyz sięz badaniaz eksplorującezz
takiezzałożenie .z

 
 

Konwergencja  
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Sektor prywatny 
 
 *  *    *  
  *  
 *        *  
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Rys. 1. Konwergencja wzorców zarządzania wewnątrz 
i między sektorami 
Źródło:zopracowaniezwłasne .
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Wskazanyznurtzmyśleniazwyznaczazgłównyzkieru-
nekzbadań,zktóryznależyzrozwijać,zmającznazwzglę-
dziezwzbogaceniez teoriiz zarządzaniaz publicznego .z
Jednakżeznależyzmocnozpodkreślić,zżezwyznaczonez
izscharakteryzowanezponiżejzkierunkizbadańzdotycząz
procesówzdokonującychzsięzwzorganizacjizizjejzrelacjiz
zzotoczeniem9) .zPozaz treściązrozważańzwzniniejszejz
publikacjizpozostajezcałazsferazzagadnień,zdotyczą-
cychzproblemówzzarządzaniazpublicznegozrealizowa-
nychznaz rzeczz iz przezz podmiotyz ponadnarodowe,z
państwowe,zregionalnezizlokalne,zktóreztozzagadnie-
niaz szczegółowoz zostałyz przedstawionez wz pracyz
J .zHausnerazZarządzanie publiczne10) .z

antycypowane kierunki badań  
jako niezbędne do rozwoju dyscypliny  
„zarządzanie publiczne” 

nalizaz literaturyz zz zakresuz zarządzania,zz
zarządzaniazpublicznego11),zekonomii,zpoli-
tologii,zwynikizbadańzempirycznychzizprze-

prowadzanyzprzezzwielez latzproceszweryfikowaniaz
przemyśleńzstwarzajązpokusęzpróbyzsformułowaniaz
zarysowującychz sięz głównychz obszarówz badańzz
wzodniesieniuzdozdyscyplinyzzarządzaniazpubliczne-
goztraktowanegozjakozdyscyplinyznaukowej12) .

Specyfikaz sektorazpublicznego,zmiędzyz innymiz
szczególnazrolazwartości,zpublicznezźródłazfinanso-
waniaz aktywności,z problemyz zz jednoznacznymzz
dookreśleniemzpojmowaniazefektywnościzizjejzpomia-
rem,zpozycjaz interesariuszy,z turbulentnezotoczeniez
orazzwysokiezupolitycznieniezprocesuzpodejmowaniaz
decyzji,zstanowiązpodstawęzdoztego,zabyzuznaćzbada-
niaznadzdefiniowaniem kontekstu organizacyjne-
go oraz jego znaczenia dla wyników zarządza-
nia jakozszczególniezważnezdozbudowaniazpryncy-
piówzdyscypliny .zDefinicjazdotychczaszwykorzysty-
wanazdozorganizacjizdziałającychzwzsektorzezpry-
watnym,zazadaptowanazdozsektorazpublicznego,zjestz
zbytzstatycznazizbierzezpodzuwagęzzbytzmałązliczbęz
niezależnychzzmiennych .zTakiezrozumieniezkontekstuz
organizacyjnegoz jestz konsekwencjązwieloletniegoz
zawężaniazpojmowaniazrelacjizkontekstz–zorganizacjez
publicznez doz myśleniaz oz tychz ostatnichz jakozz
ozpasywnychzodbiorcachzdziałańzotoczenia,zbezzuzna-
niaz faktu,z żezorganizacjezpublicznezmogązrównieżz
wpływaćznazkontekst,zaktywniezgozkształtującz(np .z
lobbing,zgrazpolityczna,zmarketingzpolityczny) .z

Drugimzważnymzograniczeniemzdotychczasowe-
gozpojmowaniazkontekstuzorganizacyjnegozjestznie-
przywiązywanieznależytejzwagizdozzmianyzwarunkówz
działaniazsektorazpublicznego .zStatycznezpatrzeniez
nazkontekstz organizacyjnyz izniedowartościowaniezz
interakcji,zktórezzachodzązmiędzyzposzczególnymiz
interesariuszamizlubzichzgrupami,zoznacza,zżezidenty-
fikujemyzzależnościzwzpewnymzukładziezczasu,zrzad-
kozantycypujączkonsekwencjezzmianyzrólzizzajmowa-
negozprzezz interesariuszy/aktorówzstanowiskazdlaz
wynikuzzarządzaniazorganizacjamizpublicznymi .z

Następnymz ważnymz obszaremz doz budowaniaz
pryncypiówz dyscyplinyz wydajez sięz podejmowaniezz
badańz iz tworzenie,zwzkonsekwencjizprowadzonegoz
procesuzdiagnozowaniaz izwnioskowania,z twierdzeńz
dowartościowującychz znaczeniez aspektuz współ-
pracy między organizacjami publicznymi 
jako czynnika znacząco podnoszącego efek-
tywnośćz podejmowanych przez nie działań .z

Analizazistniejącychzopracowańzizpraktykizdziałaniaz
wyraźniezwskazuje,z żezwewnętrznazorganizacyjnaz
współpraca,z partnerstwoz iz integracjaz sąz trzemaz
czynnikamiznajważniejszymizdozzdiagnozowaniazzależ-
nościzwzsektorzezpublicznym .zIstotnezjestzzrozumie-
niezznaczeniazwskazanychzprocesówzwzperspektywiez
korzyściz doz wyznaczaniaz działaniaz iz zarządzaniazz
organizacjamizwztymzsektorze .z

Szczególnązrolęzwzprocesiezpodejmowaniazdecy-
zjizorazzwzfaziez implementowaniaz ichzdozpraktykiz
działaniazpełniązróżnezpodmiotyzizagendyzpaństwo-
wezorazzgrupyzinteresów,zczęstozwzliteraturzezprzed-
miotuz nazywanez aktorami .z Podkreślanazwielość 
aktorów oraz formułowane przez nich niespój-
ne lub wręcz przeciwstawne cele wpływające 
na wyniki zarządzania stanowiąznastępnyzzna-
czącyz obszarz badańz strukturyzującychz koncepcjęzz
zarządzaniazpublicznego .zDotychczasowezbadaniaz
tejzproblematykizzawężałyzobszarzanalizy,zapriorycz-
niezprzyjmujączhomogenicznezrozumieniezaktorów,z
przypisującezkażdejzzzgrupztozsamozznaczeniezdlaz
wynikuz zarządzaniaz organizacjamiz działającymiz
wzsektorzezpublicznym .z

Nowoczesnezujęcieztejzproblematykizwzodniesie-
niuzdozzarządzaniazorganizacjamizpublicznymizprzy-
pisujezkażdejzzzgłównychzgrupzaktorówz(zarządzają-
cy,zinnizpracownicyzorganizacjizizklienci)zwerbalizo-
waniezizdziałaniezwzparadygmaciezinnychzwartości,z
poziomuz identyfikacjiz zzorganizacją,zumiejętności,z
sposobuzartykułowaniazpotrzebzizmetodzwywieraniaz
wpływu .zFaktztenzznaczącozzmieniazoptykęzbadaw-
czą,zuwrażliwiającznazkoniecznośćz identyfikowaniaz
jednostkowegozorazzłącznegozkierunkuzwpływuzakto-
rówznazosiąganezprzezzzarządzającychzwyniki .z

Potrzebęzbadaniaz tegozkierunkuzzmianyzpojmo-
waniaz uwarunkowańz zarządzaniaz organizacjamizz
publicznymizwzmacniazrównieżzfaktzinnegozniżzdotych-
czasowyzsposobu definiowania i realizowania 
pracy .zWzmiejscezindywidualnegozprzydziałuzizreali-
zacjiz zadańz opisywanychz przezz zarządzających,zz
zarównozzzpunktuzwidzeniazpożądanegozefektu,zjakz
izsposobuzrealizacji,zodizolowaniazodzklientazizrzad-
kiejzocenyz(feedback),zpojawiazsięzparadygmatzdowar-
tościowującyzpracęzwzwielozadaniowymzzespole,zsłu-
żeniezklientowi,zwsparciezprocesuzpracyzprzezzICTz
izpozytywnezdozosiąganychzwynikówzstałezkolektyw-
nezocenianiezprocesuzrealizacjizzadania .z

Zezwzględuznazfakt,zżezsektorzpublicznyzjestzzna-
czącymz podmiotemz zatrudniającymz pracownikówz
(wzskalizkażdejzrozwiniętejzgospodarkizjestztozokołoz
12–14%zsiłyzroboczej,zazwzkrajachzskandynawskichz
szacujezsię,zżeznawetzjednazczwartazlubzjednaztrzeciaz
wszystkichz pracujących),z którzyz pracująz częstoz
zz tzw .zgrupamizwrażliwymiz społeczniez (np .zosobyz
starsze,zzmarginalizowane,zniedostosowanezspołecz-
nie,z chorzyz itp .),z szczególnegoz znaczeniaznabieraz
problemzbadaniazunormowań dotyczących regla-
mentacji wykonywania zawoduzwztymzsektorze,z
azszczególniezadekwatnościzpowierzanychzpracowni-
komzzadańzdozichzumiejętnościzprofesjonalnych,zjakz
równieżzmentalnychzzdolnościzdozpracyzzzosobamiz
poszkodowanymizprzezzlos .zRosnącezpotrzebyzwzzakre-
siezasystencjizspołecznejzorazzmożliwościzzatrudnia-
niaz pracownikówz naz zasadachz innychz niżz umowaz
ozpracęzstwarzajązpolezbadawczezdozpodejmowaniazroz-
ważańzdotyczącychzwpływuzkwalifikacjizpracownikówz
nazwynikizzarządzaniazorganizacjamizpublicznymi .z ,
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Następnym,zwskazywanymzjakozwyłaniającyzsię,z
obszaremzbadań,zktóryzmazzasadniczezznaczeniezdlaz
rozwojuzteoriizzarządzaniazpublicznego,zjestzpostrze-
ganie zmiany i identyfikowanie działań umac-
niających jej akceptację w otoczeniu organizacji 
publicznej .z Szczególnez odniesieniez poznawczez
znajdujeztazproblematykazwzsektorzezochronyzzdro-
wia,zwzktórymzzzjednejzstronyzmamyzdozczynieniaz
zz narastającymiz zobowiązaniamiz państwaz wobecz
obywateli,zjakozkonsekwencjązprowadzonejzwcześniejz
walkiz oz władzęz iz czynionychzwyborcomz obietnic,z
azzzdrugiejzstronyzzzrosnącymizlawinowozkosztamiz
opiekiz zdrowotnejz iz koniecznościąz podejmowaniaz
przezzpodmiotzwyznaczającyzkrokówzwzkierunkuzichz
urealnienia,zcozoznaczazstopniowezpoddawaniez ichz
mechanizmomzrynkowym .z

Biorączpodzuwagęzdynamicznyzrozwójzizzłożonośćz
sektorazpublicznego,zprawdopodobnezjestzpojawieniez
sięzwieluznieplanowanych i nieprzewidywalnych 
efektów podejmowanych działań, jak i patologii 
organizacyjnych .zZaistniałezwynikizizprocesy,zktórez
doprowadziłyzdoz ichzpowstania,zstanowiąznastępnyz
potencjalnyzobszarzbadańzozznaczącymzwpływieznaz
formułowaniezpryncypiówzdyscypliny .z

Ostatnimz identyfikowanymz obszaremz badańz
–zważnymzdlazrozwojuzteoriizdyscyplinyzzarządzaniaz
publicznegoz–zjestzkoniecznośćzpodejmowaniazdocie-
kańznadznowymi formami organizacyjnymi,zktó-
rezprzybierajązorganizacjezpublicznezwzceluzwypełnia-
niazswoichzustawowychzzadańzizobowiązków .zPodno-
szonazwielokrotniezkoniecznośćzpolepszeniazwynikówz
zarządzaniazwztymzsektorzezstwarzazwarunkizdozeks-
perymentowaniaziztworzeniaznowychzzzpunktuzwidze-
niaz formalnoprawnegoz instytucji,znp .zpartnerstwaz
publiczno-prywatnego,z przedsiębiorstwz socjalnych,z
siecizitp .zIstotąztegozdziałaniazjestzimplementowaniez
doz sektoraz publicznegoz modeliz biznesowych,z alez
funkcjonującychz wz paradygmaciez prospołecznym,z
stądz teżz iz potrzebaz podejmowaniaz szczegółowychzz
badańznadzrelacjamizmiędzyznowymizformamizorga-
nizacyjnymi,zprzybieranymizprzezzorganizacjezpublicz-
nezazpoziomemziz jakościązdostarczanychzspołeczeń-
stwuzusługzużytecznościzpublicznej13) .z

Zgrupowanyzwyżejzkatalogzniez jestz zamknięty,z
stanowiztylkozpokłosiezprocesuzweryfikowaniazposta-
wionychzhipotezzizpytańzbadawczychzwztokuzprowa-
dzonychzprzezzwielez latzbadańzempirycznychzizstu-
diówz literaturowychz orazz przyczynekz doz szerszejzz
refleksjiz nadz dyscyplinąz zarządzaniaz publicznego .z
Specyfikazprocesówzdziejącychzsięzwzorganizacjachz
publicznychzsilniezdowartościowujezmetodyzbadańz
jakościowych,zbazująceznazobserwacjizuczestniczącej,z
wywiadach,z badaniachz etnograficznych,z az nadez
wszystkozeksploratywnezstudiazprzypadków .zJakzpiszez
W .zCzakon,z „(… .)z poglądz oz kluczowymzznaczeniuzz
badańzjakościowychzwzrozwojuznaukzozzarządzaniuz
jestzznanyzodzdawnazizakceptowany14) .zStudiazprzy-
padkówzmajązdługązhistorięzwznaukachzozzarządza-
niu,zuznanez sąznaz etapiezbadańzeksploracyjnych,z
czegozdowodemzsązpracezprekursorówzdyscypliny .z
Badaniaztegoztypuzbyłyzprowadzonezwzpóźniejszychz
latachzwzkluczowychzdlazzarządzaniazstrategicznegoz
problemachzprzezzChandleraz(1962),zKanterz(1977),z
Mintzbergaz (1979),z Ecclesaz iz Crane’az (1988)z czyz
Eisenhardtz(1989)zizprzyczyniłyzsięzdozzrozumieniaz
odpowiednio:zrelacjizpomiędzyzstrategiązazstrukturą,z
naturąz pracyz menedżera,z rólz kobietz iz mężczyznz

wz korporacjach,z sieciz społecznychz wz bankowościzz
inwestycyjnej,zszybkiegozpodejmowaniazdecyzjizstra-
tegicznychzwzzmieniającymzsięzotoczeniu .z

Wskazanezzarysowującezsięzkierunkizprzyszłychz
badań,zmającychzfundamentalnezznaczeniezdlazroz-
wojuzdyscyplinyz„zarządzaniezpubliczne”zwymagająz
zastosowaniazmetodologiiz typowejzdlazbadańzlongi-
tudinalnych,z sprzyjającychz bardziejz wiarygodnejzz
interpretacjizkierunkówzzwiązkówzprzyczynowo-skut-
kowychzorazzumożliwiającychzrozpatrywaniezzarów-
noztempa,zjakzizkierunkuzzmian15)z(strategiezporów-
nańzpodłużnych,zktórezsązoparteznazkryteriumzczasuz
izsłużązzrozumieniuzmechanizmówzzmianzorazzczyn-
nikówz wpływającychz naz ichz zaistnienie) .z Wybórzz
takichz metodz badańz jestz konsekwencjąz tego,z żez
wz systemachz społecznychz zarównoz problem,z jakzz
izodpowiadającezmuzrozwiązaniazwyłaniajązsięzstop-
niowo .zStądzteżzproceszopisywaniaztego,zcozdziejezsięz
wzsferzezspołecznejzodzstronyzproblemówzzarządza-
niazwzniej,zjestztrudnyziznajeżonyzkwestiamizwynika-
jącymizzzkoniecznościzprzykładaniazszczególnejzwagiz
doznormzizwartości .z

podsumowanie 

oszukujączodpowiedziznazpytanie,zcozdecy-
dujezozpostrzeganiuzzarządzaniazpubliczne-
gozjakoznurtuznowegozizodrębnegozodzpozo-

stałych,znależyzzazS .zKelmanemzzwrócićzuwagęznaz
następującezaspekty:zz w porównaniu z politolo-
giązzarządzaniezpublicznezjestzbardziejzzorientowa-
neznazdawaniezzaleceńz (nazprzykład,z jakzpoprawićz
wydajnośćzorganizacjizpublicznych)zaniżelizwyłącz-
niez naz analizyz iz wyjaśnieniazz w porównaniu 
z programami społecznymiz bardziejz dotyczyz
„implementacji”,zczyliz tego,zcozfaktyczniezmusizsięz
zdarzyćzwz organiez administracjiz publicznej/innejzz
organizacjizpublicznej,zabyzmożnazbyłozurzeczywist-
nićzdanyzpomysł,zwzprzeciwieństwiezdozdostarczaniazz
jedyniezabstrakcyjnychz„recept”znazto,z jakztworzyćz
dobrązpolitykęzz w porównaniu z administracją 
publicznąz jestzbardziejzzorientowaneznazdziałaniaz
strategiczne,zprowadzonezprzezzgłównychz liderówz
wzorganizacjach,zkładączszczególnyznaciskznazinte-
rakcjezzzsystememzpolitycznymz–zwzprzeciwieństwiez
dozskupianiazsięznazniższychzpoziomachzwewnątrzz
organizacjiz czyznazzarządzaniuz funkcjonalnym,z jakz
planowaniezwydatkówz(budżetowanie)zalbozzarządza-
niezzasobamizludzkimi16) .z

Wskazanyznurtzmyśleniazwyznaczazgłównezkie-
runkizbadań,zktóreznależyzrozwijać,zmającznazwzglę-
dziez wzbogaceniez teoriiz zarządzaniaz publicznego .zz
Tematemzrozważańzniniejszegozartykułuzjestznieztylez
zmianazwzorganizacjiz jakoz takiej,z ilezkonsekwencjez
reorientacjizzasadzfunkcjonowaniazpaństwazjakozpod-
miotuzsprawowaniazwładzyzizkształtowaniazprawidełz
rozwojuzspołeczno-gospodarczegozdlazdomenyznaukz
oz zarządzaniu .zRozwójz naukz oz zarządzaniuz przezz
dziesięcioleciazbyłzsilniezzwiązanyzzzpotrzebamizzgła-
szanymizprzezzorganizacjezrynkowezizzztymzwłaśniez
obszaremzutożsamianozdomenęzdyscypliny .zZmianaz
zarysowałazsię,zgdyzgronozbadaczyzamerykańskich,z
uprawiającychzróżnezdyscyplinyznaukowe,zalezzainte-
resowanychzpołączeniemzdorobkuzreprezentowanychz
przezzsiebiezpodejśćzbadawczychzwzjednązsubdyscypli-
nęznaukzozzarządzaniu,zzapoczątkowałoznurtznazwa-
nyzzarządzaniemzpublicznymz(public management) .z
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Samzterminz„zarządzaniezpubliczne”zmożezbyćzrozu-
mianyzjakozzarządzaniezwzsektorzezpublicznymz(podejś-z
ciezprzedmiotowe)z lubz jakozzarządzaniezsprawamiz
publicznymiz (podejściezpodmiotowe) .zWzodniesie-
niuzdozpodejściazprzedmiotowegoznależyzpojmowaćz
powyższezstwierdzeniez jakozkoncentrowaniezsięznaz
naturzezdziałalności,z jakązreprezentujezsobązsektorz
publiczny .zRodzajzaktywnościzsugerujezdobórzmetodz
iznarzędzizzarządzania .zZzkoleizpodejściezpodmiotowez
dozzarządzaniazpublicznegozwychodzizzznaturyzpro-
blemówzstawianychzdozrozwiązania,zjakiezsązrezulta-
temzzłożonościzinstytucjonalnejzizniepewnościzdecy-
zyjnejz sektoraz publicznego,z wynikającejz przedez
wszystkimzz:zzzkoordynacjizinstytucjonalnejzwzramachz
sektorazpublicznego,zktóryzmazhierarchicznązstruk-
turę,z az różnez instytucjez wchodzącez wz jegoz składzz
majązodmiennezinteresyzizpreferencjezzzprzekształ-
ceńzizzmiennościzotoczenia,zktórezkreująznowezpotrze-
by,zwztymznowezzapotrzebowanieznazusługizpublicznez
zz niespójnościz iz sprzecznościz celówz ustalanychz
wzramachzsektorazpublicznego,zczęstozopartychznaz
regułachzpolitycznych .z

