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społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw  
a ich wyniki ekonomiczne  
– przegląd badań     

Monika Marcinkowska

wprowadzenie 

numerze 10/2010 „Przeglądu Organizacji” 
przedstawiono teoretyczne rozważania, do-
tyczące wpływu społecznej odpowiedzialno-

ści przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility 
– CSR) na ich wyniki ekonomiczne . Kwestia ta jest 
przedmiotem licznych studiów analitycznych; bada-
nia w tym obszarze są prowadzone już od ponad 35 
lat . Analizie poddawane są trzy rodzaje wyników: 
operacyjne, finansowe i giełdowe . 

Rezultaty tych badań nie są jednoznaczne – niektó-
re analizy dowodzą pozytywnego związku, inne prezen-
tują odmienne wnioski . Większość studiów zawiera do-
wody na nieistotne statystycznie różnice między wy-
nikami spółek odpowiedzialnych społecznie i pozosta-
łych1) . Ważną konkluzją generalną przeprowadzonych 
badań jest stwierdzenie, że zazwyczaj spółki przyjmu-
jące strategię CSR nie są za nią finansowo „karane” . 

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawie-
nie kluczowych wyników badań nad relacjami mię-
dzy wynikami społecznymi i ekologicznymi a eko-
nomicznymi we wskazanych trzech perspektywach . 

wpływ csr na wyniki operacyjne 

adania koncentrujące się na wynikach 
operacyjnych mają najbardziej zróżnicowa-
ne konkluzje . Paul and Siegel [23] dokonali 

szerokiego przeglądu literatury, podsumowując go 
następująco: „Działalność CSR może wpływać – po 
stronie efektów na: wydajność, zmianę techniczną, 
ekonomię skali, jak również – po stronie nakładów: 
zwiększać koszty i zmieniać strukturę nakładów (po-
tencjalnie zwiększać koszty outsourcingu, zmniejszać 
inwestycje i zatrudnienie) . Czynniki te są zależne od 
takich cech, jak motywacja do społecznie odpowie-
dzialnych działań, regulacje podatkowe, lokalizacja 
i działalność innowacyjna” . Tylko niektóre działania 
CSR zwiększają produktywność, a tym samym są 
korzystne dla przedsiębiorstw . Potrzebne są zatem 
dodatkowe zachęty (np . regulacje prawne), aby były 
podejmowane także inne działania CSR . 

Przegląd badań dotyczących generowania wartości 
przeprowadzili Venanzi and Fidanza [32] . Zaobserwo-
wali oni, że „czas, kraj pochodzenia, wielkość i poziom 

wzrostu przedsiębiorstwa determinują jego ratingi in-
teresariuszy” . Mimo że empiryczny związek między 
dbałością o interesariuszy a kreowaniem wartości 
dla właścicieli nie jest jednoznaczny, ani statystycznie 
istotny, to „można domniemywać, że firmy dbają o sa-
tysfakcję interesariuszy, aby osiągnąć lepsze wyniki”2) . 

Kwestię wpływu CSR na wyniki ekonomiczne 
przedsiębiorstw dobrze podsumowują Husted i Allen 
[13] . Podkreślają oni, że działania związane z CSR 
dają szanse na powstawanie innowacji i kreowanie 
wartości (redukcję kosztów, zróżnicowanie produk-
tów, zwiększanie lojalności klientów, zwiększenie 
możliwości konkurencyjnych), jednak nie gwarantu-
ją tworzenia przewagi konkurencyjnej ani generowa-
nia tej wartości . 

wpływ csr na wyniki finansowe 

ielu badaczy analizowało wpływ CSR na 
wyniki finansowe . Salzmann [27] przy-
tacza liczne przykłady badań potwierdzają-

cych zarówno pozytywny, negatywny, jak i neutralny 
związek między wynikami finansowymi a efektami 
społecznej i ekologicznej odpowiedzialności . 

Kulawczuk et al . [15] badali sytuację finansową pol-
skich przedsiębiorstw biorących udział w programie 
„Fair Play” i odkryli, że osiągały one lepsze wyniki 
(w podstawowych kategoriach finansowych) niż porów-
nywalne spółki . Artykuł przywołuje także badania za-
kończone podobnymi wynikami, które zostały przepro-
wadzone w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii . 

Bauer [3] wskazał, że menedżerowie nie stoją 
przed wyborem między ekowydajnością i wynikami 
finansowymi . Dowodzi on, że liderzy ekologiczni co 
prawda nie odnotowali ponadprzeciętnych wyników 
finansowych, ale te przedsiębiorstwa, które były na 
końcu stawki pod względem postaw ekologicznych, 
miały wyniki finansowe znacząco gorsze . 

Goukasian i Whitney [10] wskazują, że ponosze-
nie kosztów zachowań społecznie odpowiedzialnych 
nie wiąże się z wyborem negatywnym: podmioty, 
które uwzględniają kwestie CSR odnotowują wyni-
ki operacyjne i finansowe zgodne z oczekiwaniami, 
nawet po poniesieniu kosztów zachowań odpowie-
dzialnych społecznie i ekologicznie (wyniki finanso-
we były przeciętnie takie same) . ,
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Goss i Roberts [9] odnaleźli interesujący, wy-
mierny argument za wdrażaniem programów CSR: 
przedsiębiorstwa o najniższych ocenach w zakresie 
społecznej odpowiedzialności płacą wyższe marże 
odsetkowe od zaciągniętych kredytów . 

Kwestia wpływu CSR na wyniki finansowe jest 
zatem skomplikowana . Jak podsumowują Schaltegger 
i Synnestvedt [28], „nie tyle poziom wyników śro-
dowiskowych (ekologicznych), ale głównie rodzaj za-
rządzania ekologicznego, za pomocą którego dany 
poziom jest osiągnięty, wpływa na wyniki ekonomicz-
ne” . Co więcej, niektóre badania pokazują, że różne 
wymiary aktywności CSR mają odmienny wpływ na 
wyniki finansowe [29]; ponadto odmienne efekty 
mogą być odnotowane w różnych branżach [11, 14] . 

Orlitzky, Schmidt i Rynes [22] dowodzą, że „cno-
ty korporacyjne w formie społecznej i – w mniej-
szym stopniu – ekologicznej odpowiedzialności, 
z dużym prawdopodobieństwem opłacają się, mimo 
że operacjonalizacja korporacyjnych wyników spo-
łecznych (Corporate Social Performance – CSP) 
i korporacyjnych wyników finansowych (Corporate 
Financial Performance – CFP) zmniejsza umiarkowa-
ny pozytywny związek . Wyniki społeczne są w wyż-
szym stopniu skorelowane z wynikami księgowymi 
niż rynkowymi, a wskaźniki reputacji są w wyższym 
stopniu skorelowane z wynikami finansowymi w po-
równaniu z innymi wskaźnikami CSP” . 

wpływ csr na wyniki giełdowe 

rzedmiotem wielu artykułów są wyniki 
giełdowe spółek . Badania koncentrują się 
na stopach zwrotu odnotowanych na ak-

cjach, zrównoważonych indeksach lub społecznie od-
powiedzialnych funduszach . 

Najprostsze badania polegają na porównaniu 
stóp zwrotu z akcji spółek społecznie odpowiedzial-
nych i innych . Na przykład badania przeprowadzo-
ne przez Accenture na próbie 275 globalnych spółek 
z listy „Fortune 1000” wskazały, że 50 najlepszych 
pod względem CSR podmiotów osiągało lepsze wy-
niki giełdowe niż inne podmioty3) [1] . 

Podobne badania przeprowadzono w odniesie-
niu do 141 spółek wchodzących w skład World 
Business Council of Sustainable Development 
(WBCSD), notowanych na giełdach . Porównano 
stopy zwrotu4) z akcji spółek, pogrupowanych we-
dług segmentów geograficznych, z wynikami dla 
porównywalnych portfeli (odpowiednich indeksów 
giełdowych) . Analiza wykazała, że spółki odpowie-
dzialne społecznie osiągały lepsze wyniki (zwłasz-
cza w dłuższym horyzoncie czasowym) niż średnio 
cały rynek, co pozwoliło autorom wysnuć wniosek, 
że przedsiębiorstwa uwzględniające w swej strate-
gii ideę zrównoważonego rozwoju odnoszą większe 
sukcesy niż konkurenci, niezależnie od lokalizacji 
(wyniki spółek WBCSD były lepsze we wszystkich 
segmentach geograficznych) [15] .

Jednak Renneboog, Horst, Zhang [25] oraz 
Schröder [30] cytują ponad 20 badań, z których 
z kolei płynie ogólny wniosek, że zwroty (lub zwro-
ty korygowane o ryzyko) z inwestycji społecznie 
odpowiedzialnych nie różnią się istotnie od zwro-
tów z konwencjonalnych inwestycji . Tylko niektóre 
studia wskazują na lepsze wyniki indeksów CSR . 
Korzyścią odnotowywaną przez fundusze SRI  

(Socially Responsible Investing) jest niższa zmien-
ność przepływów pieniężnych niż w funduszach 
konwencjonalnych oraz stały dopływ środków5) [6] . 
Bauer, Koedijk i Otten [4] udowodnili efekt uczenia 
się – po okresie gorszych wyników starsze fun-
dusze uzyskują lepsze wyniki, podczas gdy wyniki 
młodych funduszy są gorsze od porównywalnych 
funduszy konwencjonalnych . 

Barnett [2] wskazuje, że badacze powinni 
uwzględnić różny charakter relacji przedsiębior-
stwa z interesariuszami i proponuje wykorzystywać 
wskaźnik SIC (Stakeholder Influence Capacity – po-
jemność wpływu interesariuszy), który pomaga wy-
jaśnić, dlaczego wpływ działań społecznych na wyni-
ki finansowe różni się w czasie i pomiędzy firmami . 
SIC określa zdolność podmiotu do zidentyfikowania, 
podjęcia działań i odnoszenia korzyści z poprawy re-
lacji z interesariuszami poprzez społeczną odpowie-
dzialność przedsiębiorstwa . Ilustruje, w jaki sposób 
działania CSR są transformowane na wyniki finan-
sowe poprzez właściwe relacje z interesariuszami . 

podsumowanie – wnioski 

wolennicy CSR formułują zwykle jedno-
znaczne przekazy, że bycie społecznie od-
powiedzialnym jest opłacalne . Nie można 

jednak jednoznacznie obronić tezy, że działania spo-
łecznie odpowiedzialne zapewnią przedsiębiorstwu 
korzyści ekonomiczne . Po przeanalizowaniu kwestii, 
czy przedsiębiorstwa mogą, powinny i czy faktycz-
nie poświęcają zyski, angażując się w inicjatywy 
użyteczne społecznie i ekologicznie, badacze z ame-
rykańskiego National Bureau of Economic Research 
(NBER) skonkludowali, że „niektóre podmioty nie-
kiedy generują długoterminowe zyski poprzez pew-
ne działania społecznie odpowiedzialne” [24] . 

Co jest powodem zróżnicowanych wyników ba-
dań empirycznych? Po pierwsze, należy podkreślić, 
że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest 
zagadnieniem bardzo subiektywnym, zróżnicowa-
nym kulturowo, a przy tym wciąż dość słabo roz-
powszechnionym (nie wszyscy istotni interesariusze 
są w pełni świadomi jego znaczenia) . Pomiar wyni-
ków społecznych i ekologicznych nie jest obiektywny 
i jednoznaczny, jak w przypadku wyników finanso-
wych6) . Niektórzy badacze dowodzą nawet, że ratingi 
CSR nie wykorzystują w sposób optymalny dostęp-
nych danych [7] . Do pewnego stopnia przyczyny leżą 
w konstrukcji zrównoważonych indeksów (zob . sze-
rzej [8, 12, 31, 33]) i niekonsekwencji w doborze spó-
łek w portfelu zrównoważonych funduszy [5] oraz ni-
skiej profesjonalnej wiedzy „etycznych inwestorów” . 

Ponadto należy wskazać, że ujawnienia na te-
mat działalności społecznej i ekologicznej nie są wy-
starczające; promocja „potrójnej” sprawozdawczo-
ści wraz z rozwojem usług zapewniających (assuran-
ce) powodują wzrost liczby publikowanych raportów 
i poprawę ich jakości, jednak publikacja raportów na 
temat CSR wciąż nie jest ogólnym trendem w polity-
ce informacyjnej przedsiębiorstw . 

Bardzo negatywnym aspektem CSR jest fakt, że 
idea ta jest dość sceptycznie i podejrzliwie postrze-
gana przez wielu potencjalnie wpływowych interesa-
riuszy, w tym zwłaszcza klientów i pracowników . Ich 
obojętność powoduje brak „efektu pchania”: jeśli nie 
nagradzają oni dobrych przedsiębiorstw i nie karzą 
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złych, to podmioty te nie są wystarczająco umoty-
wowane do podejmowania działań społecznie odpo-
wiedzialnych . Trzeba jednak przyznać, że ów scep-
tycyzm jest często konsekwencją cynicznego, oszu-
kańczego zachowania niektórych przedsiębiorstw7), 
przynoszącego szkodę tej idei . Wskutek tego wiele 
osób nie wierzy w deklaracje działań podejmowa-
nych dla dobra publicznego8) . 

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że na wartość 
przedsiębiorstw i ich wyniki finansowe wpływa wie-
le czynników, a postawy społecznie odpowiedzialne 
są tylko jednym z nich . Oznacza to, że – w przypad-
ku zróżnicowanego zachowania się wielu zmiennych 
– nie jest możliwe jednoznaczne określenie wpływu 
strategii CSR na wyniki podmiotów . Zauważmy rów-
nież, że w literaturze poświęconej CSR podkreśla się, 
iż pozytywne wyniki są oczekiwane w długiej perspek-
tywie, a badania prowadzone są zwykle w odniesie-
niu do krótkich okresów (najwyżej kilkuletnich) . 

Nie bez znaczenia jest także kwestia przyczyno-
wości – czy wyniki finansowe poprzedzają działal-
ność społecznie odpowiedzialną, czy też to CSR po-
woduje określone skutki dla wyników finansowych . 
Okazuje się bowiem, że częściej to wyniki finansowe 
poprzedzają wyniki społeczne [29] . Podobne rezul-
taty przynoszą zakrojone na szerszą skalę badania 
prowadzone nad relacjami między reputacją a wy-
nikami finansowymi . Ich autorzy dowiedli, że re-
putacja nie wpływa na wyniki finansowe, podczas 
gdy dobre wyniki finansowe wzmacniają reputację 
przedsiębiorstwa [26] . Można zatem zaryzykować 
tezę, że przedsiębiorstwa, które weszły już na ścież-
kę stabilnego rozwoju finansowego i osiągnęły satys-
fakcjonujący zwrot dla właścicieli, zaczynają podej-
mować w praktyce kwestie odpowiedzialności spo-
łecznej i ekologicznej oraz zrównoważonego rozwo-
ju . Tym samym zarysowuje się możliwy kompromis 
między modelem akcjonariuszy (shareholders) i inte-
resariuszy (stakeholders) . 

Najistotniejszą jednakże kwestią jest sam charak-
ter tych spółek i ich inwestorów . „Etyczni inwestorzy” 
mają inne cele aniżeli „konwencjonalni inwestorzy” . 
Wymagają oni, aby spółki nie tylko osiągały dobre 
wyniki finansowe, ale by dodatkowo były społecznie 
odpowiedzialne9); nie oczekują lepszych wyników, lecz 
stosują dodatkowe kryteria w swoich wyborach inwe-
stycyjnych . Może to stanowić ogólną konkluzję i wy-
tyczne dla przedsiębiorstw – fakt włączenia do swej 
strategii idei CSR nie może być powodowany pragnie-
niem osiągnięcia dodatkowych zysków; musi to być 
raczej świadoma decyzja, wywołana chęcią uwzględ-
nienia w działalności biznesowej kwestii odpowie-
dzialności i autentycznego zaangażowania . Natomiast 
inwestorzy, jeśli przyjmują zasadność idei społecznej 
i ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, nie 
mogą oceniać ich wyłącznie z jednej, finansowej per-
spektywy – muszą uwzględnić zrównoważony, trójele-
mentowy obraz generowanych efektów [18] . 

dr hab . Monika Marcinkowska, prof . UŁ 
Instytut Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń 

Uniwersytetu Łódzkiego
 

PRZYPISY 
1) Przegląd kluczowych badań teoretycznych i empirycznych 
nad związkiem CSR z wynikami ekonomicznymi przedsię-
biorstw przedstawiają np . prace [19 i 20] . 