Reasumując,znależyzstwierdzić,zżezwzobliczuzwyni-
kówz licznychzbadańzpodejmowanychznadzefektyw-
nościązwydatkowanychznazzaspokojeniezcelówzspo-
łecznychz środkówzpublicznychz orazz ocenyz jakościz
procesówzzachodzącychzwewnątrzzorganizacjizpublicz-
nychz iz społecznych,z zaczętoz zastanawiaćz sięz nadz
nowązorganizacjązsektorazpublicznego .zTak,zabyztra-
dycyjnezobszaryzodpowiedzialnościzpaństwa,z takiez
jak:zobrona,zbezpieczeństwo,zedukacja,zproblemyzbyto-
we,zzdrowie,zopiekazspołeczna,zwykluczeniezspołecz-
nezbyłyz zaspokajanezprzezzwyspecjalizowanezpod-
miotyznazakceptowanymzspołeczniez iz efektywnymz
ekonomiczniezpoziomie .zWzkonsekwencjizdowarto-
ściowaniaz znaczeniazkształtowaniaz zasadz rozwojuz
organizacjizpublicznychzwzostatnichzlatachznastąpiłoz
wzmożonezzainteresowaniezrelacjamizpaństwoz–zoby-z
watel,zjakozefektuzzmianyzmyśleniazozjejztreści .zPoja-
wiazsięzzatemzpotrzebaznowegozspojrzeniaznazsektorz
publiczny,zzasadyzrządzącezjegozdziałaniamizizorga-
nizacjezwznimzfunkcjonujące .zPodsumowujączprowa-
dzonezrozważania,znależyzpodkreślić,zżezwzostatnimz
dziesięcioleciuz XXz wiekuz iz początkuz XXIz wiekuzz
doszłozdozzmianyzparadygmatuzdziałaniazorganizacjiz
sektorazpublicznego,zwzkonsekwencjiztegożzzauwa-
żamyz znaczącyzwzrostz zainteresowaniaz badania-
mizmającymizwpływznazrozwójz teoriiz zarządzaniazz
publicznego .z
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Summary 
Thiszpaperziszanzattemptztozoutlinezthezscopezofzthezpublicz
managementzresearchzaszazdiscipline,zaszwellzasztozindicatez
thez directionz ofz researchz regardingz itsz subjectz –z publiczz
organizations .zThezintentionzofzthezauthorzwasztozpointzoutzthatz
forzofzpubliczorganizationszcontextzitsziszazkeyzdeterminantz
andz inzorderz tozunderstandzthezessencezofzpubliczmanage-
mentzitzisznecessaryztozreferztozpoliticalzscienceszandzsocialz
aspectszofzeconomiczdevelopment .zSeekingzforzthezsolutionsz
inzthezspiritzofztheznewzpubliczmanagement,zthatziszcost-effec-
tivezprincipleszofzperformancezofzorganizationszpursuingz
functionszofzthezstate,zincludingzinzparticularzsocialzpolicyz
tasks,z causez increasez inz interestz inz thez toolsz usedz inzz
organizationsz operatingz inz thez privatez sector .z Indicatedz
trendzsetszthezmainzdirectionszofzresearch,zwhichzshouldzbez
developedzinzorderztozenrichztheztheoryzofzpubliczmanage-
ment .zSeekingzsolutionszinzthezspiritzofztheznewzpubliczmana-z
gement,znamelyz thezprincipleszofz cost-effectivez systemzofz
organizationsz pursuingz statutoryz powersz ofz thez state,zz
includingzinzparticularztheztaskszofzsocialzpolicy,zresultedzinz
markedzincreasezinzinterestzinztheztoolszusedzinzorganiza-
tionszoperatingzinzthezprivatezsector .
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państwo a reformowanie  
polskiej nauki    

Janusz T. Hryniewicz

Wznumerzez7–8/2010z„PrzegląduzOrganizacji”zukazałz
sięz–zmoimzzdaniemz–zbardzozciekawyzartykułzprofe-
sorazMarkazRatajczakaznaztematzpaństwazizszkolnic-
twazwyższego .zArtykułzzainspirowałzmniezdoznapisa-
niazkilkuzuwagznaztenzsamztemat .zNiezjestztozpolemi-
ka,zazraczejzpróbazwłączeniazsięzwzdyskusję .z

Prowadzonezsązobecniezpraceznadzreformązszkol-
nictwazwyższego .zNazraziezznanezsązdwiezpropozycjez
reformatorskie:zskróceniezdrogizdozdoktoratuzizlikwi-
dacjazlubzznacznezuproszczeniezhabilitacji .zSpróbuj-
myzzastanowićzsięznadztym,zczemuzsłużyćzmazpro-
ceszreformowaniazszkolnictwazwyższego .zJakizstanz
docelowyzchcemyzuzyskaćz izkiedy,zczyzodzrazuzczyz
później,zjakzsięzrozłożązspołecznezkorzyścizizstraty,z
czyzzyskazwiększośćzczyzmniejszość?zIznajważniejszez
pytanie:zczy nauka polska zyska na reformach 
i co zyska, a co straci? 

Reforma szkolnictwa wyższego powinna 
oznaczać zespół propozycji, mających na celu 
podniesienie poziomu nauki polskiej i jakości 
kształcenia .zPodatnicyzmajązprawozoczekiwaćzodz
państwa,z żez zarządzającznauką,zniez zrobizniczegozz
takiego,zcozprowadziłobyzdozobniżeniaz jejzpoziomuz
izżezinicjujączreformę,zbędziezmiałoznazwzględziezlep-
szezwywiązaniezsięzzzodpowiedzialnościzzazto,zczymz
zarządza .zNaz czymz polegaz odpowiedzialnośćz pań-
stwazzaznaukę?zPaństwoz iz jegozurzędnicyzpowinniz
pamiętać,zżezodpowiedzialnośćztazwiążezsięzzzintere-
semzpublicznym,zaztozoznacza,zżezzzdwuzmożliwychz
rozwiązańzzawszeznależyzwybraćztakie,zktórezsłużyz
większejzliczbiezosób .zOdpowiedzialnośćzpaństwazzaz
sektorznaukizpolegaznazzagwarantowaniuzmłodzieżyz
izrodzicomzpłacącymzzaznaukęzswoichzdzieci,zżezuzy-
skanezkwalifikacjezdajązszanseznazdobrązpracę,zzaśz
pracodawcomzpaństwozpowinnozzagwarantować,zżez
poziomzabsolwentówzjestzmniejzwięcejzporównywalnyz
iznieztrzebazprzeprowadzaćzdodatkowychzsprawdzia-
nów,zczyzdyplomztozrzeczywiściezdyplom,zazniezświa-
dectwozukończeniaztechnikum .zWobeczspołeczeństwaz
odpowiedzialnośćzpaństwazpolegaznaz„dostarczeniuz
wykonawcówzusług”zpotrafiącychzjezświadczyćznazcoz
najmniejzzadowalającymzpoziomie .z

Wznauce,z takz jakzwzgospodarcezobowiązująz tez
samez prawaz regulującez jakośćz iz efektywność .z Poz
pierwsze,zuniwersalizmzjestz lepszyzodzpartykulary-
zmu .zJeżelizwezwszystkichzuczelniachzsąztakiezsamez
zasadyzdochodzeniazdozefektywnościziztakizsamzjestz
jejzpomiar,ztozprzeciętnyzpoziomznaukizizkształceniaz
jestzprzewidywalnyzizwyższyzniżzwtedy,zgdyzzasadyz
tezwzniektórychzuczelniachzniezobowiązują .zPozdrugie,z
selekcja .zPoziomzfunkcjonowaniazkażdejzorganizacjiz

jestzwyższyzwtedy,zgdyznabywanieznowychzupraw-
nieńz iz kompetencjiz poprzedzonez jestz selekcją .z Imz
jestzonazostrzejszaz iz częstsza,z tymz lepiej .zPoz trze-
cie,zkonkurencjazizkoncentracja .zKonkurencjaz–zwia-
domo .zZnaczeniezkoncentracjizpolegaznaz tym,zabyz
wzsytuacjizograniczonychzzasobówzkoncentrowaćzjez
wzuczelniach,zktórychzistnienieznajlepiejzsłużyzspołe-
czeństwu .zTakzjakzministerstwazgospodarczezpilnująz
konkurencjiznazrynku,ztakzizministerstwoznaukizpowin-
nozdbaćzozkonkurencjęzwzdziedzinieznauki .z

Jakztozdziałazwzpolskiejzpraktyce?zWeźmyzprzy-
kładzjednejzzzpolskichzuczelni .zPoznapisaniuzdokto-
ratu,zwzmiaręzwolnychzetatów,zzostajezsięzadiunktemz
izpiszez sięzhabilitację .z Jeżeliz sięznapisze,z tozalboz
sięzzostaniezprofesoremzuczelnianym,zalboznie .zNie,z
jeżelizwzdanejz jednostcez (wydziale,z instytucie)zpro-
fesorówztytularnychz(belwederskich)zjestzzbytzmałoz
izwtedyzsięzjestznadalzadiunktem,zalezzzuprawnienia-
mizsamodzielnegozpracownikaznaukowego .zJeżelizsięz
zostaniezprofesoremzuczelnianym,ztoztylkoznaz5zlat .z
Pozpięciuzlatachzmożnazzostaćzprofesoremzuczelnia-
nymznazstałe,zpozwylegitymowaniuzsięzodpowiednimz
dorobkiemz naukowym,z najlepiejz książkąz (kolejnazz
habilitacja) .z Następniezmożnaz zostaćz profesoremz
tytularnym,zalezjeżeliznapiszezsięzodpowiedniozwar-
tościowąz książkę .z Jeżeliz zostaniez sięz profesoremz
tytularnym,z tozmożnazobjąćzwzuczelniz stanowiskoz
profesorazzwyczajnego,zalezniezodz razu .zŻebyz takz
sięzstało,ztrzebazwykazaćzsięzdorobkiemznaukowym,z
izjednazksiążkaztozzazmało .zCzylizkolejnaz„małazhabili-
tacja” .zOpisałemztoznazpodstawiezwłasnegozdoświad-
czeniazwzUniwersyteciezWarszawskim .z

Pojawiajązsięz terazzretoryczne,zalezwartezposta-
wieniazpytania .zKtórazuczelniaz lepiejz służyznaucez
polskiej?zTa,zwzktórejztakzjest,zczyzta,zwzktórejztegoz
niezma?zAznazprzykładzpracodawcy:z jakichzabsol-
wentówzwolelibyzzatrudniać?zCzyzuczelni,zwzktórejz
działaz taka,z jakzopisanazwyżejzselekcja,zczyz takiej,z
wzktórejztegozniezma?zAzcozsięzstanie,zgdyzzniesionezz
zostanązhabilitacje?zCzyzpoziomznaukizwzUWzsięzpod-
niesie,zpozostaniezbezzzmian,zczyzsięzobniży?zDośćz
szybkozsięzobniży,z cozzarejestrujązwskaźnikizmini-
sterialne,zoparteznazmiarachzpublikacji .zDlaczego?z
Ponieważzobecniezwielezksiążekzpowstajeztylkozdlatego,z
żezmuszązbyćznapisanezjakozhabilitacjezlubztzw .zksiąż-
kizprofesorskie .zInnychzbodźcówzniezma,zponieważznaz
książceznaukowejzniktznigdyzniczegozniezzarobił .z

Niez wydajez sięz także,z abyz skróceniez drogiz doz
doktoratu,zprzezzopuszczeniezstopniazmagisterskie-
go,zsprzyjałozpodniesieniuzpoziomuznaukiz iz jakościz
kształcenia .zNatomiastzlepiejzbyztemuzsłużyłozdziałaniez
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nazrzeczzporównywalnościz izwyrównaniaz (wzgórę)z
poziomuzbronionychzdoktoratów .zWztymzceluznale-
żałobyzwzmocnićzrolęzkomisjizdozsprawzocenztytułówz
naukowych .zNależyzprzywrócićz indywidualnezocenyz
poszczególnychzpraczprzezzdwóchz–ztrzechz„superre-
cenzentów” .zTozsamozdotyczyzpraczhabilitacyjnych .z

Przejdźmyz terazzdoznajważniejszegozproblemu .z
Jakiezwzoryzzarządzaniaznaukązpowinnozupowszech-
niaćzodpowiedzialne państwo?zTakie,zjakzopisanez
wyżej,zoparteznazwielostopniowejzselekcji,zczyzjakieśz
innezuproszczone?zNiewątpliwiezmogązpojawićzsięz
argumenty,zżezpaństwozwychodziznaprzeciwzoczeki-
waniomzznacznejzczęścizśrodowiskazizstarazsięzzara-
dzićzbrakomzkadrowym .zNatomiastzmłodzieżzizrodzi-
cezmogązsobiezsprawdzaćzwzinternecie,zanalizowaćz
rankingi,zpytaćzznajomychziznieznajomychzozto,zktó-
razszkołazdajezkwalifikacjezprawdziwe,zazktóraztylkoz
dyplom .zRodzicezstudentówzmogązjednakzuznać,zżez
poztozpłacązpodatkiznazministerstwoznauki,zżebyzsięz
niezfatygować,zzaśzpłacączpodatekzwynajęlizspecjalis-
tów,zżebyzzrobiliztozzaznichzizzagwarantowalizmini-
malnyzpoziomzusługzedukacyjnych .z

Czegoz należyz zatemz oczekiwaćz odz urzędnikówzz
ministerialnychz uczestniczącychz wz reformowaniuzz
nauki?zUrzędnicyzministerialnizpowinnizcałyzczaszkon-
frontowaćznowezpropozycjezzzinteresemzpublicznym .z
Imzwięcejzludzizkorzystaznazzmianach,ztymzlepiej .zJe-
żeliznazzmianiezkorzystazmałazgrupazludzi,zazwiększaz
traci,zjestztozwyraźniezniezgodnezzzinteresemzpublicz-
nym .zDrugimzważnymzelementemzinteresuzpubliczne-
gozjestzpriorytetzpotrzebzodbiorcyzusługzświadczonychz
przezzsektorznauki,ztj .zpoziomzabsolwentówzizwymogiz
pracodawców,zjakzizprzekonaniezrodziców,zżezwydającz
pieniądzeznazstudiazdzieci,zniezzostalizoszukani .zOdz
urzędnikówzreformującychznaukęzwymagaćznależy,zżez
każdąznowązpropozycjęzpoddadząztestowizkilkuzpytań .z
Czyzdziękizdanejzzmianiezpoziomznaukizsięzpodniesie,z
czyzpoprawizsięzpoziomzabsolwentów,zczyzpracodawcyz
otrzymajązwięcejzzasobówzintelektualnych .z

Odz przedstawicieliz środowiskaz naukowego,z
uczestniczącegozwzkomisjachzreformatorskich,zocze-
kiwaćznależyzsystematycznegozizsystemowegozoglą-
duzdoświadczeńzzagranicznych .zPamiętaćznależyzjed-
nak,zżezzazgranicąznaznaukęzwydajezsięzdrastyczniez
więcej .zInnezwydatki,zinnezlaboratoria,zinnazorgani-
zacja .zWarunkówztychzraczejzniezmożnazskopiowaćz
przyzkilkukrotniezniższychzwydatkachznazwszystkiez
elementyztegozsyndromu .z

Dlategoz należałobyz zacząćz odz ogląduz tego,z coz
sięzsprawdziłozwzPolsce .zZobaczyć,z jakzfunkcjonująz
najlepszezpolskiezuczelniez iz czyz innezmogązsięzdoz
nichzupodobnić,zazjeżeliznie,ztozzastanowićzsię,zczegoz
imzpotrzeba .zNazpewnozniezchodziztuzozwydatkiznazz
zatrudnieniezposiadaczyzhabilitacji,ztakznp .zprywat-
nazuczelniazwzSiedlcachzzatrudniałaz takowychzzaz
pensjez2000zzłzbrutto,zazAkademiazświętokrzyskaz
profesoromz tytularnymzwz2007zr .zpłaciłaz3800zzłz
brutto .zZaznaczyćztrzeba,zżezjedenzpracownikzmożez
firmowaćztylkozjedenzkierunekzstudiów,zpozazwłasnąz
uczelnią .z Iz tegoz raczejznieznależyz zmieniaćzprzezzz
dopuszczeniezwiększejzliczbyzfirmowanychzkierunków .z

Intereszpublicznyztoz takżezsprawnezzarządzaniez
naukązopartezm .in .znaztzw .zpamięcizorganizacyjnejz
izwyciąganiuzwnioskówz zz przeszłychz doświadczeń .z
Obecnezzabiegizreformatorskiezbyłyzpoprzedzonezin-
nymi .zIztakznazpoczątkuzlatz90 .zzmienionozprzepisy,z
abyzumożliwićzpowstawanieznowychzszkółzwyższych .z

Zzreformązwiązanozoczekiwania,z żeznowezuczelniezz
podejmązbadaniaznaukowezizszkolenieznowejzkadryzizte,z
któreztozbędązrobićznajlepiej,zprzetrwają,zazresztaznie .z
Wzefekciezpoziomzpolskiejznaukizsięzpoprawizizzwięk-
szyzsięzwielkośćzzasobówz intelektualnychznazrynkuzz
pracy .zTakzmiałozbyć,zalezczyztakzjest?zRaczejznie .z

Minęłozkilkanaściezlatzizobecnie,zwzmiejscezocze-
kiwanychzkilkudziesięciuzprywatnychzizniecozmniej-
szejz liczbyzpublicznychzuczelni,zktórezwzmocnionez
konkurencjązrynkowązprowadzązbadaniazizdydakty-
kęznazwzmiaręzdobrymzpoziomie,zmamyzokołoz300z
szkółzwyższych .zZnacznazczęśćzzznichznarzekaznaz
brakizkadrowezwzzakresiez samodzielnychzpracow-
nikówznaukowych .zZzdotychczasowychzzapowiedzizz
reformatorskichzizdyskusjizwokółznichzmożnazodnieśćz
wrażenie,zżeznajważniejszymzcelemzministerialnychz
reformatorówzjestzstworzeniezwarunkówzdoztego,zżebyz
usunąćz barieręz kadrowąz zagrażającąz przetrwaniuz
słabszychzuczelni .zWzefekciez jestz ichz trzystaz izniez
będziezprzeszkód,zżebyzbyłozjeszczezwięcej .z

Potrzebnaz jestz konsolidacjaz tychz 300z jednostekz
wzkierunkuzutworzeniazokołoz100–150zszkółzzzwłasny-
mizdobrzezwyposażonymizbibliotekamizizwydawnictwa-
mi,zgromadzącymizfunduszeznazbadaniazstatutowe .z

Dyskusjezwokółzreformyzszkolnictwazrażązniekie-
dyzoperowaniemzwyrwanymizzzkontekstuzprzykłada-
miz iz traktowaniemzichz jakozpoważnychzpostulatówz
zmian .zNazprzykładzgdzieśzrektorazsięzniezwybiera,ztoz
myzteżztakzzróbmy,zgdzieśzsąznobliści,ztozsprowadź-
myzichzdozPolski,zniechzrobiązkonkurencję,zgdzieśzniez
mazradzwydziałów,ztozuznaszniechzteżzichzniezbędzie…z

Możezźlezszukałem,zaleznigdziezniezprzeczytałem,z
jakizjestzobrazzstanuzdocelowego,zdozktóregozmazrefor-
mazdoprowadzić .z

Moimzzdaniemznajważniejszyzobecniezpostulatz
zmian,zmającyznaz celuzpoprawęzstanuznaukizpol-
skiej,zpolegaznazwzajemnymzzbliżeniuzgospodarkiz
iznauki .zBarieryzprzeciwdziałającezwspółpracyz leżąz
pozobuzstronach .zNazpoczątekznależyzzmienićzprze-
pisyzpodatkowezwztakizsposób,zabyz firmomzwspół-
pracazzznaukązizwdrażaniezinnowacjizfaktyczniezsięz
opłacały .zIztakznp .zzzbadańzfirmyzDeloittezwynika,zżez
wzWielkiejzBrytaniizzzodpisówzpodatkowychzzztytułuz
współpracyzzznaukązkorzystaz14z000z firm,zwzPol-
scez128 .zNależyzdokładniezprzemyśleć,z jakiezsumyz
sązstymulujące,zaznastępniezwprowadzićzstosownez
zmiany .zTakizpowinienzbyćzpierwszyzcelz zabiegówzz
reformatorskich .z

Drugimzcelemzpowinnazbyćzwspomnianazwcześ-
niejzkonsolidacjazuczelni,znajlepiejzprzezzichzłączenie .z

prof . dr hab . Janusz T . Hryniewicz 
InstytutzRozwojuzRegionalnegozizLokalnego 

UniwersytetuzWarszawskiegoz

Summary
Thezstatezplayszandzwillzbezplayzimportantzrolezinzthezsectorz
ofz sciencezandzresearch .zBetweenz themzthisz rolezdependsz
onzguaranteezhighz levelzofzqualificationzofzgraduateszandz
comparabilityzofz thezdiplomas .zUnfortunatelyzpropositionsz
ofzchangeszhaveznotzcontainedzconsiderationzonzconsequen-
ceszproposedzchangeszforzuprisingzlevelzofzpolishzacademicz
sector .zInzmyzopinionztwozgoalszarezmostzimportant:z1 .zClo-
sezlinkszbetweenzsciencezandzeconomy .z2 .zConsolidationzofz
academiczschools .z
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niematerialny łańcuch wartości  
a renta ekonomiczna  
przedsiębiorstwa   

Grzegorz Urbanek

wprowadzenie 

podejściuzzasobowymzprzedsiębiorstwozjestz
traktowanezwzkategoriachzheterogeniczne-
goz podmiotu,z któryz charakteryzująz jegoz

unikatowazbazazzasobówzizszczególnezkompetencje .z
Zgodniez zz teoriąz zasobowąz firmaz możez uzyskaćzz
ponadprzeciętnezdochodyztylkozwtedy,zgdyzmazlepszez
odz konkurentówz zasobyz iz gdyz sąz onez chronionez
przezzjakąśzformęzmechanizmuzizolacji,zzapobiegają-
cegoz ichzrozprzestrzenianiuzwzsektorze .zJ .zBarneyz
przedstawiłzszerokązdefinicjęzzasobówzprzedsiębior-
stwa;zskładajązsięznazniezwszystkiezaktywa,zzdolno-
ści,zprocesy,zatrybuty,zinformacje,zwiedza,zkontrolo-
wanezprzezzprzedsiębiorstwo,zumożliwiająceztworze-
niez iz realizowaniez strategii,z któraz poprawiaz jegoz
efektywność1) .zZgodniezzzteoriązzasobowązczynnika-
mi,zmogącymiztworzyćzwyższyzodzprzeciętnegozzwrotz
(tzw .zrentęzekonomiczną)zsązaktywa,zktórezwykazująz
następującez cechy:zzz tworząz istotnązwartośćz dlaz
klientazzzsązunikatowezzzniezmogązbyćzłatwozpozy-
skane,zskopiowanez lubzzastąpionezprzezzkonkuren-
tów2) .zKryteriomztymzodpowiadajązwzszczególnościz
aktywaz niematerialne .z Przewagaz konkurencyjnaz
opartaznaztejzkategoriizaktywówzmożezmiećzznamio-
naztrwałościzzzracjiztego,zżezsązonezchronionezprzedz
rozprzestrzenianiemz izdostępnościązdlazwieluzpod-
miotówzprzezzmechanizmzizolacjizopartyzmiędzyzin-
nymiznaztzw .zokazjonalnejzniejasności3) .z

Zagadnieniez tworzeniazwartościz przezz aktywaz
niematerialnezjestzbardzozzłożone .zWzprocesieztwo-
rzeniazrentyzekonomicznej4)zprzezzprzedsiębiorstwoz
aktywazniematerialnezwchodzązzezsobązwzróżnegoz
rodzajezinterakcjezizwzajemniezsięzwspierają .zCelemz
artykułuz jestzanalizazwzajemnychzrelacjizpomiędzyz
zasobamizniematerialnymizwz tymzprocesie .zZrozu-
mienieztychzrelacjizmożezbyćzpomocnezwzoptymaliza-
cjizzarządzaniaztązkategoriązaktywów,zprzekładającejz
sięznazwzrostz rentyzekonomicznejz izwzefekcieznaz
zwiększeniezwartościzdlazakcjonariuszy .zWzartykulez
opisanoznajpierwztworzeniezponadnormalnegozzwro-
tuz iz jegoz wpływz naz wartośćz przedsiębiorstwa .zz
Następniezprzedstawionozkoncepcjęzprzyporządkowu-
jącązmiejscezposzczególnychzrodzajówzaktywówznie-
materialnychzwztzw .zniematerialnymzłańcuchuzwar-
tościzdodanej .zWzdalszejzczęścizopracowaniazopisanoz
najważniejszezrelacjezpomiędzyzwybranymizaktywa-
miz niematerialnymiz iz przykładyz ichz wzajemnegoz

wspieraniazwzoferciezrynkowej .zArtykułzkończązwnios-z
kiz iz rekomendacjezodnośniezdozzalecanychzdziałańz
ukierunkowanychz naz optymalizacjęz zarządzaniazz
aktywamizniematerialnymizwzprzedsiębiorstwie .z

aktywa niematerialne a renta ekonomiczna 

większonazwartość,zdodawanazprzezzczynni-
kizniematerialnezdozaktywówzmaterialnych,z
jestznazywanazczęstoz„wartościązwzużyciu”z

tychz ostatnich .z Taz dodatkowazwartośćzmożez byćz
określonazjakozróżnicazpomiędzyzwartościązaktywówz
materialnychz„wzużyciu”zazwartościąz tychżezakty-
wówzmożliwąz doz uzyskaniaz zz ichz sprzedażyz jakoz
osobnychz składnikówz majątkuz przedsiębiorstwa .zz
Aktywazniematerialne,zpodobniez jakzaktywazmate-
rialne,zsązpoddanezdziałaniomzprawzekonomicznych,z
którezdeterminujązichzpotencjałzdoztworzeniazkorzyś-z
cizekonomicznychzorazzryzykozichzuzyskania .zIstotnąz
różnicązmiędzyzaktywamizmaterialnymiz(fizycznymiz
izfinansowymi)zazaktywamizniematerialnymizjestzichz
potencjałztworzeniazwartościzwzzależnościzodzsytu-
acjizprzedsiębiorstwa .zSpośródzwymienionychzkate-
gorii,zaktywazniematerialnezmająznajwiększyzpoten-
cjałz tworzeniaz „wartościzwzużyciu”z iz najmniejszyz
wzsytuacjizlikwidacjizprzedsiębiorstwa5) .z

Wzprzypadkuzaktywówzmaterialnychzniezdziałaz
mechanizmzizolacjiz(sązonezdostępnezdlazwszystkichz
zainteresowanychzstronznaztychzsamychzzasadach),z
dlategozteżzaktywaztezsązwzstaniezwygenerowaćztyl-
koz „normalny”z zwrot,z naz poziomiez przeciętnegoz
kosztuz kapitałuz potrzebnegoz doz ichz nabycia .z
Wzzwiązkuzzztymzcałąznadwyżkęz–zrentęzekonomicz-
nązalbozzyskzekonomicznyz–ztworzązaktywazniema-
terialne .z Dlategoz wyższyz niżz „normalny”z zwrotz
wzprzedsiębiorstwachz jestzzwiązanyzzzposiadaniemz
przezzniezprzewagizkonkurencyjnej,zopartejznaznie-
doskonalezmobilnychzaktywachzniematerialnych .z

Wzpodstawowymzmodeluzwycenyzprzedsiębior-
stwazjegozwartośćz(v)zzależyzodzczterechzkluczowychz
parametrów6):z

gdzie:z
NOPLAT1z –z zyskz operacyjnyz poz opodatkowaniuz
wznastępnymzroku,z
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,

ROICz–zzwrotznazzaangażowanymzkapitale,z
gz–zstopazwzrostuzfirmy,z
WACCz–zśrednizważonyzkosztzkapitału .z

Podstawowyz modelz wycenyz przedsiębiorstwa,z
opisanyzpowyższymzwzorem,zmożnazprzekształcićz
wzmodelzwycenyzopartyznazzyskuzekonomicznym,z
wz którymz wartośćz przedsiębiorstwaz jestz równazz
sumiezzainwestowanegozkapitałuzizwartościzbieżącejz
przyszłychzrentzekonomicznych:z

gdzie:
IC0z–zzainwestowanyzkapitałzprzedsiębiorstwa,z
PvEPz–zwartośćzbieżącazprzyszłychzekonomicznychz
rentz(zyskówzekonomicznych) .z

Zainwestowanyzkapitałz jestzwzprzybliżeniuzrównyz
sumiezaktywówzwykazywanychzwzbilansiezprzedsiębior-
stwa .zZzkoleizwartośćzbieżącazprzyszłychzekonomicz-
nychzrentzodzwierciedlazzdolnośćzprzedsiębiorstwazdoz
uzyskiwaniazzwrotuzzzzaangażowanegozkapitałuz(ROIC)z
powyżejzjegozkosztuz(WACC) .zJakzwspomnianozwcześ-
niej,zzwrotzzzkapitałuzpowyżejzkosztuzjegozpozyskania,z
czylizrentazekonomiczna,zjestzefektemzzaangażowaniaz
aktywówzniematerialnychzprzedsiębiorstwa .z

niematerialny łańcuch wartości 

zajemnezrelacjezpomiędzyzzasobamizniema-
terialnymizwzprocesieztworzeniazrentyzeko-
nomicznejzmożnazopisaćzzazpomocązniema-

terialnegozłańcuchazwartościzdodanej .zAnalogiczniez
dozklasycznegozłańcuchazwartościzdodanejzM .zPorte-
ra7),zrentazwzprzedsiębiorstwiezjestztworzonazprzezz
działaniaz związanez zz aktywamiz niematerialnymi .z
Częśćz tychzdziałańzprzebiegazsekwencyjnie,zbezpo-
średnioz nadbudowującz wartośćz ofertyz rynkowejz
przedsiębiorstwa .z Częśćz działańz maz natomiastzz
charakterzwspomagający,zazichzudziałzwztworzeniuz
wartościz jestz pośredni .z Zz tegoz punktuz widzeniaz
wśródz aktywówzniematerialnychzmożnazwyróżnićz
aktywa podstawowe,zktórezbezpośrednioz tworząz

wartośćzdlazprzedsiębiorstwa,zorazzaktywa pomocni-
cze,zktórezjezwspomagajązwztymzprocesie .zDozaktywówz
podstawowychznależą:zpracezbadawczo-rozwojowe,z
patentyzizknow-how,zaztakżezmarkizizrelacjezzzklien-
tem .zDozaktywówzpomocniczychznależą:zkapitałzludz-
ki,z przywództwo,z kulturaz organizacyjnaz iz relacjez
zzpartneramizbiznesowymiz(rysunekz1) .z

Aktywaz podstawowez mogąz tworzyćz wartośćzz
samodzielniezlubzwzpowiązaniuzzzinnymizaktywamiz
podstawowymi .zPracezbadawczo-rozwojowezprowa-
dzązdozpowstaniazpatentówzizknow-how,zjakzrównieżz
nowychzodmianzproduktów .zProduktyztezmogązbyćz
oferowaneznazrynkuzprzyzwykorzystaniuzuznanychz
marek,zktórezzzkoleizmogązstanowićzbazęzdoznawią-
zaniazrelacjizzzklientami .z

Aktywazpomocnicze,ztakiezjakzkapitałzludzki,zprzy-
wództwozizkulturazorganizacyjna,zreputacjazorazzrelacjez
zz partneramiz biznesowymi,z stanowiąz czynnikizz
wspierającezaktywazpodstawowezizwzmacniającez ichz
potencjałz tworzeniaz wartości .z Naz przykładz relacjez
zzpartneramizbiznesowymizmogązdotyczyćzrealizacjiz
wspólnychzpraczbadawczo-rozwojowych,zkrzyżowegoz
korzystaniaz zz własnościz intelektualnejz (patentów),z
łącznegozstosowaniazmarekzwzoferciezrynkowej,zczyz
teżzwspólnegozprogramuzlojalnościowegozdlazklientów .z

udział aktywów niematerialnych w tworzeniu 
renty ekonomicznej 

odobniez jakz maz toz miejscez wz łańcuchuz
M .zPortera,zwzprzypadkuzniematerialnegoz
łańcuchazwartościzprzedsiębiorstwozmożez

realizowaćzwszystkiezlubztylkozczęśćzdziałańzzzcałe-
gozzestawu .zBadaniazizrozwójzsązjednymzzzpodsta-
wowychzprocesówzprowadzącychzdozdoskonaleniaz
aktywówz technologicznychz wz przedsiębiorstwie .z
WydatkiznazB+Rzmajązcharakterzinwestycjizwztwo-
rzeniez aktywów technologicznych (tajemnic 
handlowych, patentów),zktórezmogązbyćzźródłemz
rentyz ekonomicznejz wz przedsiębiorstwie .z Tegozz
rodzajuzinwestycjezsązzauważanezizdocenianezprzezz
rynek,zcozprzekładazsięznazwzrostzwartościzprzed-
siębiorstwz jużzwzmomenciez ogłaszaniazprzezzniez
programuz inwestycyjnegoz związanegoz zz pracamizz

badawczo-rozwojowymi .zAnalizazdanychz
historycznychzpokazuje,zżezfirmy,zktó-
rezuzyskiwałyzwyższyzodzprzeciętnegoz
przyrostzwartościzakcji,zwydawałyzwię-
cejz niżz przeciętniez naz inwestycjezz
wzbadaniazizrozwój8) .z

Wzwynikuzprzeprowadzonegozpro-
gramuz badawczo-rozwojowegoz możez
dojśćzdozuzyskaniazoryginalnegozroz-
wiązaniazproblemuztechnicznego,zktó-
rezmożezstanowićztajemnicęzhandlowąz
lubzzostaćzopatentowane .zPatentzmoż-
nazzdefiniowaćzwzkategoriachzprawaz
dozwyłącznegozkorzystaniazzzwynalaz-
kuzprzezzokreślonyzczas .zDziękizsyste-
mowizochronyzpatentowejzfirmazmożez
uzyskaćzrentęzbędącązefektemzposiada-
niazmonopoluznazjegozstosowanie .z

Źródłemzrentyzekonomicznejzwzwie-
luz firmachz jestzsilna marka .zWarun-
kiemzstworzeniazsilnejzmarki,zopróczz
oferowaniazposzukiwanychzprzezzkon-
sumentówzkorzyści,zjestzjejzwyróżnieniez
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Rys. 1. Niematerialny łańcuch wartości w przedsiębiorstwie 
Źródło:zopracowaniezwłasne .
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nazrynkuzspośródz innychzofert .zSilnazmarkazmusiz
byćzunikatowa,zwyróżniaćz sięz swoimizobietnicamiz
orazzmiećzjasnązizwyjątkowązidentyfikację .zWzefekciez
stosowaniazrozpoznawalnychzmarekzfirmyzmogązuzy-
skiwaćzwiększązsprzedażz lubzwiększąz jednostkowąz
marżę,zcozniekiedyznastępujezrównocześnie .z

Silnazmarkazmożezoddziaływaćznazczteryzźródłazz
generowaniazprzychodówzwzprzedsiębiorstwie,ztozzna-
czyzmożezzwiększać:zzzliczbęzklientówzzzużywalnośćz
markizprzezzobecnychzklientówzzz lojalnościzklientówz
zzmożliwośćzrozszerzeniazmarkiznaznowezprodukty9) .z
Pozytywnyzwpływzsilnychzmarekznaztworzeniezwartoś-
cizprzedsiębiorstwzznajdujezpotwierdzeniezwzwynikachz
wieluz badańz empirycznych .z Naz przykładz badaniazz
T .zMaddena,zF .zFehlezizS .zFournierazwykazały,zżezfirmyz
zzwartościowymizmarkamiz (wedługzrankinguz Inter-
brandzzzlatz1994–2000)zuzyskiwałyzwyższyzmiesięcznyz
zwrotzzzakcjizodzprzeciętnegoznazrynkuzprzyzniższymz
jednocześniez odz przeciętnegoz poziomiez ryzyka10) .z
ZzkoleizR .zKerinzizR .zSethuramanzwskazaliznazwystępo-
waniez dodatniejz relacjiz międzyz wartościąz markiz
azwskaźnikiemzwartośćzrynkowazdozwartościzksięgowejz
dlaz firmz dysponującychz wartościowymiz markamizz
wedługzrankinguzfirmyzInterbrandzzzlatz1995–199611) .z

Patentzizmarkazstanowiązkategorięzaktywów,zktó-
rezczęstozmogązwspólniezprzyczyniaćzsięzdozzwiększe-
niaz izutrzymaniazrentyzekonomicznejzprzedsiębior-
stwa .zLicznychzprzykładówzwspółdziałaniazaktywówz
wztworzeniuzwartościzdostarczazbranżaz farmaceu-
tyczna .zFirmazBayer,zmimozżezpatentznazaspirynęz
wygasłznazpoczątkuzXXzwieku,zcałyzczaszuzyskujez
wyższezmarżeznazsprzedawanymzprzezzsiebiezspecyfikuzz
dziękizmarce .zKliencizsązskłonniznadalzpłacićzwięcejz
zazsubstancjęzaktywnąz(kwaszacetylosalicylowy)zfir-
myzBayerzniżzzaztenzsamzspecyfikzinnychzproducen-
tów .zPodobnazsytuacjazwystępujezwzprzypadkuzspecy-
fikuz Sildenafil,z powszechniez znanegoz podz markąz
viagra .zMimozżezpatentzchroniącyzviagręzzostałz„zła-
many”zprzezzinnezfirmy,zktórezoferujązjejzodpowiednik,z
właścicielzviagryz–zfirmazPfizerzjestzwzstaniezsprze-
dawaćzswójzlekzpozceniezponadzdwukrotniezwyższej .z

Opisywanezpowyżejzzjawiskozsynergiizmiędzyzakty-z
wamizniematerialnymizniezograniczazsięzwyłączniez
dozbranżyz farmaceutycznej .z Innymzprzykłademznaz
wzajemnezwspieraniezaktywówzniematerialnychzjestz
strategiazfirmyzApple .zApplezsprzedajezswojezkolejnez
użytkowezproduktyzelektroniczne:ziPod,ziPhonezczyz
iPadzpodzwspólnązmarką .zProduktyztezznajdujązsięz
nazpodobnymzpoziomieztechnologicznym,zcozofertaz
konkurentów;zsązonezjednakzsprzedawanezzezznacz-
niezwyższązmarżązdziękizwizerunkowizmarki .z

Kolejnymzźródłemzrentyzekonomicznejzmogązbyćz
szczególnezrelacje przedsiębiorstwa z klientami .z
Jakzsyntetyczniezująłz tozP .zDrucker,z celemzkażdejz
działalnościzbiznesowejz jestz„stworzeniezklienta”12) .z
Wzsytuacji,zgdyzproduktyzodzstronyz funkcjonalnejz
upodabniajązsięzdozsiebie,zsukceszprzedsiębiorstwaz
jestzwz corazzwiększymz stopniuz pochodnąz jakościz
jegozrelacjizzzklientami,zazwzmniejszymzstopniuzefek-
temzjakościzsamychzproduktów .zWz„starejzekonomii”z
wysiłkizmenedżerówzbyłyzskoncentrowaneznaznakła-
nianiuzklientówzdozkupieniazwyrobu .zObecniezcorazz
większegozznaczeniaznabierajązrelacjezzzkonsumen-
tem,zmająceznazceluzjegozutrzymanie .zNaciskzdziałańz
marketingowychz przesuwaz sięz zz fazz związanychz
zzprzyciąganiemznowychzklientówznazfazęzzwiększa-
niazlojalnościzdotychczasowych .zPoprzezzodpowiedniez

zabiegizfirmazmożezwykreowaćzkorzystnezdlazsiebiez
zachowaniazkonsumentów .zOddziaływanieznazklientaz
możezdotyczyćz takichzzagadnień,z jakznazprzykładz
uznaniez iz szacunek,zserwis,z informacja,zniezbędnaz
pomoc,zjakośćzproduktuzczyzuczciwazcena .z

Wśródz aktywówz pomocniczychz szczególnąz rolęzz
odgrywazkapitał ludzki .zNazkapitałzludzkizskładajązsięz
zarównozłatwazdozzastąpieniazsiłazrobocza,zpracownicyz
wykwalifikowani,zjakziznowazkategoriaz–zpracownicyz
wiedzy .zTazostatniazgrupazmazszczególnezznaczeniez
wzprocesieztworzeniazwartościzdlazprzedsiębiorstwa .z
Pracownicyzwiedzyzdysponujązbowiemzumiejętnościami,z
którychzniezmajązizniezsązwzstaniezpozyskaćzpozostałez
grupy .zP .zDruckerzjużzdawnozzauważył,zżezpracownikz
wiedzy,zopróczzposiadaniazformalnegozwykształcenia,z
potrafizpozyskiwaćzizwykorzystywaćzwzswoichzdziała-
niachzwiedzęzanalityczną,zaztakżezmaznawykzciągłegoz
doskonaleniazswoichzumiejętności13) .z