2) Badania koncentrowały się na satysfakcji klientów, jakości pro-
duktów, zarządzaniu zasobami ludzkimi i ochronie środowiska . 
3) Średnia trzyletnia stopa zwrotu dla akcjonariuszy była 
o 16 pkt . proc . wyższa niż dla najgorszych 50 spółek i o 6 pkt . 
proc . wyższa niż dla średnich 50 podmiotów . Średnia pięcio-
letnia stopa zwrotu dla akcjonariuszy była o 38 pkt . proc . 
wyższa niż dla najgorszych 50 spółek i o 21 pkt . proc . wyż-
sza niż dla 50 podmiotów osiągających przeciętne wyniki . 
4) Analizowano stopy zwrotu w różnych horyzontach czaso-
wych: od jednego miesiąca do pięciu lat . 
5) Pokazuje to lojalność inwestorów społecznie odpowiedzial-
nych i ich poświęcenie dla dodatkowego celu inwestycji, ja-
kim jest spełnienie kryteriów społecznych i ekologicznych . 
6) Wiele organizacji publikuje propozycje mierników zrówno-
ważonego rozwoju i standardów raportów CSR (np . GRI, 
UN, AccountAbility, EU, FEE, FORGE), jednak nie dokona-
no ich unifikacji – szerzej zob .: [16, 17] . 
7) W niektórych przedsiębiorstwach poparcie dla CSR jest 
jedynie deklaratywne; próbują one cynicznie poprawić swoją 
reputację przez pozorne działania, wprowadzając interesariuszy 
w błąd (powstał nawet termin greenwashing jako określający 
takie oszukańcze praktyki marketingowe przedsiębiorstw) . 
8) Badania wskazały, że 76% Polaków uważa, że przedsiębior-
stwa podejmują działania społeczne i filantropijne tylko do 
celów reklamy . Jednocześnie 90% oczekuje większego zaanga-
żowania w tę działalność [21] . 
9) W istocie grupa inwestorów etycznych jest skłonna poświę-
cić krótkoterminowe zyski finansowe w imię wspierania swo-
ich przekonań (i przekazywania dziedzictwa przyszłym poko-
leniom) [5] . W szczególności w przypadku inwestorów reli-
gijnych kwestie etyczne są podstawowymi, najważniejszymi 
kryteriami podejmowania decyzji inwestycyjnych – wspiera-
ją oni podmioty wyznające i wcielające w życie te same idee . 
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Summary 
As the concept of Corporate Social Responsibility (CSR)  
becomes more popular, discussions about its business justifica-
tion are raised . The issue of the influence of CSR engagement 
on the economic results is the subject of numerous research 
initiatives . The paper presents the review of the key studies, 
covering the three kinds of economic outcomes: operational, 
financial and stock exchange . The results of those studies are 
unequivocal, the potential reasons for that are discussed .

popularyzacja nauki a dyfuzja wiedzy 

auka wymaga wysiłku umysłowego, tworze-
nia, analizy stanu osiągnięć i kreowania 
nowej rzeczywistości . Wszystkie działania 

skierowane są w pierwszym rzędzie na zaspokajanie 
potrzeb człowieka, które bez wątpienia są impulsem 
do poszukiwań rozwiązań, postępu technicznego, 
wdrożeń, zdobywania doświadczeń . Przed nauką 
stoi duże wyzwanie, które rozdziela się na dwa 
aspekty: bieżącą działalność badawczą i empiryczną 
prowadzoną przez osoby, zespoły badawcze, ośrodki 
naukowe, laboratoria itd ., oraz poprawną i trafną 
prezentację osiągnięć nauki, promocję stanu posia-
dania wiedzy, jej sprawdzalność w życiu codziennym 
[Malczyk, 2007–2008] . 

Pierwszy aspekt wydaje się oczywisty; na nim 
opiera się bowiem rozwój nauki, budujący wiedzę; 
mówimy tu przede wszystkim o profesjonalnym 
przeprowadzaniu badań, które kończą się uzyska-
niem rozwiązań innowacyjnych skierowanych do dal-
szych analiz, testów, a ostatecznie wdrożeń . Oczeki-
wany rezultat pracy naukowej, zakończony gotowym 
produktem, stopniowo przenika do codzienności 
i dzięki temu jest dostępny dla każdego zaintereso-
wanego . Natomiast drugi aspekt skupia się na dzia-
łaniach popularyzujących naukę i jest równie złożo-
ny i ważny jak pierwszy . Należy po nim oczekiwać 
wielu produktów istotnych z punktu widzenia dobra 
społecznego . Dostrzegamy tu dwie ścieżki i obie po-
pularyzują naukę: pierwsza przekazuje w sposób 
czytelny i spójny osiągnięcia nauki w ogóle i z na-
stawieniem na określoną dziedzinę (zależnie od za-
interesowania), natomiast druga celuje w tworzenie 
sposobów zachęcenia, najczęściej młodych ludzi, do 
poszukiwań, wątpienia w rzeczy uznane za oczywi-
ste, rozwijania się i zdobywania wiedzy . Upatruje się 
tutaj metod wyszukiwania osób utalentowanych, 
które właściwie na początku zachęcone i dobrze pro-
wadzone mogą z czasem włączyć się w realizację 
badań i kreowanie innowacyjnych rozwiązań [Malczyk, 
2009a] . Przechodzą wówczas do realizacji pierwsze-
go aspektu, czyli pracy w zawodzie naukowca, inno-
watora i wdrożeniowca (rysunek 1) . 

 Przed promocją nauki stoi duże wyzwanie wspie-
rane przez współczesne potrzeby szybko zmieniają-
cej się rzeczywistości, której dobrym odzwierciedle-
niem są potrzeby rynku pracy, a w związku z tym 
zatrudnianie osób o wysokich kwalifikacjach i dużej 
specjalizacji, jednak umiejących dopasować się do 
nowych nurtów i oczekiwań rynku i pracodawców 
[Malczyk, 2008] . Z drugiej strony popularyzacja na-
uki to permanentna edukacja, swoista filozofia edu-
kacji, polegająca na uświadamianiu i przewidywaniu 
przyszłości, nowych trendów, oczekiwań na nowe za-
wody i produkty itd . Istniejące i dobrze prosperujące 
firmy budują swoją atrakcyjność na dopasowanych 
do zmieniających się oczekiwań społecznych produk-
tach, wyprzedzaniu nadchodzących zmian . Uzyska-
nie i utrzymanie takiej prężności i sprawności 
w działaniu wymagają stałej edukacji, a właściwie in-
formowania o wyniku prowadzonych badań, osią-
gniętych rezultatach, prognozie zmian na najbliż-
szy przedział czasowy itd . W tym ujęciu populary-
zacja nauki spełnia fundamentalne wręcz przesła-
nie usprawniające pracę i rozwój metod zaspokaja-
nia potrzeb obecnych i przyszłych . Przewidywania 
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festiwal nauki jako międzynarodowy 
instrument dyfuzji wiedzy     

Tomasz Malczyk

zmian, oczekiwań, a przez to wyprzedzania zdarzeń, 
czyli szukania czasu na przygotowanie się do nad-
chodzącego jutra . 

regionalna sieć wiedzy 

dobie tak wielu specjalności i specjalizacji, 
daleko posuniętego profesjonalizmu, znacz-
nego przyspieszania rozwoju nauki, zacho-

dzi realna konieczność zdefiniowania znaczenia po-
pularyzacji nauki i wyszukania instrumentów ją 
realizujących . Popularyzacja nauki to ukierunkowa-
na wypadkowa wielu celowych działań, dopasowana 
do określonego odbiorcy i nastawiona na osiągnię-
cie zamierzonego celu . Jest instrumentem dyfuzji 
wiedzy dopasowanej do zasięgu regionalnego, krajo-
wego, globalnego czy unii państw . Dopasowanie 
wiedzy jest odpowiedzią na kompilację potrzeb, two-
rzących się na poziomie regionalnym, a nawet świa-
towym i skierowane jest do określonych osób, zda-
rzeń, problemów, miejsca i czasu . Dzisiaj populary-
zacji nauki można postawić wymagania tak wysokie, 

że stanie się narzędziem wymagającym 
specjalistycznej wiedzy, a wręcz ustano-
wienia menedżera zarządzającego wie-
dzą ukierunkowaną na jeden z wymie-
nionych aspektów . Popularyzator nauki 
to osoba znająca potrzeby rynku i osią-
gnięcia nauki, zarządzająca tymi infor-
macjami i budująca sieć wiedzy wro-
śniętą w istniejące sieci organizacji go-
spodarczych i pozagospodarczych w da-
nym regionie . Znająca, rozumiejąca 
i implikująca potrzeby i zadania, płyną-
ce z każdego poziomu administracji 
państwowej, ośrodków naukowych i ryn-
ku, z jednoczesnym rozszerzeniem na 
region, województwo, kraj, związki 
państw i świat (rysunek 2) . 