Kapitałzludzkiztworzyzwartośćzdodanązdlazprzed-
siębiorstwazwzdwojakizsposób .zPozpierwsze,zpoprzezz
bezpośredniezstosowaniezwiedzyzizumiejętnościzpra-
cownikówzwzprocesachzgospodarczych .zTegoz typuz
działaniazpodejmowanezsąznazprzykładzwzprocesachz
negocjacji,zobsługizklienta,zrealizacjizdziałańzproduk-
cyjnychz iz administracyjnychzwzprzedsiębiorstwie .z
Efektyz tychzdziałańz znajdujązodzwierciedleniezwez
wzrościezbieżącychzprzychodówzizobniżeniuzkosztów,z
czylizbezpośredniozwzrachunkuzzyskówzizstratzprzed-
siębiorstwa .zPozdrugie,zpoprzezzakumulacjęzwiedzyz
wzinnychzaktywachzniematerialnych,zktórychzpoten-
cjałz tworzeniazwartościz dziękiz temuzwzrasta .z Taz
częśćzwartościz niez zawszez znajdujez bezpośredniezz
odzwierciedleniezwz sprawozdaniachz finansowych,z
natomiastzuzewnętrzniazsięzwzprzyrościezwartościz
pozabilansowychzaktywówzniematerialnych .zPoten-
cjałzzwiązanyzzzaktywamizniematerialnymizmożezbyćz
uruchamianyzwzceluzzwiększeniazprzychodówzizredu-
kowaniazkosztówzwzkolejnychzokresach,zwzprzypad-
kuzichzzastosowaniazprzezzprzedsiębiorstwo .z

Kapitałz ludzkizmożnaztraktowaćz jakozpierwotnez
źródłozakumulacjizopartychznazwiedzyzniematerial-
nychzaktywów .zWykorzystaniezaktywówztechnologicz-
nych,znazprzykładzpatentówzczyztajemniczhandlowychz
wzoferciezrynkowej,zwymagałozwcześniejszegozzaanga-
żowaniazkapitałuzludzkiegozwzpracachzbadawczo-roz-
wojowych .zStosowaniezmarkiz zzkoleizwymagałoz jejz
wcześniejszegoz zbudowania,z wykorzystującegoz naz
przykładzkreatywnezrozwiązaniazpromocyjne .zTakżez
relacjezzzklientamizsązefektemzpodejmowanychzwcześ-
niejzświadomychzdziałańzzzzakresuzichztworzenia .z

Kolejnązgrupęzaktywówzpomocniczychzstanowią,z
ściślez zez sobązzwiązane,zkultura organizacyjna 
i przywództwo .zIchzznaczeniezpolegaznazmobilizo-
waniuzinnychzaktywówzizzdolnościzfirmy .zGdyzdyspo-
nentamiznajcenniejszych,zzzpunktuzwidzeniaztworze-
niazwartościzdlazprzedsiębiorstwa,zumiejętnościz sąz
profesjonaliści,z stworzeniezdlaznichzodpowiedniegoz
środowiskazpracyzjestzkluczowymzczynnikiemzpowo-
dzeniaz ichzdziałań .zAbyzprofesjonalistazmógłz i,z coz
równiezważne,z chciałzwykorzystywaćzwz pracyz naz
rzeczzfirmyzswojązwiedzęzukrytą,zmusizbyćzdoztegoz
odpowiedniozumotywowanyzizmusizmiećzstworzonez
odpowiedniezwarunki,zspośródzktórychzkulturazorga-
nizacyjnaznależyzdoznajważniejszych .z

Kulturazorganizacyjnazodgrywazzasadniczązrolęz
wzformułowaniuzwartościzorganizacji .zJestzonazzbu-
dowanaz naz kluczowychz wartościach,z normachz
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izprzekonaniachzpodzielanychzprzezzpracowników .z
Jednocześniezwartościzwyznawanezprzezzposzczegól-
nychzczłonkówzorganizacjizmogązbyćzbardzozróżne .z
Możezbyćztozźródłemzkonfliktuzwartościzorganizacyj-
nychzizindywidualnych .zKonfliktztenzmożezbyćzzmi-
nimalizowanyzpoprzezz odpowiedniez przywództwo,zz
jeżelizliderzyzorganizacjizcieszącyzsięzrealnymzauto-
rytetemz potrafiąz stworzyćz iz promowaćz pożądanąz
zzjejzpunktuzwidzeniazhierarchięzwartości .z

Odpowiedniozsformułowanezzasadyzkulturyzorga-
nizacyjnejz iz przywództwaz sprzyjająz pozyskiwaniuz
najlepszychz pracownikówz iz powodują,z żez chętniejzz
realizujązonizwspólnezcelezorganizacji,zwzpełnizangażu-
jączsięzwzniezizutożsamiajączzznimi .zZzdrugiejzstronyz
koherentnezpostawyzpracownikówzkształtujązpożąda-
nezelementyzkulturyzorganizacyjnejzizułatwiajązefek-
tywnezprzywództwo,z którezwz takichzprzypadkachz
częściejzpolegaznazmotywowaniu,zazrzadziejznazwymu-
szaniuzoczekiwanychzzachowańzorganizacyjnych .z

Wśródz aktywówz pomocniczychz corazz większez
znaczeniezmajązrelacje z partnerami biznesowy-
mi w ramach aliansów i sieci ekonomicznych .z
Jestz toz efektz przeobrażeńz rynkowychz związanychz
zznowymizwymogamiz konkurowania .zDziśz klienciz
chcązotrzymywaćznatychmiastzwysokiejzjakościzpro-
duktyzizbyćzkompleksowozobsługiwani .zDostarczeniez
takiejzobsługi,zwzsytuacjizszybkichzzmianzrynkowychz
iz ciąglezrosnącychzoczekiwańzklientów,zprzekraczaz
zwyklezmożliwościzpojedynczegozpodmiotu .zWymu-
szaztoznazprzedsiębiorstwachzpodejmowaniezwspół-
pracyzzzpartneramizbiznesowymizwzceluzdostarcza-
niaznajlepszejzwartościzdlazswoichzklientów .z

Innązprzyczynązwzrostuzznaczeniazpartnerstwaz
biznesowegozsązjegozmalejącezkoszty .zWzefekciezroz-
wojuztechnikzinformatycznychzzmniejszyłyzsięzkosz-
tyztransakcyjnezizkoordynacjizoutsourcingu,zcozzwięk-
szazjegozopłacalność .zWzrezultaciezcorazzwięcejzfirmz
kupujeznazzewnątrzz to,zcozdoz tejzporyzrealizowałoz
własnymizsiłami .zDziękiztemuzfirmyzmogązskoncen-
trowaćzswojezzasobyzwztychzobszarach,zwzktórychz
mająznajlepszezkompetencje .z

Ostatnimzzzomawianychzaktywówzpomocniczychz
przedsiębiorstwazjestzreputacja14) .zReputacjęzmożnaz
traktowaćzjakozfunkcjonującąznazrynkuzopinięznaztematz
przedsiębiorstwa .zOpiniaztazjestzwypadkowązpoglądówz
różnychzgrupz interesuznaztematzstrategiiz firmy,z jejz
sytuacjizfinansowejzizperspektywzrozwojowych,zmarekz
produktów,zkulturyzorganizacyjnej,zetykizdziałania,z
współpracyzzzpartnerami,z innowacyjności,zpoziomuz
kwalifikacjizpracownikówzizjakościzzarządzania,zotwar-
tości,zinnowacyjności,zatrakcyjnościzbranżyzitp .zMoż-
nazjązzatemztraktowaćzjakzzagregowanyzzasóbzfirmy,z
który,z zz jednejz strony,z podsumowujez postrzeganiez
przezz rynekz innychz aktywówz niematerialnych,z
azzzdrugiejzstronyzwpływaznazsposóbzpostrzeganiaz
iztymzsamymzpotencjałztworzeniazwartościztychzakty-
wów .zPozytywnyzwizerunekz izreputacjazdająz firmiez
przewagęznieztylkoznazrynkuzproduktów,zaleztakżeznaz
rynkuzpracownikówzizpartnerówzbiznesowych .z

podsumowanie 

podejściuz zasobowymzposiadaniezprzewagiz
konkurencyjnejz izuzyskiwaniezrentyzekono-
micznejzprzezzprzedsiębiorstwozzwiązanezjestz

zzposiadaniemzprzezzniezcennychzaktywówzniemate-
rialnych .zRelacjezpomiędzyzzasobamizniematerialnymiz

wzprocesieztworzeniazrentyzekonomicznejzmożnazopi-
sać,zstosujączkoncepcjęzniematerialnegozłańcuchazwar-
tościzdodanej .zWzramachzłańcuchazwartościzmożnaz
wyróżnićzaktywazpodstawowe,zktórezwzkolejnychzeta-
pachzdodajązwartościzdozofertyzprzedsiębiorstwa,zorazz
aktywazwspomagające,z którezwzmacniająz potencjałz
rynkowyzaktywówzpodstawowych .zPoszczególnezakty-
wazniematerialnezprzedsiębiorstwazsązzarządzanezzwy-
klezwz ramachz określonejz funkcjiz przedsiębiorstwa:zz
aktywaztechnologicznezwzramachzfunkcjizprodukcjizlubz
komórekzB+R,zmarkazizrelacjezzzklientamizwzramachz
marketingu .zStosowaniezpodejściaz„silosowego”zwzzarzą-
dzaniuzaktywamizniematerialnymizmożezprowadzićzdoz
zaprzepaszczeniazokazjizdozwygenerowaniazprzezzprzed-
siębiorstwozdodatkowejzrentyzekonomicznej,zbędącejzrezul-
tatemzwspółdziałaniaz tejzkategoriiz aktywów .zDlategoz
optymalizacjazzarządzaniazaktywamizniematerialnymiz
przedsiębiorstwaz wymagaz podejściaz całościowego,z
wzramachzktóregozposzukujezsięzsynergiizpomiędzyzróż-
negozrodzajuzaktywami .z

z dr hab . Grzegorz Urbanek, prof . UŁ 
KatedrazZarządzaniazPrzedsiębiorstwemz
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Summary 
Thiszarticlezaimsztozanalyzezthezrelationshipzbetweenzintan-
giblezassetszinzthezprocesszofzeconomiczrentzgeneration .zThez
conceptzofzintangiblezvaluezchainziszpresented,zinzwhichzthez
assetszarezdividedzinto:zprimaryz–zdirectlyzcreatingzvaluezforz
thezfirm,zandzsupportingz–zthatzassistzthemzinzthiszprocess .z
Understandingzthezrelationshipszthatzexistzbetweenzthezintan-
gibleszmayzbezhelpfulzinzoptimizingzthezmanagementzofzthisz
categoryzofzassets .zThatzshouldztranslatezintozanzincreasezinz
firm’szeconomiczrentzandzultimatelyzshareholderzvalue .z
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marketing procesów  
w organizacji procesowej   

Michał Flieger

wprowadzenie 

oncepcjaz organizacjiz procesowejznależyzdoz
tegozobszaruzwiedzyzzzzakresuzorganizacjiz
iz zarządzania,z któryz współcześniez rozwijaz

sięzbardzozdynamiczniezizwzzwiązkuzzztymzpodlegaz
ciągłym,zczęstozzasadniczymzprzemianomzizuzupeł-
nieniom .zCozjakiśzczaszpojawiajązsięznowezelementyz
wzbogacającezizrozwijająceztematykęzzwiązanązzzteo-
retycznymiz orazzpraktycznymiz aspektamizwykorzy-
staniazowejzkoncepcjizwzorganizacjach,z cozpostrze-
gaćznależyzjakozprocesznaturalnyzizpożyteczny .z

Pewnazniedogodnośćztejzsytuacjizdlazpraktykówz
związanazjestzzzkoniecznościązciągłegozeksperymen-
towaniaz iz heurystycznegoz poszukiwaniaz rozwiązańz
pojawiającychzsięzproblemów .zProblemyztezpojawiająz
sięz zarównoz wz faziez teoretycznegoz przygotowaniaz
procesuzzmianyzorganizacjizzzfunkcjonalnejznazproce-
sową,zjakzizpodczaszwdrażaniaztejzkoncepcjizwzżycie .z
Częstoz następstwemz pojawiającychz sięz problemówz
iz ichz przezwyciężaniaz jestz równieżz uzupełnieniez
podstawz teoretycznychz tematu,z coz powoduje,z żez
efektyzprzebytychzdoświadczeńzeliminująz istniejącez
lukizwiedzy .zNiniejszyzartykułzjestzpróbązzwróceniaz
uwagiznazniedostrzeganyzwz literaturzezprzedmiotuz
aspektzmiarzizocenyzprocesówzpodzkątemzichzkształ-
tuz iz odbioruz społecznego .z Wydajez się,z żez aspektz
tenzmożezmiećz kluczowez znaczeniezwz zwiększeniuz
efektywnościz działańz organizacyjnychz wz ramachz

zarządzaniazprocesamizizjegozuwzględnieniezwzdzia-
łaniachz zarządczychz możez pozwolićz naz uniknięciez
wieluzbłędówzizzagrożeń .z

klasyczne ujęcie atrybutów procesów 
biznesowych 

piniązpowszechniezspotykanązwzliteraturzez
przedmiotuz naz tematz efektywnościz proce-
sówzwzorganizacjizjestzpowiązaniezowejzefek-

tywnościzzzefektemzkońcowym,zczylizwartością,zjakąz
otrzymujezklientzorazzceną,zjakązmusizzazotrzymanąz
wartośćzzapłacićz[Grajewski,z2007,zs .z58] .zZzopiniąz
tą,zrozpatrywanąznazodpowiedniozwysokimzpoziomiez
uogólnienia,ztrudnozsięzoczywiściezniezzgodzić .zWąt-
pliwościzjednakzbudzićzmożezdefiniowaniezwzlitera-
turzezpojęciazwartościzdodanej .z

Tradycyjniezpojęciezwartościzdodanejzdefiniowa-
nezjestzprzezzpryzmatzproduktuzkońcowego .zUważaz
sięzbowiem,zżezimzproduktzkońcowyzbardziejzodpo-
wiadazpotrzebomzklientówzorganizacji,zaznawetzpo-
trzebyztezwyprzedza,ztymzwiększazjestzwartośćzdoda-
na,zjakązreprezentuje .zZatemzkonsekwentniezstosu-
jącztęzperspektywęzdozocenyzprocesówzbiznesowych,z
przyjmujez się,z żez procesyz efektywnez toz takie,z któ-
rezzapewniajązwytworzeniezproduktuzozodpowiednioz
wysokiejzwartościzdodanejzdlazklienta .z

Koncentrujączsięzzatemznazprodukciezkońcowym,z
wymieniazsięzzwyklezstandardowezatrybutyzprocesów,z

Tab. 1. Klasyczne atrybuty procesów biznesowych 

lp. Atrybut Definicja

1 .z Czasztrwaniazprocesuz średnizczaszwykonywaniazdanegozprocesuzskładającegozsięzzezwszystkichzoperacjiz

2 .z Elastycznośćzprocesówz Zdolnośćzprocesuzdozjegozcałkowitejzzmiany,zdoskonalenia,zprzestawieniazkolejnościz
wykonywanychzczynności,złączeniazoperacji,zdostosowaniazdozwymogówzklientaz

3 .z Jakośćzprocesuz Miarazprzebieguzprocesuzwyrażającazsięzocenązpoziomuzsatysfakcjizklientówz
zzkonsumowanychzprzezznichzefektówzprocesówz

4 .z Kosztzprocesuz Wszystkiezkosztyzcząstkowezzwiązanezzzwykonywaniemzczynnościzskładowychzprocesuz

5 .z Terminowośćzrealizacjiz
procesuz

Zgodnośćzterminuzwykonaniazzzplanemz

6 .z Znaczeniezdlaz
organizacjiz

Generowanezprzezzproceszprzychodyzdlazorganizacjiz

7 .z Znaczeniezdlazklientaz Poziomzsatysfakcjizklientówzzzefektuzprocesuz

Źródło:zopracowaniezwłasneznazpodstawiezA .zBITKOWSKA,zZarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie,zvizjaz
Press&IT,zWarszawaz2009,zs .z66 .
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którezsłużązdozocenyzichzzdolnościzdozdostarczaniaz
produktówz oz pożądanychz przezz klientówz cechach .z
Atrybutyztezprzedstawionezzostałyzwztabeliz1 .z

Analizujączatrybutyz zawartezwz tabeliz 1,zmożnazz
łatwozdostrzecztakzcharakterystycznezujęciezefektyw-
nościzprocesówzwzaspekciezoferowanegozproduktuzkoń-
cowego .z Perspektywaz taz jestz szczególniez widocznaz
wzsposobiezdefiniowaniazjakościzprocesówzorazzzna-
czeniaz dlaz klienta,z gdziez występująz bezpośredniezz
odwołaniazdozefektówzprocesów,zczylizproduktówzkoń-
cowych .zTakiezujęciezatrybutówzprocesówzprzekładaz
sięznastępnieznaztworzeniezmiar,zsłużącychzdozokreś-
leniazichzefektywności,zponieważzatrybutyzsązgłów-
nymizpunktamizodniesieniazbranymizpodzuwagęzprzyz
oceniezprocesówz[Bela,z2000] .zZatemzzbytniezzawęże-
niezujęciazatrybutówzprocesuzmożezskutkowaćzpomi-
nięciemzpewnychz aspektówz efektywnościz procesówz
podczaszichzplanowaniazizwdrażania,zcozwzostatecz-
nościz możez spowodowaćz utratęz klientówz naz rzeczz
konkurencji .zCozważne,zsytuacjaztakazmożezwystąpićz
nawetzwtedy,zgdyzproduktzkońcowyzprocesówzwzorga-
nizacjizjestzoptymalnyzzzpunktuzwidzeniazstandardo-
wychzatrybutówzizmierników,zazwięczdostarczazzało-
żonązwcześniejzwartośćzdodanązdlazklienta .z

marketing procesów w organizacji 

arketingz procesówz jestz pojęciemz nowym,z
którez maz zaz zadaniez uzupełnićz atrybutyz
procesów,zprzedstawionezwztabeliz1 .zWzlitera-

turzezpowszechniezprzyjmujezsię,zżezklientzorganiza-
cjizprocesowejzoceniazjąztylkozzzperspektywyzefektuz
końcowegoz[Rummler,zBrache,z2000] .zNależyzjednakz
postawićzpytanie,zczyzfaktycznieztakzjestzwzkażdymz
przypadku .z Wydajez się,z żez dlaz klientaz organizacjiz
procesowejz (iz niez tylko)z elementemz decydującymz
ozzakupiezdanegozdobrazmożezbyćzdodatkowozsposóbz
wytworzeniaz danegoz dobraz (architekturaz procesu) .z
Klientzmożezmiećzwiedzęzdotyczącązarchitekturyzpro-
cesuzzezźródełzniezależnychz(pośrednich),znp .zmediaz
lubzopiniezinnychzklientów,zorazzbezpośrednichz–zwzprzy-
padkuzzetknięciazsięzzzprocesamizdanegozprzedsię-
biorstwa .z Jeżeliz posiadanez informacjez dotyczącez
strukturyzprocesówzwzorganizacjizlubzosobistezdoświad-
czeniazklientazsązniesatysfakcjonujące,ztozmożezsięz
okazać,zżeznawetzgdyzproduktzkońcowyzreprezentujez
wysokązwartośćzdodanązdlazklienta,zzrezygnujezonz
zzkupna,zkierujączsięzbrakiemzakceptacjizprocesówz
wytwórczych .z

Brakz akceptacji,z oz którymz mowaz wyżej,z możez
wynikaćzzzróżnychzprzesłanek .zWzprzypadkuzzasto-
sowaniazx-engineeringuzklientzmożezniezakceptowaćz
praktykzstosowanychzwzdziałalnościzfirmyzzewnętrz-
nej,znp .ztechnikzzarządzania,zwyzysku,znieetycznychz
sposobówzredukcjizkosztówz [Champy,z2003,z s .z50] .z
Takiezsamezzarzutyzmogązdotyczyćzorganizacjiztakżez
wz przypadku,z gdyz niez korzystaz zz usługz firmz zew-z
nętrznychz izsamazstosujezpraktykiznieakceptowanez
społecznie,z wywołującez kontrowersjez iz nieetyczne .z
Tenzsamzmechanizmzmożezsięzuwidocznićzwzprzy-
padkuzzastosowaniazoutsourcinguzwzłańcuchuzproce-
sowymz[Trocki,z2001,zs .z13] .z