Sieć jest zbiorem wyselekcjonowa-
nych związków z wybranymi partnera-
mi, jest efektem poszukiwania komple-
mentarnych zasobów [Jewtuchowicz, 
2001] . Sieci oparte są na: bliskości rela-
cji w środowisku lokalnym (regionie), 
stosunkach partnerskich, wzajemnej 
współpracy . Takie połączenie sieci zapew-
nia odpowiedni poziom wartości dodanej 
[Chądzyński, Nowakowska, Przygodzki, 
2007] . Z uwagi na fakt, że sieci łączą się 
w celu realizacji określonego obszaru 

działania, tworzą one organizację sieciową [Perechuda, 
2007] . Łączy ona jednostki uczestniczące w wykona-
niu poszczególnych czynności w określonych fazach 
całego cyklu [Świerczek, 2006] . Cechami takich sieci 
są m .in .: wzajemna koordynacja działań, wspólne 
decyzje dotyczące działań w wyznaczonym obszarze 
współpracy, występowanie dłuższego horyzontu cza-
sowego i powtarzalnego charakteru współpracy, wy-
stępowanie wymiany informacji w ramach sieci  
[Łobos, 2005] . 

festiwal nauki jako instrument  
popularyzacji nauki 

prawna dyfuzja wiedzy wymaga odpowied-
nich mechanizmów implikujących ideę po-
pularyzacji nauki . Jednym z nich jest festi-

wal nauki, który wyrasta na doskonałe narzędzie 
realizacyjne . Niesie w sobie potencjał spontaniczno-
ści rozwoju, samoistnego przenoszenia się z ośrod-
ka na ośrodek realizujący idee festiwalu, z kraju  
do kraju i z kontynentu na kontynent . Fenomen  

Rys. 1. Merytoryczny zakres oddziaływania popularyzacji 
nauki 
Źródło: opracowanie własne .
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zjawiska polega na tym, że jednostka za jednostką 
przystępuje dobrowolnie do działań popularyzator-
skich, które w ujęciu globalnym, a nawet krajowym, 
nie mają jednolitej i zdefiniowanej struktury . Jed-
nak mimo to wykonują zbliżone czynności, mają 
ten sam cel, tę samą pasję . Festiwale nauki nie ak-
ceptują granic, za nic mają politykę i jej zależności, 
ponieważ wyrastają z potrzeby serca i rozumu, 
a odwołując się do jakże ludzkiej potrzeby posiada-
nia i używania wiedzy, skierowane są do źródła pod-
stawy ludzkiego bytu . Idea festiwalu nauki skupia 
się na przyszłości każdego z nas, angażując się 
w rozwój społeczeństwa, ze szczególnym uwzględ-
nieniem ludzi młodych . 

Historia stworzenia festiwalu nauki, z jakim 
mamy do czynienia obecnie, jest bardzo bogata i się-
ga dwóch wieków wstecz . Mowa jest tu oczywiście 
o skonkretyzowanym i ukierunkowanym działaniu, 
promującym naukę, a nie o wszelkich działaniach, 
przekazujących wyniki prac odkrywczych i doświad-
czeń, jakie wypracował człowiek, ponieważ te sięga-
ją początków notowanej obecności pierwszych ludzi . 
Praktycznie każde działanie naszych przodków mia-
ło cechy promocji ich osiągnięć . Trudno zatem jed-
noznacznie wskazać, które działania z definicji pro-
mowały naukę . Z tego też powodu można podjąć 

próbę wskazania na moment, w któ-
rym człowiek w sposób celowy wy-
dzielił czynności popularyzujące na-
ukę i zaczął je realizować w obecnym 
rozumieniu [Malczyk, 2009b) . 

Dzisiaj festiwal nauki to instytu-
cja promująca wiedzę, ułatwiająca 
jej dyfuzję do społeczności . Z uwagi 
na swoje przeznaczenie festiwal od-
nosi się w szczególności do grupy 
osób uczących się i przedsiębiorców 
(rysunek 3) . 

Dzięki takiej rozpiętości oddziały-
wania, festiwal jednocześnie prezen-
tuje osiągnięcia nauki i ich zastoso-
wanie w praktyce . Z kolei przedsię-
biorcy, pracownicy administracji 
oraz inne osoby i instytucje mogą 
same zaprezentować się podczas fe-
stiwalu i porównać swoje osiągnięcia 
z innymi . Mogą wreszcie podnieść 
swoje umiejętności, zapytać o możli-
wości rozwiązania nurtujących pro-
blemów, nawiązać współpracę, wejść 
do regionalnej sieci wiedzy itd . Z jed-
nej strony młody i niedoświadczony 
odbiorca (młodzież szkolna), a z dru-
giej osoba lub firma działająca na 
rynku (przedsiębiorca, urzędnik) . 
Obie strony łączy to samo, czyli po-
trzeba nauki, poznawania, stawania 
się coraz lepszymi . Sprzężenie zwrot-
ne w informacjach, regionalna sieć 
wiedzy, neutralna platforma, jaką 
jest festiwal nauki, aktywne połącze-
nie nauki z praktyką, to atuty festi-
walu nauki (rysunek 4) . 

Bez wątpienia festiwal nauki to 
instrument dyfuzji wiedzy zarówno 
na polu regionalnym, krajowym, jak 
i międzynarodowym . W dobie globa-

lizacji informatycznej festiwale organizowane na 
świecie ujednolicają swoją misję, stosują podobne 
i sprawdzone narzędzia, emanują wiedzą światową, 
a przy tym szybko dostosowują się do nowych po-
trzeb . Sieć skupiająca ruch festiwalowy ma zasięg 
globalny i może realizować globalne potrzeby edu-
kacji . Wymaga zarządzania wiedzą, którą dysponu-
je, wypracowania mechanizmów szybkiej wzajem-
nej komunikacji, a także wpisania festiwalu, jako 
znaczącego elementu, do szeroko pojętego systemu 
edukacji, działającego w sferze międzynarodowej 
i krajowej, a nade wszystko regionalnej . Tak otwar-
ta idea działa ponad sieciami organizacji gospodar-
czych i pozagospodarczych, tworzy własną sieć wie-
dzy, która w istotny sposób wspomaga proces two-
rzenia społeczeństwa opartego na wiedzy . 

dr inż . Tomasz Malczyk 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 
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Rys. 4. Znaczenie festiwalu nauki w aspekcie rozwoju nauki 
i przedsiębiorczości 
Źródło: opracowanie własne . 
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2001 . 
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w turbulentnym otoczeniu, 
PWE, Warszawa 2005 . 
[4] MALCZYK T ., Innowacyj-
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B . KOZAK (red .), Wiedza dro-
gą do sukcesu, Wiedza drogą 
do sukcesu – przedsiębiorczość 
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dawnicza PWSZ w Nysie, Nysa 
2009a . 
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kształtujące postawy przedsię-
biorczości, czyli w co warto za-
inwestować, w: T . MALCZYK, 
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[6] MALCZYK T ., Nyski Festi-
wal Nauki . Międzynarodowy 
wymiar popularyzacji nauki, 
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wiedzy w przedsiębiorstwie siecio-
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Summary 
The science festival is the per-
fect instrument of knowledge 
diffusion about the regional, 
national and international ran-
ge . The mission of the science 
festival movement has the 
extremely essential and ambi-
tious message, it builds the 
knowledge capital of society . The 
created streams of knowledge 
hit to youth, businessmen, the 
government and non govern-
ment workers . The festival sti-
mulates to create the network 
of knowledge and include toge-
ther all festival participants . 
This movement build the know-
ledge based society . 
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stopniowa czy przyspieszona  
internacjonalizacja  
– analiza polskich prywatnych mśp    

Witold Nowiński, Wanda Nowara

wprowadzenie 

radycyjne modele, opisujące mechanizmy in-
ternacjonalizacji przedsiębiorstw, przedsta-
wiały ją zazwyczaj jako proces charakteryzu-

jący się wzrastającym zaangażowaniem firmy w dzia-
łalność międzynarodową . Stopniowy wzrost umiędzy-
narodowienia był tłumaczony ograniczonymi zasoba-
mi przedsiębiorstw . Ograniczenia te, w szczególności 
w przypadku MŚP, zmuszały firmy do pozyskiwania 
wiedzy o rynkach zagranicznych w drodze akumulacji 
bezpośrednich doświadczeń . W efekcie, w początkach 
działalności firmy miały skupiać się na rynku krajo-
wym i dopiero po osiągnięciu pewnej dojrzałości 
wchodzić na rynki zagraniczne . Z kolei ekspansja za-
graniczna przedsiębiorstw według tych modeli cecho-
wać się miała w początkowym etapie doborem ryn-
ków, zbliżonych pod względem dystansu psychicznego 
i form wejścia na rynki, wymagających niewielkiego 
zaangażowania . Wraz ze zdobywaniem wiedzy rosnąć 
powinno zaangażowanie, wyrażające się wzrostem 
udziału sprzedaży zagranicznej, wchodzeniem na ryn-
ki o większym dystansie psychicznym, a przy okazji 
ogólnie wzrostem liczby obsługiwanych rynków oraz 
stosowaniem bardziej zaawansowanych form wejścia . 