Należyzzatemzzadbaćzozodbiórzcałościzdziałańzfir-
myz (architekturyzprocesu)zzarównozprzezzklientówz
firmy,z jakz izspołecznośćz jakozcałość .zProces,zmimoz
żez jestz efektywny,zmusiz dodatkowoz „sprzedaćz się”z
wewnątrzz iz naz zewnątrzz firmy .z Tylkoz połączeniez

produktuzozdużejzwartościzdodanejzdlazklientazorazz
ogólniezakceptowanejz(bądźzpożądanej)zarchitekturyz
procesówz możez prowadzićz doz osiągnięciaz trwałejz
przewagizkonkurencyjnejzorganizacjizprocesowej .z

Marketingzprocesówztozogółzdziałań,zjakiezpodej-
mujezorganizacjazwzceluz„sprzedania”zprocesuzklien-
towi .z Niezmaz tuz jednakz zastosowaniaz powszechnaz
zasadaz marketingu,z polegającaz naz pytaniuz klientaz
oz opinię,z dotyczącąz pożądanegoz kształtuz procesuz
–zozarchitekturzezprocesuzdecydujezbowiemzgłówniez
generowaniezwartościzdodanejzwzpostacizproduktuz
końcowego .z Zatemz organizacjaz stajez przedz proble-
mem,zwzjakizsposóbz„sprzedać”zproces,zktóryzwzpew-
nymzsensiezzostałzjejznarzuconyzprzezzsamegozklien-
tazjegozwymaganiamizwzstosunkuzdozproduktu .z

Problemz tenz należyz rozwiązać,z wskazującz nazz
pewnezmożliwościzwyboruzspośródzdziałańz(architek-
tur)zalternatywnych,zktórezwzposzczególnychzobszarachz
procesuz mogąz kreowaćz zbliżonąz wartośćz dodaną .z
Wtedyz dominującymz kryteriumz wyboruz powinnaz
byćzperspektywazmarketinguzprocesów,zczylizodbioruz
procesuz przezz klienta .z Organizacjaz zatemz stawiazz
sobiez pytanie,z któryz zz alternatywnychz przebiegówz
procesuz(jeżelizmożliwościzalternatywnezwystępują)z
zostaniezlepiejzodebranyzprzezzklientów .zDodatkowoz
przyjęcieztakiejzperspektywyzmożezpozwolićznaziden-
tyfikacjęz elementówz procesuz nieakceptowanychz
przezzklientówzizwtedyzproceszmusizzostaćzprzekon-
figurowany .z Działaniez takiez pozwoliz naz uniknięciez
problemówz zez sprzedażąz produktówz zz przyczynzz
pozostającychz pozaz kwestiąz jegoz wartościz dodanejz
wzścisłymzznaczeniu .z

Zastosowaniez perspektywyz marketinguz proce-
sówzwynikaznieztylkozzzfaktu,zżezklientzmożezmiećz
dozczynieniazzzprocesamizwzorganizacjizwzpewnymz
sensiezprzypadkowoz(np .zinformacjezzzmediówzbądźz
przypadkowazwizytazwzfirmie) .zCorazzczęściejzklien-
cizzaczynajązsięzinteresowaćzprzebiegiemzprocesów,z
abyz upewnićz się,z żez mająz onez akceptowalnyz spo-
łeczniez kształt .z Przejawemz tegoz zainteresowaniaz
sązruchyzspołeczne,zktórezzazcelzswojegozdziałaniaz
obierajązmonitorowaniezsposobuzwytwarzaniazdóbr,z
azwzprzypadku,zgdyzsposóbztenzjestznieodpowiedni,z
używajązróżnychzformznaciskuzwzstosunkuzdozorga-
nizacjiz wz celuz zmianyz tychz sposobów .z Przykłademz
takiejzsytuacjizmożezbyćzzastosowaniezoutsourcingu,z
który,z gwarantującz wysokąz jakośćz przyz relatywniez
niskimzkoszcie,zmożezbyćzcałkowiciezspołecznieznie-
akceptowanyz zez względuz naz praktykiz zarządzaniaz
wzfirmiezzewnętrznej .zNiewolniczazpracazludzi,zrażą-
cozniskiezpłacez lubznieodpowiedniezwarunkizpracyz
mogązspowodować,zżezcałyzproceszsięzniez„sprzeda”,z
mimozfaktu,zżezwytworzonyzprzyzjegozpomocyzproduktz
końcowyz możez miećz bardzoz dużąz wartośćz dodanąz
zzperspektywyzpotrzebzklienta .z

Wztymzmiejscuznależyzsięzzastanowićznadzpoję-
ciemzwartościzdodanej .zWzwąskimzrozumieniuzogra-
niczymyzsięzdozpostrzeganiazwartościzdodanejzzzper-
spektywyzproduktuzkońcowego .zTakiezujęciezwartościz
dodanejzjednakzmożezspowodowaćzporażkęzfirmyznaz
rynku .zKoniecznezjestzujęciezszersze,zodnoszącezsięz
równieżzdozwartościzdodanej,zktórązdlazklientazmaz
sposóbzwytwarzaniazproduktuz(np .zsposóbzekologicz-
ny) .z Dopieroz sumaz wartościz dodanych:z produktuz
izprocesuzstanowizozostatecznymzzadowoleniuzklien-
ta .zPrzedsiębiorstwozmusizpamiętaćzoztym,zżezklientz
oczekujez komfortuz iz poczuciaz satysfakcji,z niez tylkoz
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myślączozcechachznabytegozproduktuz(cenie,zjakości,z
czasiezdostawy),zalezteżzozsposobiezjegozwytwarzania .z
Wartośćzdodanazmusizwięczbyćzpostrzeganazszerzejz
–zrównieżzprzezzpryzmatzkonfiguracjizizarchitekturyz
procesu,z jakz iz sposobuz organizacjiz pracy .z Wz przy-
padkuzprocesówzprodukcyjnychzperspektywazmarke-
tinguzprocesówzmożezdotyczyćznp .zmateriałówzwej-
ściowychz procesuz produkcyjnego .z Komponentyz nie-
ekologiczne,zniedającez sięz recyclingować,zmuszązbyćz
zastąpionezprzyjaznymizdlazśrodowiska,zabyzprocesz
produkcjizsięz„sprzedał” .zTakiezdziałaniezspowodujez
prawdopodobniezzwiększeniezkosztów,zjednakzklientz
chętniezzapłacizzazproduktzwięcej,zjednocześniezpła-
cączzazswojązsatysfakcjęzzzwiększejzwartościzdodanej,z
płynącejzzarównozzzproduktu,zjakzizzzprocesu .z

Dodatkowozbrakzperspektywyzmarketinguzproce-
sówzmożezdoprowadzićzdozsytuacji,zwzktórejzproduktz
ozpotencjalnieznajwyższejzwartościzdodanej,zalezrozu-
mianejzwzwąskimzznaczeniu,zzostaniezprzezzklientówz
całkowiciezodrzuconyzizuznanyzwręczzzazniepożąda-
nyznazrynku .zSytuacjaztakazmożezwystąpićzzzpowoduz
brakuzakceptacjizpewnychzmechanizmów,zelementówz
lubzuczestnikówzprocesu .zPrzyjęciezjedyniezperspek-
tywyzproduktowejzprowadzizzatemzdozkrótkowzrocz-
nościz procesowej,z czyliz sytuacji,z wz którejz organiza-
cjazkoncentrujezsięznazprodukcie,zpomijajączaspektzz
marketinguzprocesów .z

Zatemz jużz naz etapiez projektowaniaz procesówzz
należyz sobiez zadaćz pytanie,z czyz przyz zetknięciuz
klientaz zz procesamiz organizacjiz ichz odbiórz będziez
pozytywny,z neutralnyz czyz negatywny .z Oczywiściez
najbardziejz pożądanąz sytuacjąz dlaz organizacjiz jestz
pozytywnyzodbiórzprocesów .zOznaczazto,zżezwztakiejz
sytuacjiz architekturaz procesuz jawiz sięz jakoz poten-
cjalnez polez tworzeniaz przewagiz konkurencyjnej,zz
dającz organizacjiz procesowejz ogromnez możliwościz
wpływaniaznazdecyzjezklientazozzakupiezjejzproduk-
tów .zNazprzykładzwspomnianyzwcześniejzoutsourcing 
elementówz procesuz wz rejonyz świataz gospodarczozz
zacofanezpozwalazfirmiezprzyczynićzsięzdozprzyspie-
szeniaz ichz rozwojuz iz polepszeniaz sytuacjiz życiowejz
społecznościz lokalnej .z Takiez podejściez umożliwiaz
wzkonsekwencjizprzygotowaniezodpowiedniegozprze-
kazuzdlazklientówz(zzwykorzystaniemzreklamy,zPR),z
cozmożezprowadzićzdozichzemocjonalnegozzwiązkuz
zzfirmą,zwzmacniajączjejzpozycjęznazrynku .zPrzeciw-
nie,z wz przypadkuz szkodzeniaz lokalnymz społeczno-
ściomzwzwynikuznieodpowiedniejzarchitekturyzout-
sourcingowejz procesu,z klienciz mogąz ostentacyjniez
odrzucićzprodukt,zcozmożezdoprowadzićzdozupadkuz
firmy .zNależyzpodkreślićzrównież,zżezneutralnyzsto-
sunekzklientówzdozprocesówzorganizacjizprocesowejz
jestz takżez sytuacjąz niekorzystnąz zz perspektywyzz

organizacji,z ponieważzoznaczaz to,z żezniezwykorzy-
stujezonazswojejzszansyznazbudowęzdodatkowejzprze-
wagizkonkurencyjnej .z

Efektzdziałalnościzorganizacjizprocesowejznależyz
zatemzrozpatrywaćzwzdwóchzpłaszczyznach:z

zz produktowej,z
zz odbioruzprocesówzprzezzklientów .z

Powyższąz prawidłowośćz przedstawiaz rysunekz 1z
pokazujący,zżezorganizacjazprocesowazjestzzarównoz
tworzona,zjakzizwzsposóbzciągłyzdoskonalona,zbiorącz
podz uwagęz dwaz podstawowez kryteriaz –z odbioruzz
architekturyzprocesówzprzezzklientówzorazzzdolnościz
produktuzkońcowegozdozzaspokojeniazpotrzebzklien-
tów .zTylkozwtedyzwartośćzdodanazdlazostatecznegoz
odbiorcyzjestzmaksymalizowana .z

kontrola z perspektywy marketingu  
procesów 

erspektywyz przedstawionez naz rysunkuz 1z
powinnyz byćz podstawązniez tylkoz projekto-
waniaz procesów,z alez teżz ichz bieżącejz kon-

troli .z Kontrolaz takaz jestz koniecznaz zezwzględuz naz
panującąz wewnątrzz organizacjiz procesowejz zasadęz
wewnętrznegozświadczeniazusługziznegocjacjizwarun-z
kówzzakupuzwewnątrzzorganizacji,zpomiędzyzposzcze-
gólnymizogniwamizprocesu .z

Izznowuzklasycznezujęciezmówi,zżezkażdyzprocesz
iz każdaz jegoz częśćzmusząz stanowićz znacznyzwkładz
wzbudowaniezwartościzdlazklienta,zazstrukturazproce-
suzpowinnazzawieraćztylkoztezoperacje,zktórezzwięk-
szajązwartośćzlubzumożliwiająz jejzkreowanie .zZbęd-
nymz kosztemz dlaz organizacjiz jestz istnieniezwz pro-
cesiez operacjiz niezwiększającychz wartościz dodanejz
[Grajewski,z 2007,z s .z 77] .zTrudnoz sięz zzpowyższymz
stwierdzeniemz niez zgodzić,z jednakz możnaz odnieśćz
wrażenie,z żezodnosiz sięzonoz jedyniezdozperspekty-
wyzproduktuzkońcowegozjakoztegozelementu,zktóryz
tworzyzwartość .zZatemztakazkrótkowzrocznośćzmożez
doprowadzićzdozniekontrolowanychzarchitekturzpro-
cesówzwzorganizacji,ztworzonychzpodczaszwewnętrz-
nychznegocjacjizpomiędzyzogniwamizprocesu .zRyzy-
kozprzyjęciazjedyniezperspektywyzproduktuzizdopro-
wadzeniaz doz niepożądanychz przezz klientówz kształ-
tówzprocesówzpotęgujezmożliwośćzzastąpieniazogniwz
wewnątrzorganizacyjnychz ogniwamiz zewnętrznymi,z
pozorniezbardziejzefektywnymi .z

Zatemzzasadazwewnętrznegoz świadczeniazusługz
iznegocjacjizwarunkówzzakupuzwewnątrzzorganizacjiz
pomiędzyzposzczególnymizogniwamizprocesuzpowin-
naz byćz wzbogaconaz oz wszechobecnąz perspektywęz
marketinguz procesów .z Oznaczaz to,z żez organizacjaz
może:z

Organizacja procesowa  

 

Perspektywa odbioru architektury procesów           Perspektywa produktu końcowego  

 

Maksymalna wartość dodana dla klienta  

Rys. 1. Perspektywy oceny efektów działalności organizacji procesowej 
Źródło:zopracowaniezwłasne .
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zz zastosowaćzodgórnązkontrolęzprocesówz izzacho-
dzącychzwznichzzmianzwzwynikuzwewnętrznychznego-z
cjacjizzzperspektywyzmarketinguzprocesów;z

zz włączyćz perspektywęz marketinguz procesówz wez
wszystkiez wewnętrznez działaniaz ogniwz procesuz
wzceluzuzyskaniazkorzyścizpłynącychzzzsamokontroliz
(wszechobecnazperspektywazodbioruzprocesówzprzezz
klientazwewnątrzzogniwzprocesów) .z

Drugiezpodejściezwydajezsięzefektywniejsze,zponie-
ważz oddolnez przyjęciez perspektywyz marketinguz
procesówz(wrazzzzperspektywązproduktu)zwewnątrzz
ogniwzprocesowychzwznaturalnyzsposóbzwyznaczaz
granicez zewnętrznez zmianz akceptowanychz orazzz
pożądanychz przezz klientów .z Kontrolaz odgórna,z
zz racjiz swojegoz oddaleniaz odz centrówz kreowaniaz
wartościz dodanejz (ogniw),z możez niez dostrzegaćzz
wymoguz zmianz stawianegoz przezz klientów,z jestzz
zatemzmniejzefektywna .zBłędemzjestzjednakztwier-
dzenie,zżezkontrolazodgórnazjestzzbędnaz–zpozwalaz
onaznazprzyjęciezperspektywyzmakrozwzoceniezpro-
cesówz podz kątemzmarketinguz procesów .zOgniwa,z
uwikłanezwzdziałaniazwzswoichzobszarachzmikro,z
mogązprzejawiaćztendencjęzdozutratyzzzpolazwidze-
niaz całegoz procesu .z Stąd,z choćz ciężarz kontrolizz
powinienz przesuwaćz sięz wz stronęz samokontroliz
ogniw,znależyzwykorzystywaćz takżezodgórnązkon-
trolęzprocesów .zPostulatowiz samokontroliz sprzyjaz
dodatkowoz wzrostz wiedzyz uczestnikówz procesuz
–zsązonizgotowizwzcorazzwiększymzstopniuzprzej-
mowaćz odpowiedzialnośćz zaz kształtz procesówzz
[Perechuda,z2000,zs .z88–89] .z

Koniecznez jestz zatemz ciągłez badaniez pożąda-
nejzstrukturyzprocesówzwzorganizacjizprocesowejz
tak,zabyzbyłazonazwyznacznikiemzgranicyzdopusz-
czalnychzzmian .zOpiniezklientów,zdotyczącezmoż-
liwychz zmianz architekturyz procesów,zwyznaczająz
swoistyz tunelz nawigowaniaz dlaz ogniwz procesuz
wz trakciez zmianz (wrazz zz perspektywąz wartościz
dodanejz produktuz końcowego) .z Wyjściez pozaz tez
granicezspowoduje,zżezsumazwartościzdodanejzdlaz
klientazzmaleje .z

konfiguracja i zmiana architektury procesów 
w perspektywie marketingu procesów 

adaniazpożądanejzprzezzklientówzstrukturyz
procesówz pozwalająz organizacjiz naz odpo-
wiedźznazpytanie,zktórezzzalternatywnych,z

możliwychzdozpodjęciazdziałańzwzramachzprocesówz
organizacjazpowinnazwdrożyćzwzprzypadkuzzmianyz
procesuz (np .zwzwynikuznegocjacjizwewnętrznych) .z
Stądz uczestnicyz procesówz powinniz miećz pełnąz
wiedzęzdotyczącązwynikówztychzbadań,zabyzmogliz

uwzględnićzje,zprowadzącznegocjacjezzzinnymizogni-
wamizprocesu .zWydajezsięzjednak,zżezprowadzeniez
takichzbadańzzasadnezjestzgłówniezwtedy,zgdyzorga-
nizacjazjestztworzonazodzpodstawzlubzgdyzzachodziz
potrzebazdokonaniazkonkretnychzzmianzwzarchitek-
turzezprocesówzjużz istniejących .zWztakiejzsytuacjiz
możnaz określić,z którez zz proponowanychz działańz
alternatywnychzjestzkorzystniejszezdlazfirmyzzzper-
spektywyzmarketinguz procesów .zNatomiastzmożli-
wościzprowadzeniazbadańzwyprzedzającychzwydająz
sięzograniczone,zgdyżztrudnozprzewidziećzwzdanejz
chwili,z jakiezkoniecznościzzmianzwystąpiązwzprzy-
szłości .z

Zatemz postulatz marketinguz procesówz mówiz
oz wpływiez perspektywyz klientówz naz architekturęz
procesów .zZależnośćztęzprzedstawiazrysunekz2 .z

Rysunekz2zprzedstawiazsytuację,zwzktórejzwystę-
pująztrzyzalternatywnezmożliwościzkonfiguracjizpro-
cesuzwzobszarzezogniwaznrz2 .zZakładazsię,zżezwzprzy-
padku,zgdyzkażdezzzogniwznrz2zprzynosizporówny-
walnązwartośćzdodanązzzperspektywyzproduktuzkoń-
cowego,z elementemz decydującymz oz wyborzez możez
byćzopiniazklientówzdotyczącaznajbardziejzpożądane-
go,z oczekiwanegoz lubz atrakcyjnegoz kształtuz proce-
sów .zWztejzsytuacjizkoniecznezjestzprzeprowadzeniez
badańzokreślającychzwartośćzkażdejzzzalternatywzdlaz
klientazizwybórztej,zktórazocenianazjestznajwyżej .zNaz
rysunkuz2zprzedstawionozsytuację,zwzktórejzwybra-
nozalternatywęztrzecią .z

Wz praktycezmożez wystąpićz sytuacja,z wz którejz
kliencizwskażąznazalternatywę,zktórazzzperspekty-
wyz produktuz końcowegoz przynosiz niecoz mniejsząz
wartośćz dodanąz niżz pozostałe .z Jednakz jejz zasto-z
sowaniez możez sięz okazaćz konieczne,z ponieważz
wzprzeciwnymzraziezproceszjakozcałośćzmożezzostaćz
przezzklientówzodrzuconyz(nieakceptowany) .zOdrzu-
cenieztozmożezwynikaćzzznieakceptowanychzproce-
sówz technologicznych,z sposobuzorganizacjiz pracy,z
naruszeniaz podstawowychz wartościz społecznych,z
moralnych,zkulturowychzitp .zTozwłaśniezperspekty-
wazmarketinguzprocesówzpozwalazuniknąćztakiegoz
zagrożenia .z

Powyższazperspektywazpowinnazmiećzzastosowa-
niezwzpracyzzespołówzds .zrealizacjizprojektów .zPrze-
strzeganiez zasadyzwewnętrznychzrelacjiz rynkowychz
orazz konfiguracjiz procesówz dostosowanejz sytuacyj-
niezdozoczekiwańzklientówzpowoduje,zżezzespołyztez
otrzymująz dużąz autonomięz działańz iz kompetencjez
związanez zz projektowaniemz przebieguz procesów,z
doboremzrealizatorówzprocesuzorazz(cozszczególniez
istotne)zzzocenązefektywnościzprocesów .z

Kwestiąz kluczowąz wz tymz przypadkuz stajez sięz
zatemzowazocena,zktórazpowinnazbraćzpodzuwagęz

Potencjalne ogniwo 2

Potencjalne ogniwo 2

  