Ten model stopniowej internacjonalizacji począw-
szy od lat 90 . zaczął być podważany . Badacze z kra-
jów wysoko rozwiniętych zaczęli zauważać, że coraz 
częściej firmy wchodzą na rynki zagraniczne szybko 
i przeskakują etapy, jakie przewidywały wcześniejsze 
tradycyjne teorie1) . W ostatnich latach zagadnienia 
wczesnej internacjonalizacji zaczęły być także analizo-
wane na rynkach wschodzących, w tym także na rynku 
polskim . Badania Cieślika i Kaciaka2), Morawczyńskiego3) 
i Nowińskiego4) wskazują, że również na naszym ryn-
ku pojawiają się firmy, które od założenia można 
uznać za międzynarodowe lub globalne . Powstaje jed-
nak pytanie o skalę tego zjawiska, a także o to, który 
model dominuje wśród polskich firm i czy model ten 
ulega zmianie . Dotychczasowe badania nie w pełni 
odpowiadają na te pytania . Ponadto dotychczasowe 
badania, analizując szybkość internacjonalizacji, za 
moment rozpoczęcia działalności, od którego liczy się 
czas osiągania pewnych etapów umiędzynarodowie-
nia, traktują datę formalnego utworzenia firmy . 
W efekcie nie rozróżniają one między firmami, które 
faktycznie rozpoczynają działalność, a takimi, które 
są nowe jedynie formalnie, de facto zaś kontynuują 

prowadzoną już wcześniej działalność w nowej formie 
prawnej . Według Zahry5), firma, która kontynuuje 
działalność wcześniej prowadzoną w innej formie 
prawnej bądź w innym składzie własnościowym, bazu-
je na zasobach, kontaktach i wiedzy swojej „poprzed-
niczki”, co może znacznie przyspieszać jej internacjo-
nalizację . Niniejsze badania oparte są na danych 
umożliwiających określenie faktycznego, a nie tylko 
formalnego wieku firmy, co pozwala dokładniej okreś-
lić jej związek z internacjonalizacją . 

Głównym celem prezentowanego badania jest 
próba odpowiedzi na pytanie, czy małe i średnie pol-
skie przedsiębiorstwa prywatne wchodzą na ścieżkę 
internacjonalizacji zgodnie z modelami, zakładający-
mi stopniowe, etapowe budowanie swojej obecności 
na rynkach zagranicznych, czy też prezentują przy-
spieszony model . Ma ono też na celu określenie, czy 
tempo internacjonalizacji polskich MŚP ulegało 
w ostatnich dwóch dekadach zmianom . Badanie 
ograniczone jest do firm, w których polscy właści-
ciele mają udział kontrolny (tj . minimum 50% udzia-
łów oraz decydującą rolę w zarządzie) . Przedmiotem 
badania są firmy małe i średnie, zatrudniające nie 
więcej niż 250 pracowników, czyli takie, dla których 
modele etapowe były dedykowane . Twórcy modelu 
z Uppsali6), jednego ze sztandarowych modeli stop-
niowej internacjonalizacji, zakładali bowiem, że właś- 
nie te firmy są w największym stopniu dotknięte 
ograniczeniami zasobowymi, które wymuszają stop-
niowy charakter umiędzynarodowienia . Badanie 
obejmuje firmy prywatne i lokalne, tj . niemające po-
wiązań z większymi grupami kapitałowymi i nieba-
zujące na doświadczeniu zagranicznych udziałowców 
z ich rodzimych rynków . Powiązania kapitałowe 
mogą oznaczać dostęp do większych zasobów, zarów-
no w formie środków finansowych, jak i wiedzy, do-
stępu do kanałów zbytu itp ., ułatwiających i przy-
spieszających internacjonalizację . Podobny efekt 
może dawać zaangażowanie osób zagranicznych 
w kierowanie przedsiębiorstwem . Dlatego zawężenie 
badanych przedsiębiorstw do niezależnych firm o lo-
kalnych korzeniach pozwala na wyeliminowanie 
wpływu wspomnianych czynników na szybkość in-
ternacjonalizacji . Badanie pozwala więc określić 
tempo i sposób internacjonalizacji tych przedsię-
biorstw, które podlegają relatywnie największym 
ograniczeniom w zakresie zasobów ułatwiających 
ekspansję za granicę . 
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,

hipotezy 

odele, jakie przez lata obowiązywały w ba-
daniach nad internacjonalizacją, czyli mo-
dele etapowe, opierają się na założeniach, 

że internacjonalizacja poprzedzona jest dłuższym 
etapem przygotowawczym, a wchodzenie na rynki 
zagraniczne i zwiększanie sprzedaży zagranicznej 
następuje stopniowo . Jak już wspomniano, litera-
tura coraz częściej sugeruje, że tempo internacjo-
nalizacji ulega zwiększeniu, a firmy przeskakują 
etap przygotowań i budowania pozycji w kraju, 
i w krótkim czasie, bądź natychmiast po założeniu, 
wchodzą na rynki zagraniczne . Autorzy chcieli 
więc poprzez badanie zweryfikować, czy istotnie 
tempo internacjonalizacji wzrasta . Postawili więc 
hipotezę, że: 
H1: Tempo internacjonalizacji wśród polskich MŚP 
powstałych po roku 1989 ulega przyspieszeniu. 

Badacze wskazują na wiele czynników – zarówno 
zewnętrznych, jak i dotyczących przedsiębiorstwa 
i przedsiębiorców, które decydują o internacjonali-
zacji . Są to więc czynniki związane ze środowiskiem, 
w jakim firma działa, siły wypychające z rynku kra-
jowego, np . jego mały rozmiar lub silna konkuren-
cja, siły przyciągające na rynki zagraniczne związa-
ne z wyższymi marżami, globalną czy regionalną 
integracją rynków, a także zmiany w technologiach 
komunikacyjnych . Do tego dochodzą czynniki zwią-
zane z przedsiębiorcami, ich doświadczeniem mię-
dzynarodowym, przedsiębiorczością, kontaktami za-
granicznymi . Są też w końcu czynniki związane 
z samym przedsiębiorstwem, konkurencyjnością 
jego zasobów, powiązaniami kooperacyjnymi czy wy-
jątkowymi zasobami . W tym badaniu autorów naj-
bardziej interesowało nie tyle to, jak poszczególne 
czynniki wpływają na proces internacjonalizacji, ale 
czy ich rola w okresie objętym badaniem ulegała 
zmianom . Można wysuwać pewne przypuszczenia, 
że wskutek zmian w otoczeniu gospodarczym, insty-
tucjonalnym i technicznym znaczenie poszczegól-
nych czynników będzie ulegać zmianom . Ponieważ 
jednak przesłanki do ewolucji roli czynników inter-
nacjonalizacji nie są zupełnie jednoznaczne, sformu-
łowano hipotezę, że: 
H2: Z biegiem lat rola poszczególnych czynni-
ków w internacjonalizacji ulega zmianie. 