Istniejące ogniwo 1 Istniejące ogniwo 3

Potencjalne ogniwo 2   

Rys. 2. Wybór alternatywnych gniazd (ogniw) procesowych z uwzględnieniem perspektywy  
marketingu procesów 
Źródło:zopracowaniezwłasne .
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kreowaniez wartościz dodanejz wz szerszymz zakresiez
(niezpowinnazograniczaćzsięzjedyniezdozperspektywyz
produktuzkońcowego) .zRozszerzeniezpojęciazwartościz
dodanejz otwierazprzedz zespołamiznowezmożliwościz
kreowaniazwartościzdodanejzwzobszarzezinnowacyj-
nychz rozwiązańz architekturyz procesowej,z pożąda-
nychz przezz klientów .z Jakz wspomnianoz wcześniej,zz
organizacjazmożezwztenzsposóbzwyróżnićzsię,zbudowaćz
swojązprzewagęzkonkurencyjnązdziękizinnowacyjnoś-
cizorazzkreowaniuzizwyprzedzaniuzpotrzebzklientówz
wztymzobszarze .zWydajezsię,z żezwspółcześnie,zbio-
rączpodzuwagęzintensywnośćzglobalnejzkonkurencji,z
firmyzniezmogązpozwolićzsobieznaz ignorowaniez tejz
płaszczyznyzwalkizkonkurencyjnej .z

Wydajez sięz zatem,z żez zespołyz autonomiczne,zz
realizującez zadaniaz wewnątrzz procesów,z powinnyz
byćz szkolonez orazz monitorowanez podz kątemz mar-
ketinguz procesów .zDodatkowozwz początkowejz faziez
ichzdziałaniazpowinnyzotrzymywaćzpomoczzezstronyz
naczelnegozkierownictwazizdopierozzzupływemzczasu,z
gdyzpojawizsięztzw .zświadomośćzmarketinguzproce-
sówz należyz stopniowoz zwiększaćz upełnomocnieniez
zespołówzażzdozichzcałkowitejzautonomii .z

Należyz podkreślić,z żez zasadaz przedstawionaz naz
rysunkuz2zmaz równieżz zastosowaniezwzprzypadkuz
x-engineeringu,zgdyzdochodzizdozkonfiguracjiz(uni-
fikacjizizuzupełnienia)zprocesówzpomiędzyzwspółpra-
cującymiz organizacjamiz wz łańcuchuz (dostawcami,z
odbiorcami) .z Dotyczyz takżez zastosowaniaz outsour-
cingu .zPerspektywazmarketinguzprocesówzmazzatemz
zastosowaniezwzskalizmikroz(wewnątrzzorganizacji),z
jakzizmakroz(pomiędzyzorganizacjami) .z

Koniecznośćz zastosowaniaz perspektywyz marke-
tinguzprocesówzwynikazrównieżzzzzałożeńztzw .znowe-
gozmarketinguz[Perechuda,z1999,zs .z40] .zNowyzmar-
ketingzpostulujezmiędzyz innymiznawiązywaniezbez-
pośrednichz iz długotrwałychz więziz zz klientemz orazz
wyrabianiez poczuciaz przynależnościz klientaz doz fir-
my .zWydajezsię,z żezpowyższezniez jestzmożliwezbezz
uwzględnieniazperspektywyzklientazprzyzkonfiguracjiz
procesów,zograniczajączsięzjedyniezdozwartościzdoda-
nejzpłynącejzzzproduktuzkońcowego .zKlientzpowinienz
identyfikowaćzsięzzzfirmązjakozcałością,zazniezjedy-
niezzzjejzproduktami .zTakiezszerszezujęciezwymuszaz
naz organizacjachz zaangażowaniez klientaz wz procesz
decyzyjnyzzwiązanyzzzkonfiguracjamizwewnętrznymizz
procesów .z

uwagi końcowe 

arketingzprocesówztozpojęcieznowe,zozna-
czającez koniecznośćz uwzględnieniaz per-
spektywyz (opinii)z klientówz organizacjiz

przyzkształtowaniuzarchitekturyzprocesówzwzorga-
nizacjiz procesowej .z Działaniez takiez pozwalaz nazz
wykreowaniez dodatkowejz wartościz dodanejz dlaz
klienta .zStądzodpowiedniazarchitekturazprocesówz
jawizsięzjakozpotencjalnezpolezwalkizkonkurencyj-
nejznieztylkozwzsensiezwytworzonegozefektuzwzpos-
taciz produktuz końcowego,z alez równieżz wz sensiezz
właściwejz (odpowiadającejzklientowi)zkonfiguracjiz
jakoztakiej .z

Perspektywaz marketinguz procesówz rozszerzaz
pojęciezwartościz dodanej,z tworzącznowezmożliwo-
ściz oddziaływaniaz naz klientówz iz długoterminowe-
gozwiązaniazichzzzorganizacją .zPerspektywaztazmaz
równieżz znaczącyz wpływz naz działaniez zespołówzz

wewnątrzorganizacyjnych,z gdyżz wymagaz odz nichz
uwzględnieniaz perspektywyz klientaz podczasz pro-
jektowaniaz przebieguz procesu,z ocenyz jegoz efek-
tywnościz orazz dobieraniaz realizatorówz procesu .zz
Ponadtozmarketingzprocesówzwpływaznazkonfigu-
racjez procesówz przekraczającez granicez danejz or-
ganizacji,z jakzmaz tozmiejscezwzprzypadkuz x-engi-
neeringuzorazzoutsourcingu .zJestztozzatemzperspek-
tywazuniwersalna,zktórejzkompleksowezzastosowa-
niezwzorganizacjizprocesowejzmożezbyćzwarunkiemz
jejzsukcesuzrynkowego .z

dr Michał Flieger 
KatedrazNaukzEkonomicznychz
WydziałzPrawazizAdministracjiz

Uniwersytetuzim .zAdamazMickiewiczaz
wzPoznaniuz
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Summary 
Creationzofzprocesszorganizationzrequiresztakingzintozconsi-
derationzmanyzattributs,z likezcost,zflexibility,ztime,zquality,z
onztimezdoingzandzthezimportance .zTheseztraditionalzattri-
butszconsiderzonlyzfinalzproductzaszthezsourcezofzvaluezaddingz
element .zThisz articlez introducesz thez termz „processzmarke-
ting”,zwhichzmeanszshapingzprocesszarchitectureztakingzintoz
considerationzalsozclientszopinions .zThiszapproachzleadsztoz
acceptingzthezprocesseszandztozthezidentificationzofzclientsz
withzthezcompany .zThiszway,zthezcompanyzmayzcompeteznotz
onlyzbyzmeanszofzfinalzproduct,zbutzalsozbyzproperzprocessz
architecture .z
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Jeszczez przedz wakacjamiz tegoz roku,z nakłademz
wydawnictwaz Poltext,z ukazałaz sięz kolejnaz książkaz
prof .zKrzysztofazObłojazpt .zPasja i dyscyplina strate-
gii . Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy .z
Jakzkażdezwydaniezksiążkizprof .zObłoja,ztakziztozjestz
istotnymz wydarzeniemz wz środowiskuz zarządzaniaz
strategicznego .zAztozwydajezsięzbyćzczymśzspecyficz-
nym,zbozjakzjużzzztytułuzwynika,zdozchłodnejzlogikiz
strategiizautorzdodałzwarstwęzemocjonalnąz–zmarze-
nia,zpasje,zktórez twórcomzstrategiizpowinnyz towa-
rzyszyć .zBezz tegozpoprawniez zbudowanazstrategia,z
zgodniezzezsztuką,zlogikązzzpewnościązniezbędziezsięz
wyróżniaćz odz strategiiz innychz firm,z az nawetzz
jeżeli,z tozwzdobiezpowszechnegozodgapiania,zżywotz
jejzoryginalnościzbędziezkrótki,zazwięczizkrótkiezbędąz
profityzzzniejzpłynące .z

Pierwszyz rozdziałz autorz poświęciłz istocie,z treściz
strategii .zNieztylkozniezpróbujezjeszczezrazzzdefiniować,z

czymz jestz strategia,zalezwzzasadziezgłosizpochwałęz
różnorodnościz ujęć,z podejść,z coz jestz raczejz zgodnez
zz postępującąz różnorodnościąz iz złożonościąz współ-
czesnegozświata .zWzwalcez logikazizromantykazcza-
samizdominujeztazpierwszazpostawaz(jestzmiejsceznaz
stałyz trzonz strategii),z czasamiz dominujez taz druga,z
czasamiz dominujez optymizmz (związanyz zz rozwo-
jem),zazczasamizpesymizm .zRozdziałzzawierazkrótką,z
aczztreściwązanalizęzewolucjizzarządzaniazstrategicz-
nego .zWszystkoztozwieńczyznowezwyzwaniezstrate-
giiz związanez zz kryzysem,z niepewnościąz iz wz ogólezz
zz wszelkimiz niesprzyjającymiz warunkami .z Jakz
wztymzkontekściezbudowaćzstrategię?zOztymzjestztaz
książka .z

Wzdrugimzrozdzialezprof .zK .zObłójzzdradza,zczymz
wz istociez jestzpasjaz strategii .zPodchodzizprzyz tymz
niezwyklezanalitycznie,zpiszączozmarzeniachzjakozźród-
łachzbiznesowychzpasji .zTezmarzeniazsązozprawdziwejz

Krzysztof Obłój

pasja i dyscyplina strategii 
jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy
poltext, warszawa 2010

1 września 2010 r. prof.  
dr hab. Ryszard Borowiecki,  
obecny przewodniczący Głów-
nej Rady Naukowej TNOiK, 
a uprzednio także prezes 
Zarządu Głównego TNOiK 
(1998–2005) oraz rektor 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie (2002–2008), 
otrzymał godność doktora 
honoris causa Tarnopol-
skiego Instytutu Technologii 

Społecznych i Informacyjnych – TISIT (Ukraina).z
Uroczystość,z którejz przewodniczyłz JMz rektorz TISIT,z
prof .zYaroslavzBakushevych,zodbyłazsięzwztrakciezinaugu-
racjizrokuzakademickiegoz2010/2011zukraińskiejzuczelni .z
TarnopolskazuczelniazuhonorowałazProfesorazRyszardaz
Borowieckiegozwzuznaniuzwkładu,zjakizwniósłzwzrozwójz
współpracyz pomiędzyz Uniwersytetemz Ekonomicznymz
wz Krakowiez az Tarnopolskimz Instytutemz Technologiizz
Społecznychz iz Informacyjnych,z jakz równieżz wz dowódz
uznaniazdlazdokonańzProfesorazwzsferzeznauki,zdydaktykiz
orazzpraktykizgospodarczej .zHonorowyzDoktor,zzarównoz
jakozrektorzUniwersytetuzEkonomicznegozwzKrakowie,z
jakzizkierownikzKatedryzEkonomikizizOrganizacjizPrzed-
siębiorstwztejzuczelni,zwzsposóbzznaczącyzprzyczyniłzsięz
bowiemzdozrozwojuzkontaktówznaukowychzizdydaktycz-
nychzpomiędzyzobydwiemazuczelniami .z

Poz krótkimz podziękowaniuz zaz otrzymanąz godnośćz
doktora honoris causa,zskierowanymzdozwładzzorazzcałejz

społecznościz akademickiejz TISIT,z Profesorz Ryszardz
Borowieckiz wygłosiłz okolicznościowyz wykładz „Zarzą-
dzaniezprzedsiębiorstwamizwzwarunkachzdynamiczniez
zmieniającejz sięz rzeczywistościz gospodarczej”,z stano-
wiącyzzarazemzinauguracyjnyzwykładzrokuzakademic-
kiegoz2010/2011 .zPrzyznanyzprzezzukraińskązuczelnięz
honorowyz doktoratz stanowiz jużz trzeciąz tegoz rodzajuz
godnośćzprzyznanązProfesorowi .zWz2007zr .zzostałzuho-
norowanyz doktoratemz przezz Uniwersytetz wz Mesyniez
(Włochy),zazrokzpóźniejzprzezzKijowskizNarodowyzUni-
wersytetzHandluzizEkonomiiz(Ukraina) .z

TarnopolskizInstytutzTechnologiizSpołecznychzizInfor-z
macyjnychz(TISIT)z jestzpierwszązpolsko-ukraińskąznie-
publicznąz uczelniąz wyższą .z Zostałz utworzonyz wz 2001z r .z
zzinicjatywyzukraińskichzizpolskichzpracownikówznauko-
wychznazczelezzzprof .zYaroslavemzBakushevychem,zpeł-
niącymz odz początkuz funkcjęz rektoraz TISIT .z Obecniez
uczelniazkształcizstudentówzwzzakresiezekonomiizmię-
dzynarodowej,z ekonomiiz menedżerskiej,z marketinguz
orazzsocjologiiz–zpracyzsocjalnej .zJakozczłonekzEuropej-
skiegozStowarzyszeniazEdukacjizMiędzynarodowejzwspół-z
pracujezwzzakresiezdziałalnościznaukowejzizdydaktycznejz
zzwielomazuczelniamizzagranicznymi,zwztymzuczelniamiz
polskimi:zUniwersytetemzEkonomicznymzwzKrakowie,z
WyższązSzkołązZarządzaniazwzRzeszowiezorazzWyższąz
SzkołązNaukzSpołecznychzwzPoznaniu .z

dr Andrzej Jaki 
KatedrazEkonomikizizOrganizacjizPrzedsiębiorstwz

UniwersytetuzEkonomicznegozwzKrakowiez

,
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innowacjiz iz zmianie .z Piszez oz tym,z jakz klasycznazz
logikazzawodzizwzstawianiuzhipotezzstrategicznychz
izozrolizwyobraźnizwzprzekraczaniuzschematówzmyślo-z
wychz orazz oz różnorodnychz sytuacjachz decyzyj-
nychz firmzwz swoistymz cykluz rozwojuz organizacji,z
ujętymz metaforyczniez wz stanyz skupieniaz materii:z
gazz–zcieczz–zciałoz stałe .zPrzypomina,z żezwyboryz
strategicznez wiążąz sięz zz inercjąz iz wykluczeniem .z
Mnieznajbardziejzzafrapowałzfakt,zżezprof .zObłójzmaz
wątpliwości,zczyzstrategiazmożezbyćzelastyczna,zsta-
wiajączznakzzapytania,zczyzniezjestztozoksymoron?z
Tenzsposóbzrozumowaniazmożnazprzecieżzprzenieśćz
naztytułzksiążki,zgdziezjestzmiejsceziznazlogikęz(dys-
cyplinazstrategii)zizemocjez(pasje) .zSzkoda,zżezprof .z
Obłój,z piszącz oz pasjachz menedżerówz dążącychz doz
sukcesówz swoichz firm,z niez wspomniałz oz pasjachz
akademikówz iz polityków .z Iluz zz nichz zz pasjąz głosiz
szkodliwezspołeczniezidee .z

TrzecizrozdziałzK .zObłójznazwałzdyscyplinązwdra-
żaniaz strategii .z Główną,z kolejnąz propozycją,z doty-z
czącązstrukturyzstrategii,zazwzzasadziezprocesuziden-
tyfikacjizizimplementacjizstrategii,zjestzmodel,zktóryz
autorznazwałzdyscyplinązwdrażaniazstrategii .zSkładaz
sięz onz zz czterechz elementów:zzz nadawaniaz sensuz
zmianomz wz otoczeniuz zz określaniaz celówz iz prio-
rytetówzzzwyznaczaniazgranicz firmyzzzbudowaniaz
modeluzbiznesowego .zWzstosunkuzdozmodelu,zzapro-z
ponowanegoz przezz prof .z Obłojaz wielez latz temuzz
(domena,zprzewagazstrategiczna,zcele,zfunkcjonalnez
programyzdziałaniaz–zuzupełnionezpóźniejzozmisję),z
który,zjakzsięzwydaje,zwszedłzdozkanonówzdydaktycz-
nychzzzzakresuzzarządzaniazstrategicznego,znastąpiłyz
tuz istotnez zmiany .z Trudnoz dyskutowaćzwz encyklo-
pedycznymzskróciezozmodelu,zzwłaszczazżez jestzonz
głębokoz przemyślanyz iz zz pasjąz uzasadnianyz przezz
autora .zWśródzwieluzwątkówz rozdziałuzwyróżniamz
natomiastzegoistyczniezjeden,zponieważzmniezdoty-
czy .zProfesorzobdarzyłzmniezprzyztymztakzpięknym,z
aczzniezasłużonymzepitetem,zże,zniezukrywam,zporu-
szyłoztozmojązpróżność .zAlezad rem .zProfesorzodniósłz
sięzdozmoichzpoglądówzwz sprawiez treściz strategii .z
Dlazfirmzdziałającychzwzniepewnym,zturbulentnymz
otoczeniuz zazwłaściwąz uznałemz strategięzwz posta-
cizplanuz tworzeniazwarunkówzdozwykorzystywaniaz
okazji .zChwalączspójnośćzteoretyczną,zprofesorzzga-
niłz jednocześniez toz podejściez jakoz małoz praktycz-
nez (drogie),z zzdośćzprzekonującymzuzasadnieniem .z
Zzmoichz dotychczasowychz badańzwynika,z żez częśćz
firmzmazwłaśnieztakązstrategię .zZznajnowszychzbadańz
(jeszczeznieopublikowanych)zwynika,z żez dotyczyz toz
przedezwszystkimzfirmzusługowych,zraczejzśrednichz
izmałych .zZzmojegozpunktuzwidzeniazważnezjest,zbyz
takiez przypadkiz wz ogólez dostrzegać .z Jeżeliz skalaz
tegoz zjawiskaz będziez przynajmniejz kilkunastopro-
centowaz(nazcozsięzzanosiz jużzzezwstępnejzobróbkiz
danych),zwedługzmniez(pozpowtórzeniuzbadańzizuzy-
skaniuz podobnychz wynikówz przezz innych),z trzebaz
takiez przypadkiz uwzględnićz wz teoriiz zarządzaniaz
strategicznego .z Inaczejz trzebazwyraźniez zaznaczać,z
żezteoriaznaszejzdyscyplinyzdotyczyztylkozdużychziztoz
najczęściejz przemysłowychz firm .zRzeczz uważamz zaz
ważnąziznieskromniezjednakznapiszę,zżezzzpasjązodz
latzpróbujęzbadać,zwyjaśniaćzizprzekonywaćzwztymz
względziez środowiskaz akademickiez zarządzaniazz
strategicznego .z

Czwartyzrozdziałzksiążkiztozkolejnezbardzozważnez
zagadnienie,z dotyczącez przewagiz konkurencyjnej .zz

Poz znakomitym,z teoretycznymz wprowadzeniuzz
prof .zObłójzuzasadniazostateczniezwyższośćzmode-
lu:zzasobyz–zkluczowezprocesyzbiznesowez–zsukcesz
firmyznadzmodelem:zzasobyz–zprzewagaz–znadzwy-
czajnezefekty,zpiszączkategorycznie,zżezumiejętno-
ściz stanowiązważniejsząz kategorięzniżz samez zaso-
by .z Wz opisiez praktykiz przewagiz konkurencyjnejz
wracaz doz swoichz przemyśleńz iz publikacjiz sprzedz
lat .z Ichz przypomnieniez jestz wz tymz miejscuz waż-
nez dlaz redakcyjnejz koncepcjiz książkiz iz całkowiciez
uzasadnione .z To,z coz mniez najbardziejz pasjonuje,z
toztreśćzstrategii .zIztuzmamznajwięcejzpytańzizwąt-
pliwości .zProf .zObłójzpisze,zżezniezmazjednejzrecep-
tyzdlazwszystkichz firm .zPrzyz czymzniez chodziz tuz
oz jednolitez strategie,z alez oz jednolityz zestawz sta-
łychzelementówztychzstrategii .zZztymzsięzzgadzam .z
Jednakżezautorzzzpasjązbronizstanowiska,zżez jestz
wśródznichzkilkazniezmiennychzelementówzstrate-
giiz iz toz niezależniez odz rodzajówz firmz iz specyfikiz
otoczenia .zSąznimizwedługzObłoja:zcelzstrategiczny,z
terytoriumzdziałaniaziztypzprzewagizkonkurencyj-
nej .zTuzmamzwątpliwości,zchybazżezhoryzontyzcza-
suztychztrzechzelementówzsązkrótkiez(alezczyzstra-
tegiczne?) .zWedługzmniezprzedstawionyzmodelzjestz
elegancki,zalezczyzuniwersalny?zNazpewnoztak,zdlaz
firmz działającychz wz otoczeniuz przewidywalnym,z
dlazfirmzprzemysłowych,zdlazfirmzdużychz(wzktó-
rychzjestzdużazinercjazwzzasadziezwszystkiego) .zAlez
dlazwspomnianychz jużz firmzusługowychz średnichz
izmałych,zaztakżezwzinnymzprzekrojuzdlazfirmzinno-
wacyjnych,zograniczeniaztrzechzpodstawowychzele-
mentówzstrategicznychzmogązbyćzswoistymzwięzie-
niem,zhamującymzżywiołowyzrozwójz(dlaznichzbyćz
możez lepszymz rozwiązaniemz jestz model:z zasobyzz
–zfiltryzokazjiz–zzarządzaniezprojektamiz[por .z„PO”z
nrz6/2010z–zprzypiszautorazrecenzji] .zGeneralnie,z
pytaniezozuniwersalnośćzmodeluzjestzpodstawowe,z
azodpowiedźzwiążezsięzzezstopniemzakceptowalnościz
różnorodnościztegozświata .z