Jeśli prawdą byłoby, że internacjonalizacja MŚP 
jest coraz szybsza, co sugeruje hipoteza 1, to poja-
wia się pytanie, na ile w ogóle można mówić o stop-
niowo wzrastającym zaangażowaniu międzynarodo-
wym MŚP . Stopniowo rosnące zaangażowanie mię-
dzynarodowe stanowiło punkt wyjścia dla większo-
ści modeli etapowych7), ale jednocześnie niektóre 
badania mówiące o firmach, które stają się global-
ne, krótko po założeniu, podtrzymują ten punkt wi-
dzenia8) . Dlatego postawiono hipotezę, że: 
H3: Mimo przyspieszenia internacjonalizacji, 
polskie MŚP stopniowo zwiększają swoje zaan-
gażowanie na rynkach zagranicznych. 

metody 

adanie zostało przeprowadzone na próbie 
45 MŚP, które wzięły udział w badaniu an-
kietowym dotyczącym procesów internacjo-

nalizacji . Przedsiębiorstwa zostały wybrane do badania 

na podstawie bazy KOMPASS . Kwalifikując przed-
siębiorstwa do badania, ustalono następujące kryte-
ria wyboru: firma ma charakter produkcyjny, pro-
wadzi eksport, jest małym bądź średnim przedsię-
biorstwem, ma obrót nie mniejszy niż 0,3 mln EUR, 
założona została (formalnie) w latach 2000–2005 . 
Następnie spośród 641 firm, jakie zostały zakwalifi-
kowane do badania, wybrano 372 firmy, co do któ-
rych na podstawie ich stron internetowych uzasad-
nione było przekonanie, że są firmami rdzennie 
polskimi i zakładane były od podstaw, a nie w wyni-
ku procesów prywatyzacyjnych, oraz że stanowią 
firmy niezależne i nie wchodzą w skład większych 
grup kapitałowych . Autorzy wychodzili z założenia, 
że udział zagranicznych inwestorów, przynależność 
do grupy kapitałowej oraz bazowanie na wcześniej-
szym doświadczeniu firmy mogą mieć istotny wpływ 
na wyniki badania, a podstawowym celem była ana-
liza procesów internacjonalizacji w polskich nieza-
leżnych MŚP . 

Po odrzuceniu firm, co do których w toku bada-
nia okazało się, że nigdy nie eksportowały, zmieniły 
adres lub właściciela, w próbie pozostało 326 firm . 
Łącznie otrzymano 67 odpowiedzi, spośród których 
do analizy zakwalifikowano 45, które w kwestiona-
riuszu potwierdziły, że są eksporterami i których po-
czątki działalności sięgały nie wcześniej niż do roku 
1989 . Należy zaznaczyć, że chociaż formalnie wszyst-
kie firmy zostały założone w aktualnej formie praw-
nej w latach 2000–2005, to spośród 45 firm aż 10 
miało swoje początki w latach 1989–1999 . Umożliwi-
ło to przeprowadzenie testów, uwzględniających 
wpływ czasu na proces internacjonalizacji . 

Przeprowadzona ankieta miała formę pisemną 
i była rozsyłana drogą pocztową . W przypadku, 
gdy odpowiedzi były niekompletne, kontaktowano 
się dodatkowo z respondentami drogą telefoniczną 
w celu ich uzupełnienia . Treść ankiety zawierała 
m .in . pytania o rok założenia firmy w obecnej for-
mie prawnej oraz o pierwszy rok faktycznej dzia-
łalności w przypadku, gdy firma kontynuuje dzia-
łalność, założoną pierwotnie w innej formie praw-
nej . Respondenci podawali także rok, w którym 
firma rozpoczęła działalność eksportową oraz rok, 
w którym osiągnęła próg 25% przychodów z eks-
portu . Ponadto określali liczbę rynków zagranicz-
nych, na których firma jest obecna . Respondenci 
byli też proszeni o podanie, czy eksport był rozwa-
żany przed rozpoczęciem działalności (odpowiedź 
tak/nie) oraz o ocenę w skali 1–5 roli wielu dzia-
łań, jak np . działań poprzedzających rozpoczęcie 
eksportu, i czynników wpływających na ekspansję 
eksportową (dotyczących otoczenia, przedsiębior-
cy oraz firmy) . 

wyniki empiryczne 

stalono na początek, czy istnieje zależność 
pomiędzy rokiem powstania firmy a okre-
sem osiągnięcia wysokich przychodów z eks-

portu . W tym celu ze zbioru wyjściowego 45 MŚP 
wyodrębniono 27, które osiągnęły 25-proc . próg przy-
chodów z eksportu i dla nich wyliczono korelację 
pomiędzy wiekiem przedsiębiorstwa a liczbą lat od po-
czątków powstania do osiągnięcia wspomnianego 
progu . Zastosowano korelację porządku rang według 
Spearmana9), która wyniosła 0,365 na poziomie 
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istotności 0,06 . Oznacza to, że istnieje statystycznie 
istotna zależność między czasem założenia firmy 
a czasem potrzebnym do osiągnięcia progu przycho-
dów z eksportu na poziomie 25%, na podstawie cze-
go można domniemywać, że młodsze przedsiębior-
stwa szybciej dokonują internacjonalizacji10) . 

Dodatkowo, w celu wykazania, że firmy młodsze 
szybciej osiągają próg 25% przychodów z eksportu 
w ciągu 3 lat od rozpoczęcia działalności, podzielono 
badane podmioty ponownie na dwie części, ale tym 
razem według kryterium wieku . Wyróżniono grupę: 
starszych, tj . założonych między 1989 i 2000 r . oraz 
młodszych, tj . założonych w latach 2001–2006 . Przy 
podziale kierowano się jak najbliższą liczebnością 
obu grup, która wyniosła odpowiednio 20 i 25 (tabe-
la 1) . Średni czas do uzyskania progu 25% przycho-
dów z eksportu wśród przedsiębiorstw z grupy młod-
szej wyniósł 3,19 lata, czyli niemal dwa razy szybciej 
niż w grupie starszej . Wynik dwustronnego testu 
t-Studenta (przeprowadzonego po uprzedniej pozy-
tywnej weryfikacji rozkładu normalnego) wskazuje, 
że prawdopodobieństwo p wystąpienia statystycznie 
istotnych różnic jest wysokie i wynosi 0,0157 . 

Według przyjętej definicji wczesnej internacjonaliza-
cji (próg 25% przychodów z eksportu nie później niż 
w trzecim roku działalności), 10 firm powstałych od 
2001 r . (czyli 40%) kwalifikuje się do tej kategorii, pod-
czas gdy wśród tych, które powstały pomiędzy 1989 
a 2000 r . w grupie tej są 4 firmy (20%) . Test chi-kwa-
drat nie wykazał znaczących różnic między grupami 
firm (starsze vs młodsze) w zakresie udziału firm z eks-
portem większym niż 25% przychodów z eksportu . 

Na podstawie powyższych wyników przyjęto, że 
hipoteza 1 została zweryfikowana pozytywnie, tzn . 
tempo internacjonalizacji wśród polskich MŚP po-
wstałych po 1989 r . ulega przyspieszeniu . 

Następnym elementem analizy były determinan-
ty internacjonalizacji . Badaniem objęto 12 następu-
jących czynników: z globalną integrację rynku 
z zbyt mały rynek krajowy z zbyt dużą konkurencję 
na rynku krajowym z konkurencyjność oferty firmy 
na rynkach zagranicznych z przedsiębiorczość kie-
rownictwa firmy z posiadane kontakty na rynkach 
zagranicznych z ważne powiązania kooperacyjne 
z firmami krajowymi z wyjątkowe zasoby lub umie-
jętności posiadane przez firmę z wyższą rentowność 
sprzedaży zagranicznej z doświadczenie kierownic-
twa w biznesie międzynarodowym z integrację Pol-
ski z Unią Europejską oraz z dostęp do nowocze-
snych technik komputerowych (internet itp .) . Pomiar 
korelacji tych czynników z wiekiem firmy wykazuje 
statystyczną istotność tylko dla jednej determinanty, 
tj . intensywności konkurencji na rynku krajowym . 

Korelacja jest ujemna, co oznacza, że konkurencja 
bardziej przyczyniała się do internacjonalizacji firm 
młodszych niż firm starszych . Współczynnik korela-
cji rang Spearmana wyniósł w tym przypadku -0,437, 
przy istotności poniżej 0,05 . 

Przypatrzono się także, jakie działania były podej-
mowane przed rozpoczęciem działalności eksporto-
wej wśród przedsiębiorstw starszych i młodszych . 
Analiza dotyczyła następujących kwestii: poszukiwa-
nia potencjalnych klientów, analizy potrzeb poten-
cjalnych klientów, nawiązywania kontaktów z osoba-
mi mającymi wiedzę/powiązania przydatne w sprze-
daży eksportowej, rozwoju produktów, prowadzenia 
próbnej sprzedaży eksportowej oraz udziału w tar-
gach . Pomiar korelacji tych działań z wiekiem firmy 
wykazuje statystyczną istotność tylko dla jednego ze 
wskazanych 6 działań poprzedzających eksport . Jest 
nim nawiązywanie kontaktów z osobami/firmami, 
które mogą być pomocne w realizacji eksportu i jest 
ono ujemnie skorelowane z wiekiem, co oznacza, że 
młodsze przedsiębiorstwa częściej świadomie nawią-
zują kontakty, służące rozpoczęciu eksportu . Współ-
czynnik korelacji rang Spearmana wyniósł -0,307 
(przy istotności poniżej 0,05) . Zmiany w zakresie zna-
czenia jednego tylko czynnika z każdego zestawu nie 
dają podstaw do pozytywnej weryfikacji hipotezy 2, 
mówiącej, że rola poszczególnych czynników w inter-
nacjonalizacji ulega zmianie . 

Ostatni etap badania dotyczył pytania, czy inter-
nacjonalizację firm można określić jako stopniową . 
W tym celu przeanalizowano związek liczby rynków 
i udziału przychodów z eksportu z wiekiem firmy . 
Obliczenia wskazały co prawda dodatnią korelację 
między tymi zmiennymi, ale związek ten nie jest 
istotny statystycznie nawet na poziomie p = 0,1 . Za-
tem nie można potwierdzić założeń hipotezy 
3 o stopniowym zwiększaniu zaangażowania pol-
skich MŚP na rynkach zagranicznych, mimo przy-
spieszenia internacjonalizacji . 

Dyskusja 

ykazana coraz szybsza internacjonalizacja 
polskich przedsiębiorstw jest zgodna z ten-
dencjami występującymi w innych krajach, 

opisanymi w literaturze, a także powszechnym od-
czuciem . Oznacza to odejście od tradycyjnych teorii 
internacjonalizacji, które zakładały, że MŚP będą 
wchodzić na rynki zagraniczne stopniowo i stosunko-
wo powoli . Oczywiście nie dotyczy to wszystkich 
przedsiębiorstw . Można zastanawiać się, na ile tempo 
internacjonalizacji będzie dalej rosnąć . Istotna jest tu 
poczyniona obserwacja, że już na etapie pomysłu na 

Tab. 1. Szybkość internacjonalizacji przedsiębiorstw „starych” i „młodych” 

Przedział 
czasu 

Liczba 
firm, które 
rozpoczęły 

w tym czasie 
działalność 

Liczba 
firm, które 
osiągnęły 
próg 25% 

przychodów 
z eksportu

Liczba firm, 
które osiągnęły 
próg 25% nie 
później niż 
w 3 roku 

działalności 

% firm 
z eksportem 
większym 
niż 25% 

przychodów 
z eksportu

Średni czas 
(liczba lat) do 
osiągnięcia 
progu 25% 
przychodów 
z eksportu

% firm, które 
osiągnęły próg 

25% przychodów 
z eksportu  

nie później niż 
w trzecim roku 

działalności 
1989–2000 20 11 4 55% 6,27 20%
2001–2006 25 16 10 64% 3,19 40%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety . 
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biznes, duża część firm rozważa eksport i szuka po-
tencjalnych klientów nie tylko na rynku krajowym; 
szybsza internacjonalizacja może być również tego 
efektem . Nieparametryczny test U Manna-Whitneya 
wskazuje istotne różnice (p = 0,04) w kwestii szybko-
ści osiągania progu 25% przychodów z eksportu dla 
firm, które rozważały i nie rozważały eksportu przed 
założeniem, aczkolwiek ze względu na stosunkowo 
małą liczebność firm, które nie rozważały eksportu 
przez założeniem, warto tę kwestię ponownie zwery-
fikować w przyszłych badaniach . W każdym razie 
coraz lepsze wykształcenie i znajomość języków ob-
cych wśród przedsiębiorców mogą przyczyniać się do 
tego, że eksport coraz częściej będzie rozważany jesz-
cze przed uruchomieniem firmy . W efekcie szybkość 
internacjonalizacji może w przyszłości rosnąć . 

Zaskakująca jest niezauważalna zmiana znacze-
nia determinantów ekspansji zagranicznej . Wydawa-
łoby się, że coraz szybsza internacjonalizacja powin-
na być związana z pogłębianiem procesu globaliza-
cji, w tym dostępem do internetu, oraz integracji 
europejskiej . Rozwój środków telekomunikacji rady-
kalnie zmienił możliwości dostępu do informacji 
o poszczególnych rynkach w zakresie popytu i poda-
ży, konkurencji, procedur i kosztów związanych 
z wejściem etc . Zdawałoby się, że ma to szczególne 
znaczenie dla MŚP, ponieważ zwykle, w przeciwień-
stwie do dużych korporacji, nie stać ich na płatne 
pozyskiwanie danych, jak również trudniej jest im 
pokonywać bariery administracyjne . Tymczasem nie 
obserwujemy zmiany roli czynników związanych 
z technologiami internetowymi czy integracją euro-
pejską . Być może nasilające się znaczenie konkuren-
cji na rynku krajowym dla internacjonalizacji pol-
skich MŚP jest pośrednio efektem integracji i jej 
wpływu na intensywność konkurencji . 

Nie ustalono jednoznacznie, czy przyspieszona in-
ternacjonalizacja współwystępuje ze stopniowym mo-
delem internacjonalizacji polskich MŚP . Choć korela-
cja między wiekiem firm a liczbą rynków i udziałem 
sprzedaży zagranicznej jest dodatnia, to jednak staty-
stycznie nieistotna . Może to wynikać z faktu, że część 
firm nadal działa według modelu stopniowego zwięk-
szania swojego zaangażowania zagranicznego, pod-
czas gdy inne, szczególnie te stosujące strategię niszo-
wą, natychmiast po założeniu obecne są na wielu ryn-
kach i lokują tam większość swojej sprzedaży . W przy-
szłości warto byłoby się przypatrzeć, jaki jest kierunek 
geograficzny ekspansji firm, które zwiększają liczbę 
rynków stopniowo, wraz z wiekiem, a jaki wśród firm, 
u których ta zależność nie występuje . Pozwoliłoby to 
ocenić, czy dla obu grup równie duże znaczenie ma 
dystans psychiczny . 

wnioski 

iniejsze badania wykazały, że niezależne, 
polskie prywatne MŚP coraz szybciej zwięk-
szają swoje zaangażowanie na rynkach za-

granicznych i częściej świadomie nawiązują kontak-
ty, służące budowaniu pozycji zagranicznej . Częściej 
też, niż to było wcześniej, decyduje o tym nasilająca 
się konkurencja na rynku krajowym . 

W dalszych badaniach warto byłoby bliżej przyj-
rzeć się, czy wynika to z coraz liczniejszej grupy firm 
globalnych, czy też z generalnego przyspieszenia eks-
pansji zagranicznej . Podczas gdy obecne badanie 

skupiło się na polskich, prywatnych i niezależnych 
MŚP, to w przyszłości warto badania rozszerzyć na 
przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym, przedsię-
biorstwa sprywatyzowane oraz stanowiące część 
większych grup kapitałowych . W ten sposób będzie 
można zrozumieć, jak powiązania MŚP oraz ich prze-
szłość wpływają na zachowania międzynarodowe . 

dr Witold Nowiński 
Katedra Stosunków Międzynarodowych 
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 

dr Wanda Nowara 
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
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9) Zastosowano ten współczynnik ze względu na rodzaj da-
nych . Jako metoda rangowa, rho Spearmana jest w niewiel-
kim stopniu wrażliwe na obserwacje odstające . Ponadto 
współczynnik ten może być stosowany przy dowolnym rozkła-
dzie porównywanych zmiennych . 
10) Inne wskaźniki korelacji dla zmiennych niemających rozkła-
du normalnego – tau Kendalla oraz gamma Kruskala wynio-
sły odpowiednio 0,273 oraz 0,301 na poziomie istotności 0,05 .