Przedostatni,z piątyz rozdziałz prof .z Kz Obłójz poś-
więciłzniezmiennymzcechomzstrategii,zczylizwedługz
niego:zprostocie,zwewnętrznejzspójnościzizzewnętrz-
nemuzdopasowaniuz(zewnętrznejzspójności) .zNapisa-
ny,zjakzwszystkiezzzwielkązerudycją,zniezpozostawiaz
wz zasadziez cieniaz wątpliwości,z żez jestz tak,z jakz pi-
sze .zSprawiająztozprzedezwszystkimzlicznezprzykła-
dyz organizacjiz iz funkcjonowaniaz światowychz firm,z
wzprzytaczaniuzktórychzautorzjestzniedoścignionymz
mistrzem .zAlezbyznimzbyć,ztrzebazmiećzjegozwiedzęz
ozfirmach,zichzsukcesachzizporażkachzitd .zitp .z

Ostatni,z szóstyz rozdziałz zawieraz refleksjez prof .zz
K .zObłojaznaztematzróżnychzzjawiskzizprocesówzspo-
łecznych,zktóreztowarzyszązpowstawaniu,zazgłówniez
realizacjiz strategii .z Jestz więcz oz inercji,z oz różnychz
wewnątrzorganizacyjnychz grachz pomiędzyz ludźmiz
iz grupamiz społecznymi,z jestz równieżz oz niez najlep-
szychzliderach .zAzwszystkoztozpopartezprzekonujący-
mizprzykładamizzzpraktykizświatowychzfirm .z

Reasumując,zjestztozznakomitazksiążka,znapisanaz
zzpasjązozpasjizstrategii,zgodnazpoleceniazmenedże-
romzróżnegozautoramentu .zPolecamzjązrównieżzmło-
dymzakademikom,zbozjestzwzniejzmnóstwozinspirują-
cychzdozbadańzwątków .z

prof . dr hab . Rafał Krupski 
WałbrzyskazWyższazSzkołazZarządzaniazz

izPrzedsiębiorczościz
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C. HOlM, f. SCHØlER,zReduction 
of Asymmetric Information Through 
Corporate Governance Mechanisms 
– The Importance of Ownership 
Dispersion and Exposure Towards the 
International Capital Market,z„Corporatez
Governance:zAnzInternationalzReview”z
2010,zvol .z18,zno .z1,zs .z32–47 .z

Claus Holm – profesor, specjalizuje 
się w badaniach z zakresu audytu 
oraz rachunkowości finansowej  
i menedżerskiej, pracuje w Department 
of Business Studies, Aarhus School 
of Business, University of Aarhus, 
Dania.  Finn Schøler – pracuje na 
stanowisku Associate Professor 
w Department of Business Studies, 
Aarhus School of Business, University 
of Aarhus, Dania.z

wstęp 

godniezzzpreambułązZasadz
corporate governance,z sfor-
mułowanychz przezz OECD,z

nadzórzkorporacyjnyzjestzpostrzeganyz
jakozkluczowyzelementzzapewnieniazz
wysokiejzefektywnościzspółek,zwzro-
stuz gospodarczegoz orazz poprawyzz
zaufaniaz inwestorówz [OECD,z2004] .z
Przestrzeganiezwysokichzstandardówz
corporate governancez jestzdocenianez
przezzrynekzkapitałowy .zJednakzsto-
sowaniezposzczególnychzzaleceńzdoty-
czącychz strukturyz nadzorczejz jestz
silniez uzależnionez odz istniejącegoz
wzdanymzkrajuzsystemuzekonomicz-
negoz iz porządkuz instytucjonalnegoz
[Berglöfz izPajuste,z2005;zChua,zEunz
izLai,z2007] .zZztegozteżzwzględuznaro-
dowez dokumentyz dobrychz praktykz
powinnyzuwzględniaćzspecyfikęzswo-
ichz krajówz iz niez forsowaćz strategiiz

one size fits all .zBadaniazprowadzonez
nadzewolucjązsystemówznadzorczychz
wz Niemczech,z Francji,z Hiszpaniiz
izWłoszechzzwiązanezzzkonwergencjąz
standardówzdobrychzpraktykzizlibera-
lizacjiz systemuz finansowegozwyraź-
niezodnotowujązzmianyzozsłabszymz
natężeniuz niżz oczekiwanez [Deegz
izPerez,z2000] .zJednocześniezzalecaz
sięzutrzymywanieznarodowejzspecyfi-
kiz wieluz rozwiązańz jakoz najlepszejz
strategiiz rozwojuzefektywnych,zchoćz
różnych,z systemówz narodowychz
[ForkerzizGreen,z2000] .z

Zgodniezzzteoriązagencji,zmecha-
nizmyznadzorczezmająznazceluzograni-
czeniezasymetriiz informacyjnejzmię-
dzyz spółkąz az dostawcamiz kapitałuz
[Shleiferzizvishny,z1997] .zJednocześniez
charakterystykaz spółkiz obejmującaz
jejzwielkość,zwiek,zrealizowanązstra-
tegię,z branżę,z wz jakiejz działaz czyz
strukturęz własności,z jawiz sięz jakoz
istotnyz czynnikz pomocnyzwz zrozu-
mieniuz różnicz wz funkcjonowaniuzz
poszczególnychzmechanizmówznadzor-
czych .zNiniejszezbadaniezkoncentrujez
sięznazznaczeniuzróżnejzcharaktery-
stykizspółkizwzodniesieniuzdozstopniaz
rozproszeniazakcjonariatuzizekspozy-
cjiznazmiędzynarodowyzrynekzkapita-
łowy .zStrukturazwłasności,zazwzszcze-
gólnościzstopieńzrozproszeniazakcjo-
nariatu,z bezpośrednioz wpływaz naz
strukturęznadzorczązwzodniesieniuz
doz możliwościz zbliżaniaz interesuz
spółkiz iz jejz dostawcówz kapitału .z
Mniejszez rozdrobnieniez własnościz
spółkiz sprzyjazwiększejz kontroliz zez
stronyzakcjonariuszazwiększościowegoz
[Shleiferz iz vishny,z 1997] .zWiększyz
stopieńz rozdrobnieniaz akcjonariatuz
będzieznatomiastzwpływaćznazodpowie-
dzialnośćzspółkizwobeczakcjonariuszyz

mniejszościowychz[Chua,zEunzizLai,z
2007;z Thomson,z Pedersenz iz Kvist,z
2006] .zZzkoleizekspozycjazspółkiznaz
międzynarodowyz rynekz kapitałowyz
maz wpływz naz strukturęz corporate 
governance .zSpółkizposzukującezkapita-
łuznazrynkuzmiędzynarodowymzwyka-
zujązwiększąztendencjęzdozprzestrze-
ganiazwysokichzstandardówznadzor-
czych .zJednakzznaczeniezposzczegól-
nychz mechanizmówz nadzorczychzz
będziezzróżnicowaneztakżezzezwzglę-
duz naz pochodzeniez poszczególnychz
dostawcówz kapitałuz zz narodowychz
systemówzcorporate governancezozróż-
nejz charakterystycez [Deegz iz Perez,z
2000] .z

Niniejszezbadaniazmaznazceluzodpo-z
wiedziećznazpytanie,z jakzrozprosze-
niezakcjonariatuzorazzekspozycjaznaz
międzynarodowyz rynekz kapitałowyz
oddziałująznazdwazpodstawowezme-
chanizmyznadzorcze,z czylizprzejrzy-
stośćz orazz niezależnośćz rady .z
Przejrzystośćz jestz rozumianaz jakoz
mechanizmzzewnętrzny,zpodczaszgdyz
niezależnośćzradyzstanowizprzykładz
wewnętrznegozmechanizmuznadzor-
czego .z Badaniez przeprowadzonez naz
próbiez 100z spółekz notowanychz naz
Giełdziez Papierówz Wartościowychz
wzKopenhadzezwskazuje,zżezprzejrzys-z
tośćzjestzważniejszymzmechanizmemz
nadzorczymzdlaz spółekzcechującychz
sięzwiększązekspozycjąznazmiędzyna-
rodowyzrynekzkapitałowy,zazróżnicez
wzpoziomiezrozproszeniazakcjonaria-
tuzniezwywierajązwpływuznazpoziomz
przejrzystości .z Ponadtoz wynikizz
badańzsugerują,zżezniezależnośćzradyz
nadzorczejz (wz Daniiz funkcjonujezz
modelzdwupoziomowy)zstanowizważ-
nyzmechanizmznadzorczyzwzspółkachz
ozrozproszonejzstrukturzezwłasności,z

„Corporate Governance: An International Review”
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leczzniezpełniztakiejzrolizwzprzypadkuz
spółekzozwysokiejzekspozycjiznazmię-
dzynarodowyzrynekzkapitałowy .z

Niniejszyzartykułzprzyjmujeznas-
tępującąz strukturę .z Wz pierwszejzz
częściz zawartoz przeglądz literaturyz
izformułowaniezhipotezzbadawczych .z
Przebiegzbadaniazwrazzzzuzyskany-
mizwynikamizprzedstawiazczęśćzdru-
ga .zWzczęściz trzeciejzprzeprowadzo-
nozdyskusjęzwynikówzorazzsformuło-
wanozwnioskizzzanalizy .z

ramy teoretyczne 

Przejrzystość jako mechanizm 
nadzorczy 

Teoriazagencjizzakłada,zżezpublikowa-
niez istotnychz izwiarygodnychz infor-
macjizjestzkluczowązkwestiązdlazefek-
tywnegozfunkcjonowaniazrynkuzkapi-
tałowego .zPublikacjazmożez obejmo-
waćz udzielaniez informacjiz zgodniez
zzobowiązującymzprawemzlubzdodat-
kowychz danychz oz spółce,z leżącychz
wzzakresiezzainteresowaniazinwesto-
rów .zPolitykaz informacyjnazprzyczy-
niazsięzdozzwiększonejzprzejrzystości,z
któraz zz koleiz stanowiz jedenz zz naj-
istotniejszychz zaleceńzdokumentówz
dobrychz praktykz [OECD,z 2004] .z
Znaczeniezprzejrzystościz jestzwz lite-
raturzez analizowanezgłówniezprzezz
pryzmatzkosztuzkapitału,zzakładającz
negatywnąz zależnośćz międzyz tymiz
zmiennymizmimozmieszanychzwyni-
kówzbadańzempirycznych .zBrakz jed-
noznacznychz wynikówz sugerujezz
koniecznośćz większejz dokładnościz
wz konstrukcjiz stosowanychz miarzz
–znazprzykładzGietzmannz iz Irelandz
(2005)zwykorzystalizmiaręzczasowejz
przejrzystości,zwskazującznazznacze-
niezjakości,zazniezliczbyzujawnianychz
danych,z coz pozwoliłoz imz uzyskaćz
przewidywanąznegatywnązzależność .z
Wzbadaniachznadzspółkamizniemiec-
kimi,z analizującychz przyjęciez mię-
dzynarodowychzstandardówzrachun-
kowości,ztakżezuzyskanoznegatywnąz
zależnośćzmiędzyzkosztemzkapitałuz
azprzejrzystością .zWynikówzniższegoz
kosztuzkapitałuzdlaz spółekz stosują-
cychz standardyz IAS/IFRSz lubzz
US-GAAPz niez udałoz sięz jednakzz
potwierdzićzwzkolejnychz badaniachz
zz Niemiecz zaz okresz 1993–2002z
[Daske,z2006] .zWydajezsię,zżezpoten-
cjalnychzźródełzpomagającychzwytłu-
maczyćztezrozbieżnościzwartozszukaćz
wz opracowaniachzwskazującychz naz
znaczeniezkategoriiz strukturyzwłas-
nościz dlaz funkcjonowaniaz poszcze-
gólnychzmechanizmówznadzorczych .z
Dwivediz izJainz (2005)zwzbadaniachz
naz próbiez 340z spółekz zz Indiiz braliz
podzuwagęzwskaźnikizQzTobina,zodno-z
szączjezdozróżnychzzmiennychzopisu-
jącychz strukturęznadzorczą,z takichz

jak:zwielkośćzrady,zakcjezpozostającez
wzposiadaniuzczłonkówzrady,zudziałyz
wez własnościz kontrolowanez przezzz
inwestorówzinstytucjonalnychzizzagra-
nicznychzorazzrozproszeniezakcjona-
riatu .zUzyskanozwyższezwskaźnikizQz
Tobinazdlazspółekzozwyższymzudzialez
akcjonariuszyz zagranicznychz orazz
niższezwskaźnikizQzTobinazwzprzy-
padkuzspółekzozwiększymzrozprosze-
niuzakcjonariatuz(jeśliztozrozprosze-
niezdotyczyłoz inwestorówz indywidu-
alnych) .zZnaczeniezstrukturyzwłasnoś-z
ciz uzyskanoz takżez wzwieluz innychz
badaniachz –z naz przykładz wz anali-
zachzaustriackichzspółdzielnizbanko-
wych,zktórezwykazałyzgorszezwynikiz
wzprzypadkuzwiększegozrozproszeniaz
własnościz[GordonzizSchmid,z1999] .z

Różnicez wz praktykachz politykizz
informacyjnej,z występującez międzyz
spółkami,z sąz szczególniez widocznez
wzbadaniachzuwzględniającychzspecy-
fikęzpochodzeniazlubzcharakterystykęz
przedsiębiorstw .zBadaniazporównaw-
czezinformacjizzawartychzwzraportachz
rocznychz116zamerykańskichziz64zbry-
tyjskichzspółekz[Gray,zMeekzizRoberts,z
1995]zwykazałyzznacznezróżnicezwzza-
kresiezprzejrzystościzizpraktyk,zwzszcze-
gólnościzpozuwzględnieniuzgiełdy,znaz
którejzspółkizbyłyznotowanez(krajowez
lubzzagraniczne) .zSzczególnezznacze-
niezdlaz jakościzprzejrzystościzodgry-
wałoznotowanieznazgiełdziezzagranicz-
nej .zEkspozycjaznazmiędzynarodowyz
rynekzkapitałowyzwpływałaztakżeznaz
wycenęzwalorówz spółkiz [Chua,zEunz
izLai,z2007] .z

Przedstawionyzprzeglądz literatu-
ryzwskazujeznazznaczeniezstrukturyz
własnościzorazzekspozycjiznazmiędzy-
narodowyzrynekzkapitałowyzdlazpro-
wadzonejz politykiz informacyjnejz
(przejrzystości)z izpozwalazsformuło-
waćzdwiezhipotezyzbadawcze .z

H1:zSpółkizozbardziejzrozproszo-
nymzakcjonariaciezbędązwykazywaćz
większązprzejrzystość .z

H2:zSpółkizozwiększejzekspozycjiz
nazmiędzynarodowyzrynekzkapitało-
wyzbędązwykazywaćzwiększązprzej-
rzystość .z

Niezależność rady  
jako mechanizm nadzorczy 

Zgodniezzzzałożeniamizteoriizagencji,z
obecnośćz niezależnychz członkówz

wzradziezstanowizistotnyzmechanizmz
ograniczającyzkonfliktz identyfikowa-
nyzmiędzyzmenedżeramizazdostawca-
mizkapitałuz [Brennan,z2006;z Ingleyz
izvanzderzWalt,z2004] .zNiezależnośćz
radyz sprzyjaz jakościz prowadzonegoz
przezz niąz nadzoru,z zwiększaz obiek-
tywnośćz ocenyz iz działaniez spółkiz
zgodniez zz interesemz akcjonariuszyz
iz tymz samymz stanowiz istotnyz ele-
mentzstrukturzcorporate governancez
[OECD,z2004] .zMimozstrukturalnychz
różniczmiędzyzmodelemz jednopozio-
mowymz (radązdyrektorów)zazmode-
lemzdwupoziomowymz(radaznadzor-
czazizzarząd)zrekomendacjezdotyczącez
obecnościzniezależnychzczłonkówzsąz
bardzozpodobnez[BrennanzizSolomon,z
2008] .z Wielez dokumentówz dobrychz
praktykz (wz tymz kodeksz Giełdyz
PapierówzWartościowychzwzKopen-z
hadze)z zaleca,zbyzczłonkowieznieza-
leżniz stanowiliz coz najmniejz połowęz
składuzrady .zNiezależnośćzrady,zrozu-
mianazjakozudziałzczłonkówzniezależ-
nych,z jestz jednocześniez sygnałemzz
poziomuzprzejrzystościz spółki,zgdyżz
obiez kwestiez sprzyjająz zakresowiz
ujawnianychzinformacji .zUdziałzczłon-
kówzniezależnychzwzradziez równieżz
jestz wz wieluz badaniachz odnoszonyzz
dozstrukturyzwłasnościz–znazprzyk-z
ładz wz badaniuz naz próbiez spółekz
zzAustraliiz zidentyfikowanozodwrot-
nąz zależnośćz międzyz koncentracjąz
własnościz az niezależnościąz radyz
[Kang,zChengzizGray,z2007] .zBadaniez
porównującez390zdużychzspółekzzzkil-
kuzregionówz(USA,zJaponia,zEuropaz
Zachodnia)zpotwierdziłyztęznegatyw-
nąz zależnośćz [Li,z 1994] .zWynikiz tez
interpretowanez sąz jakoz zamiennez
funkcjonowaniezmechanizmówznad-
zoruznadzzarządzającymi,zobejmują-
cychz niezależnychz członkówz radyz
izskoncentrowanązwłasnośćz(lubzobec-
nośćzakcjonariuszazwiększościowego) .z
Spółkizposzukującezkapitałuznazmię-
dzynarodowymzrynkuzkapitałowymz
chętniejzwdrażajązpostulatyzdobrychz
praktykzcorporate governance .zJednakz
doz tejzporyzniezanalizowanozzwiąz-
kówzmiędzyzekspozycjąznazmiędzyna-
rodowyzrynekzkapitałowyzazniezależ-
nościązrady .z

Przedstawionyzprzeglądzliteratu-
ryzwskazujeznazznaczeniezstrukturyz
własnościz orazz ekspozycjiz nazmię-
dzynarodowyzrynekzkapitałowyzdlaz
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Rys. 1. Zależności analizowane w badaniach zgodnie z teorią agencji
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niezależnościzradyzizpozwalazsformu-
łowaćzdwiezhipotezyzbadawcze .z

H3:zSpółkizozbardziejzrozproszo-
nymzakcjonariaciezbędązwykazywaćz
większązniezależnośćzrady .z

H4:zSpółkizozwiększejzekspozycjiz
nazmiędzynarodowyzrynekzkapitało-
wyzbędązwykazywaćzwiększąznieza-
leżnośćzrady .z

Wszystkiezczteryzhipotezyzpodsu-
mowujezrysunekz1 .z

Badanie 

adaniezprzeprowadzonoznaz
próbiez100zspółekznotowa-
nychznazGiełdziezPapierówz

WartościowychzwzKopenhadze .zzAnalizyz
zostałyzoparteznazdanychzzz2004zr .,z
obejmującychzstatuty,zraportyzrocznez
orazz stronyz internetowezanalizowa-
nychzspółek .zRokztenzzostałzwybranyz
zezwzględuznazczaszprzyjęciazprzezz
spółkizduńskiezraportowaniazwedługz
standardówzIAS/zIFRS .zWzbadaniuz
posłużonozsięzzmiennymizzależnymi,z
opisującymiz przejrzystośćz spółekz
izniezależnośćzrady:z

zz CGM1z –z uwzględniającąz zakresz
przejrzystościz wz odniesieniuz doz 82zz
kategoriiz(m .in .zogólnazpolitykazinforma-
cyjna,zstrategiazspółki,zmisja,zzarzą-
dzaniezryzykiem,zrelacjezinwestorskie,z
proceduryzzwoływaniazWZA,zfunkcjo-
nowaniezizskładzradyznadzorczej,zpoli-
tykaz wynagrodzeńz menedżerskich,z
wybórz iz wynagrodzeniez audytora,z
strukturazwłasnościzizproceduryzgłoso-
waniaz naz WZA) .z Miaraz taz stanowiz
liczbęzpozycjizobjętychzwzpolitycezinfor-
macyjnej,zleczzniezdajezobrazuzjakościz
przejrzystościzspółek .zJestzonazstoso-
wanazwzwiększościzbadańznadzprzej-
rzystością,zchoćzczęstozobserwujezsięz
jejzkonstrukcję,zuwzględniającązwagiz
poszczególnychzkategoriizorazzkatego-
ryzacjezuzyskanychzmiarzwzrankingz
[Balling,zHolmzizPoulsen,z2005];z

zz CGM2z–zobrazującązniezależnośćz
radyz mierzonąz udziałemz członkówz
niezależnychzwzogólnejzliczbiezczłon-
kówzrady .z

Następniezskonstruowanozzmien-
nezniezależnezopisującezrozproszeniez
akcjonariatuz(OD)zorazzekspozycjęznaz
międzynarodowyz rynekz kapitałowyz
(IN):z

zz OD1z–zzmiennazodzwierciedlają-
cazobecnośćzlubzjejzbrakzakcjonariu-
szaz większościowegoz rozumianegoz
jakozpojedynczyzpodmiotzmającyzcoz
najmniejz20%zgłosów;z

zz OD2z–zzmiennazopisującazstosowa-
niezprzezzspółkęzwieluzklaszakcjizobej-
mującychzczęstozakcjezuprzywilejowa-
ne,z wz szczególnościz podz względemz
liczbyzgłosówzprzypadającychznazakcję;z

zz OD3z –z zmiennaz identyfikującaz
ewentualnezograniczeniazwznabywaniuz
akcji;z

zz OD4z–zzmiennazopisującazpakietz
akcjiz kontrolowanychz łączniez przezz
inwestorówzinstytucjonalnych;z

zz IN1z–zzmiennazopisującazprocentz
głosówzkontrolowanychzprzezzakcjo-
nariuszyzzagranicznych;z

zz IN2z –z zmiennaz identyfikująca,z
czyzspółkazzdecydowałazsięzdobrowol-
niezprzyjąćzstandardyzIAS/IFRS;z

zz IN3z –z zmiennaz uwzględniającaz
udziałzobcokrajowcówzwzradzieznad-
zorczej;z

zz IN4z–zzmiennazopisującazmiędzy-
narodowez doświadczeniez członkówz
radyznadzorczej .z

Jakoz zmiennąz opisującązwynikiz
spółekzwzbadaniuzprzyjętozwskaźnikz
EBITDAz(C1),zwskaźnikzcenyz(wartoś-z
ciz rynkowej)zdozwartościzksięgowejz
(C2),zwskaźnikzbetazopisującyzbieżą-
cezryzykozrynkowezspółkiz (C3)zorazz
logarytmznaturalnyzcałkowitychzakty-z
wówz jakoz zmiennąz reprezentującąz
wielkośćz spółkiz (C4) .zNazpodstawiez
skonstruowanychzzmiennychzzbudo-
wanoz modelz opisującyz zależnościz
przedstawionezwzhipotezach .z

dyskusja wyników 

zyskanezwynikizwskazują,z
żezprzejrzystośćzjakozmecha-
nizmznadzorczyzwspółwys-

tępujez zz wielkościąz firmy,z alez niez
odnotowujez żadnychz statystyczniez
istotnychzzależnościzwzodniesieniuzdoz
ryzykazizwynikówzspółki .zBrakzzależ-
nościzmiędzyzprzejrzystościązazwynika-
mizspółekzmożnaztłumaczyćzogólniez
wysokimizstandardamizrelacjizinwes-
torskichz izsilnymzporządkiemzinsty-
tucjonalnymzwzDaniiz(politykazinfor-
macyjnaz spółekz jestz dośćz podobnaz
zgodniez zz wymogamiz prawa) .z
Jednocześniez rozproszeniez akcjona-
riatuzniezwspółwystępujezzzwiększąz
przejrzystościązspółki,zcozoznacza,zżez
wynikizniezpotwierdzajązhipotezyzH1z
iz sąz zgodnez zz rezultatamiz innychzz
badańz[Adjaoud,zZeghalz izAndaleeb,z
2007;zKlapperzizLove,z2004] .z

Wynikizpotwierdzajązjednakzhipo-z
tezęzH2,zsugerując,zżezwiększazekspo-
zycjaznazmiędzynarodowyzrynekzka-
pitałowyzwspółwystępujez zzwiększąz
przejrzystościąz spółki .zMiędzynaro-
dowezdoświadczeniez członkówzradyz
izwczesnezprzyjęciezstandardówzmię-
dzynarodowejz sprawozdawczościzz
finansowejz zdecydowaniez sprzyjająz
większejz przejrzystości,z podczaszz
gdyzobecnośćzzagranicznychzakcjona-
riuszyzwzstrukturzezwłasnościzorazz
udziałz obcokrajowcówz wz składziez
radyz odnotowująz trochęz słabszezz
efekty .z

Wzbadaniuzuzyskanoztakżezpotwier-
dzeniezhipotezyzH3,zwskazującejznaz
znaczeniezrozproszeniazakcjonariatuz
mierzonegoz wszystkimiz czteremaz

wskaźnikamizdlazwiększejzniezależ-
nościz radyz nadzorczejz (najbardziejz
statystyczniez istotnaz okazałaz sięz
zmiennazOD1,zmniejzważnezsązzmien-
nezOD3zizOD4,zpodczaszgdyzOD2zniez
jestz istotnazstatystycznie) .zOznaczaz
to,zżezniezależnośćzradyzjawizsięzjakoz
ważnyzmechanizmznadzorczyzwzprzy-
padkuzspółekzozrozproszonejzstruktu-
rzezwłasności .zJednocześniezwzbada-
niuzniezpotwierdzonozhipotezyzH4 .z
Choćz modelz tenz jestz statystyczniez
istotny,ztozznaczniezsłabiejztłumaczyz
badanezzależności,zazzależnościzsta-
tystyczniez istotnezuzyskanoz jedyniez
dlazpierwszejzzmiennejzIN1 .z

Podsumowując,zniniejszezbadaniez
proponujez dyskusjęzwz ramachzkon-
tekstowegozrozumieniazfunkcjonowa-
niaz mechanizmówz nadzorczych,z
przyjmującz trzyz zasadniczez założe-
nia:zzzmechanizmyznadzorczezmogąz
inaczejzfunkcjonowaćzwzróżnychzsys-
temachzcorporate governancezzz róż-
nezmechanizmyznadzorczezmogązniez
stanowićz idealnychz zamiennikówz
wzdanychzsystemachzcorporate gover-
nance orazzzzposzczególnezmechaniz-
myznadzorczezmogązbyćzważniejszez
dlaz określonychz spółekz niżz dlazz
innych .zUzyskanezwynikizwskazują,z
żez przejrzystośćz jestz ważniejszymz
mechanizmemznadzorczymzdlazspó-z
łekzcechującychzsięzwiększązekspozy-
cjąznazmiędzynarodowyzrynekzkapi-
tałowy,zazróżnicezwzpoziomiezrozpro-
szeniaz akcjonariatuz niez wywierająz
wpływuz naz poziomz przejrzystości .z
Ponadtozwynikizbadańzsugerują,z żez
niezależnośćzradyznadzorczejz(modelz
funkcjonującyzwzDanii)zstanowizważ-
nyzmechanizmznadzorczyzwzspółkachz
ozrozproszonejzstrukturzezwłasności,z
leczzniezpełniztakiejzrolizwzprzypad-
kuzspółekzozwysokiejz ekspozycjiznaz
międzynarodowyzrynekzkapitałowy .z
Zgodniez zz teoriąz agencji,z różnicez
wz znaczeniuz tychz dwóchz mechani-
zmówzwynikajązzzichzróżnychzmożli-
wościzograniczaniazasymetriiz infor-
macyjnejzizkosztuzkapitału .zNiniejszez
badaniezwzbogacaz literaturęz przed-
miotu,z koncentrującąz sięz naz kwe-
stiachz substytucyjnościz mechaniz-
mówzcorporate governancez–zróżnicez
wznarodowychzspecyfikachzsystemówz
nadzorczychz oznaczają,z żez poszcze-
gólnezmechanizmyzniezbędązsięzideal-
niez wzajemniez uzupełniać .z Takiez
wnioskizpodtrzymujązsłusznośćzróżni-
cowaniazdokumentówzdobrychzprak-
tykzorazzreformznadzorczychzwdraża-
nychz wz poszczególnychz spółkach,z
uwzględniającz określonez problemyz
izspecyfikęzrynkuzdziałania .z

Opr . dr Maria Aluchna 
KatedrazTeoriizZarządzaniaz
SzkołyzGłównejzHandlowejz
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JerzyzTrzcienieckizurodziłzsięz
10zmajaz1920zr .zwzCzortko-
wieznazPodoluz(obecniezpołu-
dniowo-zachodniaz Ukraina) .z
Wz1939zr .zpodczaszkampa-
niizwrześniowejzpodchorążyzz
RezerwyzArtyleriizzostałzran-
ny,zzazcozpóźniejzodznaczo-
nozGozMedalemzZwycięstwaz
iz Wolności orazz Odznakąz
Grunwaldzką .zWzczasiezwoj-
nyzzaangażowałzsięzwzkonspi-
racyjneznauczaniezwzCiężko-
wicachz (okolicez Tarnowa),z
az gdyz wz 1945z r .z powstałyz
tamz koedukacyjnez gimna-
zjumzizliceum,zzostałzwznichz

zatrudnionyzjakoznauczycielzjęzykówz(niemieckiegozizrosyj-
skiego)z orazz przysposobieniaz obronnegoz iz wychowaniazz
fizycznegoz(jakozwykształconyzizwysportowanyzartylerzysta) .z
Wz tymz samymz czasiez podjąłz takżez studiaz ekonomicznez
wzkrakowskiejzAkademiizHandlowejz(obecniezUniwersytetz
EkonomicznyzwzKrakowie) .z

JerzyzTrzcienieckizzostałzasystentemzwybitnegoznaukow-
ca,zprof .zdr .zinż .zStanisławazBieńkowskiego,zswojegozpromo-
tora,z tużz poz obroniez pracyz magisterskiejz (zatytułowanejz
„Analizazsystemówzpłac”)zwz1947zr .,zwzKatedrzezOrganizacjiz
PrzedsiębiorstwzWyższejzSzkołyzEkonomicznejzwzKrakowiez
(obecniezUniwersytetzEkonomiczny) .zWzrokuzakademickimz
1948/49zukończyłz„rokzdoktorski”zwzSzkolezGłównejzHand-
lowejzwzWarszawieznazspecjalizacjiz„Organizacjazprzedsię-
biorstwzhandlowych” .zPracęzdydaktyczno-naukowązkontynu-
owałzwzKatedrzezEkonomikizPrzemysłuzodz1951zr .zWz1953zr .z
zostałzprodziekanemzWydziałuzPrzemysłu .zWzlatachz1956–z
–1960zpełniłzfunkcjęzkierownikazStudiumzZaocznegozWyż-
szejzSzkołyzEkonomicznejzwzKrakowie .zWz1958zr .zuzyskałz
stypendiumzFundacjizForda,zpozwalającezmuzprzezz7zmie-
sięcyzstudiowaćzorganizacjęzpracyznazuczelniachzizwzprzed-
siębiorstwachzwzNiemieckiejzRepublicezFederalnej .z

Tytułzdoktorazuzyskałzwz1960zr .,zbroniączpracęzzatytuło-
wanąz„Zagadnieniazmetodykiznormowaniazdługościzcykluz
produkcyjnegozwzwarunkachzprodukcjizjednostkowejzizmało-z
seryjnej” .zPrzewódzdoktorskizJerzegozTrzcienieckiegozbyłz
jednymzzzpierwszychznazkrakowskiejzuczelni,zdostałazonaz
bowiemz prawoz nadawaniaz stopniaz naukowegoz doktorazz
dopierozwz1959zr .zStopieńznaukowyzdoktorazhabilitowanegoz
JerzyzTrzcienieckizuzyskałznazWydzialezProdukcjizizObrotuz
Towarowegozwz1964zr .znazpodstawiezocenyzdorobkuznauko-
wegozorazzrozprawyzhabilitacyjnejzzatytułowanejz„Metodaz
obserwacjizmigawkowychzwzbadaniuzorganizacjizprzedsię-
biorstwazprzemysłowego” .zZarazzpozhabilitacjiz zostałzkie-
rownikiemz nowoz utworzonejz Katedryz Teoriiz Organizacjiz
iz Zarządzania .z Wz latachz 1967–1971z byłz kierownikiem,zz
aznastępniezkonsultantemzkrakowskiegozZakładuzDoświad-
czalnegoz„Orgam”,zwykonującegozlicznezprojektyzdlazprzed-
siębiorstwzizbędącegozczęściązInstytutuzOrganizacjizPrzemy-
słuzMaszynowegozwzWarszawie .zTytułzprofesoraznadzwy-
czajnegoz otrzymałz wz 1971z r .,z natomiastz pięćz latz później,z
wz1976zr .ztytułzprofesorazzwyczajnegoznaukzekonomicznych .z

Wz1970zr .zProfesorzTrzcienieckizzostałzzałożycielemzorazz
dyrektoremz pierwszegoz wz Krakowiez Instytutuz Organizacjiz
izZarządzaniaz(wzAkademiizEkonomicznejzwzKrakowie)zizpozo-
stałznimzażzdozprzejściaznazemeryturęzwz1990zr .zWztymzczasiez
zajmowałz takżezważnez stanowiskaz pozaz uczelnią,z byłzm .in .z
członkiemz Centralnejz Komisjiz Kwalifikacyjnej,z członkiemz
Radyz Głównejz Ministerstwaz Nauki,z Szkolnictwaz Wyższegoz
iz Techniki,z przewodniczącymz Zespołuz Dydaktyczno-Wycho-
wawczegozOrganizacjizizZarządzaniazprzyztymżezministerstwie,z
wiceprezesemzKomitetuzNaukzOrganizacjizizZarządzaniazPAN,z
aztakżezczłonkiemzkomitetówzredakcyjnychzczasopismz„Problemyz
Organizacji”z orazz „Organizacjaz iz Kierowanie” .z Wz 2005z r .z
UniwersytetzEkonomicznyzwzKrakowiezuhonorowałzProfesoraz
Trzcienieckiegoztytułemzdoktorazhonoris causazwzdowódzuzna-
niazizpodziwuzdlazJegozdokonań .zProfesorzodzlatzwspółpracujez

takżezzzGórnośląskązWyższązSzkołązHandlowązimieniazWojciechaz
KorfantegozwzKatowicach .z

Wz latachz 1958–1967z Profesorz kierowałz krakowskimzz
OddziałemzTowarzystwazNaukowegozOrganizacjizizKierownic-
twa,zgdziezinicjowałzwielezprojektówzbadawczychzwezwspół-
pracyz zz praktykąz gospodarcząz orazz tworzyłz platformęzz
wymianyz wiedzyz iz doświadczeńz pomiędzyz pracownikamiz
naukizazprzedstawicielamizprzemysłu .zWzlatachz1989–1993z
kierowałz takżez Głównąz Radąz Naukowąz TNOiK,z inicjującz
wielezkonferencjizizekspertyzznaukowych,zczymzprzyczyniłz
sięzdozrozwojuznowejzgospodarki .zProfesorzzostałzuhonorowa-
nyznajważniejszymizodznaczeniamizizgodnościamizwzdowódz
uznaniazzazogromnyzwkładzwzrozwójzTNOiK:zZłotązHono-
rowązOdznakązTNOiK,zMedalemzimieniazKarolazAdamiec-
kiegozorazzgodnościązCzłonkazHonorowegozTNOiK .z

ProfesorzTrzcienieckizbyłzaktywniezzaangażowanyzwzpra-
cezKomitetuzNaukzOrganizacjizizZarządzaniazPolskiejzAka-
demiiz Nauk .z Zaowocowałoz toz powstaniemz krakowskiegoz
ośrodkaz badańz nadz zarządzaniem,z krakowskiejz szkołyzz
zarządzaniaznazpoziomiez akademickimzorazzdynamiczniez
działającejzKomisjizOrganizacjizizZarządzaniazPANzwzKra-
kowie,zktórejzprzezz14zlatzprzewodniczył .zWz1999zr .,zzarazz
poz powołaniuz Kapituły,z Profesorz zostałz uhonorowanyzz
Medalemzimieniazprof .zTadeuszazKotarbińskiegozzazwybit-
nyz wkładz wz budowęz podstawz organizacjiz iz zarządzania,zz
zarównoznazpoluznauki,zjakzizpraktyki .z

Profesorz Jerzyz Trzcienieckiz jestz twórcąz krakowskiejz
szkołyzorganizacjizizzarządzania,zinicjatoremzpowstaniazdys-
cyplinyz naukowejz „teoriaz organizacjiz iz zarządzania”z orazz
współautoremzpierwszegozprogramuznauczaniaztegozprzed-
miotu .z Jestz takżezautoremzpierwszegozpowojennegozpod-
ręcznikazzztejztematykizpt .zElementy teorii organizacji i zarzą-
dzaniaz(współautorzprofesorzAlfredzCzermiński),zktóryzbyłz
podstawązwykładówznazwieluzuczelniachzkrajowych .zPro-
fesorz całez swojez zawodowez życiez poświęciłz stymulowaniuz
rozwojuznaukzozzarządzaniuzorazzpromowaniuzwspółpracyz
środowiskznaukowychzzzpraktyką .z

PodkreślićznależyzJegozwszechstronność,zogromnązwiedzę,z
umiejętnościz dydaktycznez iz administracyjne .z Profesorz jestzz
autoremzwieluzpublikacjizzzzakresuznaukzozzarządzaniu,zwztymz
kilkudziesięciuz monografii,z licznychz artykułów,z rozpraw,zz
recenzji,zprzekładówzorazzopracowańzprojektowychzzzzakresuz
metodykizbadańzorganizatorskich,zteoriizzarządzania,zanalizyz
strukturalnej,z teoriiz systemów,zmetodologiizbadańz iz innych .z
CechązcharakterystycznązJegozpracznaukowychzjestzsilnyzzwią-
zekzteoriizzzpraktycznymzjejzzastosowaniem,zwzczymzpomogłaz
wieloletniazpraktykazprzemysłowazProfesora .z

10zmajaz 2010z r .,z dokładniezwz 90 .z urodzinyz Profesoraz
JerzegozTrzcienieckiego,zodbyłazsięzJubileuszowazKonferen-
cjazpołączonazzz50-leciemzuzyskaniazprzezzNiegozdoktoratu .z
Obchodyz Jubileuszuz odbyłyz sięz wz Uniwersyteciez Ekono-
micznymzwzKrakowie,zzzktórymzProfesorzTrzcienieckizzwią-
zanyzjestzjużzodz65zlat .zObchodyzJubileuszuzuświetnilizswo-
jązobecnościązprzedstawicielezszerokozrozumianegozśrodo-
wiskazakademickiego .zSenatorzRP,zdrzStanisławzBisztygaz
wręczyłzProfesorowizTrzcienieckiemuzMedalzSenatuzRP .z

WzswoimzjubileuszowymzwystąpieniuzProfesorzTrzcienieckiz
podkreślił,z żez naucez zwanejz „organizacjaz iz zarządzanie”z
poświęciłzpółzwieku .zOmówiłzwątpliwościzzwiązanezzzsamąz
nazwąznaukizorazzścisłezpowiązaniezzarządzaniazzzproduk-
cją,z rozwojemz informatyzacjizorazznaukamiz technicznymi,z
humanistycznymizizekonomicznymi,zpodkreślającztymzsamymz
poszerzaniezzakresuznazwyz„zarządzanie”znazprzestrzenizlat .z

OdzczasuzprzejściaznazemeryturęzProfesorzJerzyzTrzcienieckiz
nadalzprowadzizdziałalnośćzdydaktycznąziznaukowązwzKatedrzez
Zarządzaniaz Międzynarodowegoz naz Wydzialez Ekonomiiz
izStosunkówzMiędzynarodowychzUniwersytetuzEkonomicz-
negozwzKrakowie .zProfesorzkształciztakżezkolejnezpokoleniaz
absolwentówz studiówz magisterskich,z prowadzącz zajęciaz
orazzseminariazdyplomowe .zz

prof . dr hab . Janusz Teczke
mgr Monika Sady 

KatedrazZarządzaniazMiędzynarodowegoz
UniwersytetuzEkonomicznegozwzKrakowiez

nestOrzy nauk O zarzÑdzaniu
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