Summary 
Traditional internationalization theories assumes that small 
and medium enterprises would grow internationally only gra-
dually and relatively slowly, mainly due to their weak resource 
base . 1990 brought first studies undermining this view of gra-
dual internationalization . This paper shows that Polish SMEs 
also speed up their internationalization processes and enter  
foreign markets earlier and more intensely . The relevance of 
majority internationalization drivers is similar irrespective of 
company age . The only significant change refers to the rising 
impact of competitive pressure on the pace of internationaliza-
tion . Simultaneously we observe that younger SMEs more fre-
quently search for international contacts that may facilitate in-
ternationalization . The observed relationships between compa-
ny age and the number of international markets as well as sha-
re of foreign-derived revenues do not support hypothesis con-
cerning gradual internationalization of Polish SMEs . 
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zróżnicowanie i determinanty 
rentowności sektora mśp  
w Unii europejskiej 
    
Zbigniew Gołaś

wprowadzenie 

harakterystyczną cechą gospodarek zdecy-
dowanej większości krajów Unii Europej-
skiej (UE) jest bardzo wysoka ranga mikro-, 

małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP), tj . pod-
miotów, które zatrudniają odpowiednio: <10, 10–49 
oraz 50–250 pracowników, a ich roczny obrót i/lub 
całkowity bilans roczny nie przekracza odpowiednio: 
2/2, 10/10 oraz 50/43 milionów EUR [Commision…, 
2004] . Szczególne znaczenie sektora MŚP w gospo-
darce UE wynika z dwóch przesłanek . Po pierwsze, 
liczba tego rodzaju podmiotów przesądza o tym, że 
są one największym pracodawcą i najsilniej determi-
nują sytuację na rynku pracy . Po drugie, działalność 
w mikro-, małej i średniej skali jest powszechnie 
uznawana za przejaw zdrowej konkurencji oraz ważny 
wyznacznik przedsiębiorczości [Skowronek-Mielczarek, 
2003] . Biorąc jednak pod uwagę inne parametry niż 
liczba przedsiębiorstw i zatrudnionych, znaczenie 
sektora MŚP nie jest jednolite; jest on bowiem silnie 
zróżnicowany pod względem efektywności technicz-
nej, ekonomicznej oraz finansowej, i to zarówno we-
wnątrz poszczególnych krajów, jak i między krajami 
UE [Majewski, 2005] . 

Jednym z ważniejszych wyznaczników pozycji 
ekonomicznej MŚP jest ich efektywność finansowa 
mierzona rentownością . Szczególna ranga rentowno-
ści wynika z trzech przesłanek [Wędzki, 2006]: po 
pierwsze, rentowność stanowi podstawę oceny stop-
nia pomnażania kapitału właścicieli w kontekście 
VBM (Value Based Management); po drugie, wyraża 
funkcję celu przedsiębiorstwa; po trzecie, jej analiza 
umożliwia identyfikację czynników zdolności tworze-
nia wartości dla właścicieli firm postrzeganych w ka-
tegoriach zysku bilansowego i/lub rezydualnego . 

Głównym celem prezentowanego artykułu jest 
analiza zróżnicowania poziomu i czynników kształ-
tujących rentowność przedsiębiorstw z sektora 
MŚP w krajach UE . W analizie wykorzystano naj-
nowsze ekonomiczno-finansowe informacje staty-
styczne pochodzące z bazy danych Komisji Europej-
skiej ds . Przedsiębiorstw i Przemysłu, publikowane 
na stronach Eurostat [SME Performance…, 2009] . 

metoda badawcza 

powodu ograniczonej liczby informacji 
i ich zakresu w bazie danych Komisji Eu-
ropejskiej ds . Przedsiębiorstw i Przemysłu 

[SME Performance…, 2009] analizę rentowności 
MŚP w krajach UE-27 przeprowadzono na podsta-
wie dekompozycji wskaźnika rentowności przycho-
dów mierzonego nadwyżką operacyjną netto1) . 
Wskaźnik ten przedstawiono w postaci iloczynu 
produktywności nakładów, uzbrojenia pracy mie-
rzonego wartością nakładów (zużycia pośredniego) 
w przeliczeniu na zatrudnionego, pracochłonno-
ści produkcji, wskaźnika wartości dodanej, wskaź-
nika kosztów pracy najemnej oraz wskaźnika wyna-
grodzeń przedsiębiorców, według następującego 
schematu: 

RN = NON = PS × N × Z × WD × NOB × NON
P N Z PS PS WD NOB

RN = PN × UP × PP × WWD × WKP × WWP

gdzie: 
RN – rentowność przychodów [nadwyżka operacyj-
na netto (NON)/przychody ze sprzedaży (PS)], 
PN – produktywność nakładów [przychody ze sprze-
daży (PS)/nakłady ogółem (N)], 
UP – uzbrojenie pracy [nakłady ogółem (N)/liczba 
zatrudnionych (Z)], 
PP – pracochłonność produkcji [liczba zatrudnio-
nych (Z)/przychody ze sprzedaży (PS)], 
WWD – wskaźnik wartości dodanej [wartość doda-
na (WD)/przychody ze sprzedaży (PS)], 
WKP – wskaźnik kosztów pracy [nadwyżka opera-
cyjna brutto/wartość dodana (WD)]
WWP – wskaźnik wynagrodzeń przedsiębiorców 
[nadwyżka operacyjna netto (NON)/nadwyżka ope-
racyjna brutto (NOB)] . 

Przedstawione wyżej wskaźniki, tworzące spój-
ny i logiczny system analizy strukturalnej rentow-
ności przychodów, poddano analizie statystycznej 
przy zastosowaniu podstawowych statystyk opiso-
wych2) . Ponadto przeprowadzono analizę ilościową 
rentowności przy zastosowaniu metody krokowej 
regresji liniowej, w której za zmienne objaśniają-
ce przyjęto mnożniki z przedstawionego wyżej 
modelu dekompozycji rentowności . W modelowa-
niu ekonometrycznym3) wykorzystano dane cha-
rakteryzujące poszczególne mnożniki w układzie 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
według 45 sekcji szczegółowych gospodarki krajów 
wchodzących w skład UE-27, według danych 
z 2008 r . 
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zróżnicowanie rentowności w sektorze 
mśp Unii europejskiej według krajów 

tabeli 1 przedstawiono poziom rentowno-
ści przychodów, mierzony nadwyżką opera-
cyjną netto, według wielkości przedsię-

biorstw oraz w układzie krajów UE . Z danych tych 
wynika, że ogółem w UE sektor MŚP uzyskuje zna-
cząco niższą rentowność przychodów (6,84%) aniże-
li sektor dużych przedsiębiorstw (9,55%), głównie 
w następstwie relatywnie niskiej rentowności 
(4,32%) najliczniejszej grupy podmiotów działają-
cych w mikroskali . Różnice w tym zakresie są zna-
czące i nie dotyczą tylko Niemiec, Danii, Luksem-
burga i Wielkiej Brytanii, w których efektywność fi-
nansowa, mierzona nadwyżką operacyjną, była 
w sektorze MŚP wyższa niż w dużych przedsiębior-
stwach . Ponadto, biorąc pod uwagę statystyki opiso-
we, można zauważyć, że przeciętny obraz sprawności 
finansowej przedsiębiorstw w UE jest wypadkową 
bardzo silnych różnic w tym zakresie między po-
szczególnymi krajami UE . 

Na znaczące zróżnicowanie rentowności MŚP 
w układzie krajów UE wskazuje jednoznacznie wiel-
kość współczynnika zmienności vp, którego poziom 
przekraczał w 2008 r . 42% . Ponadto zastosowane 
statystyki wskazują tutaj również na wyraźną pra-
wostronną asymetrię rozkładu rentowności ( x >Q2), 
z której wynika, że w ponad połowie krajów rentow-
ność MŚP była wyższa niż przeciętnie w UE . Jednak 
w świetle kwartyla pierwszego (Q1) w 25% krajów 
przedsiębiorstwa z sektora MŚP uzyskiwały relatyw-
nie niską rentowność, tj . relacja nadwyżki operacyj-
nej do przychodów była w nich równa lub niższa od 
4,1% . Należy tutaj zaliczyć MŚP działające na Wę-
grzech (0,32%), w Grecji (1,53%), Słowenii (1,93%) 
i Francji (1,96%) . Biorąc z kolei pod uwagę kwartyl 
3 (Q3), można zauważyć, że w 25% krajów UE ren-
towność sektora znacznie przekraczała średnią 
w UE i była ona w nich co najmniej równa lub więk-
sza od 8,6% . W tej grupie najsilniej wyróżniały się 
MŚP funkcjonujące w Wielkiej Brytanii, gdzie ren-
towność sektora MŚP wynosiła blisko 15%, a także, 
chociaż w mniejszym stopniu MŚP na Malcie 
(11,4%), w Irlandii (11,9%) oraz na Cyprze (12,9%) . 

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że na 
duże zróżnicowanie rentowności w MŚP głównie 
wpływa bardzo silne zróżnicowanie relacji nadwyżki 
operacyjnej do przychodów w sektorze mikroprzed-
siębiorstw (vp=114,5%) . Generalnie w ponad 50% 
krajów UE rentowność w mikroprzedsiębiorstwach 
była wyższa od średniej, a jej rozkład, podobnie jak 
w całym sektorze MŚP, cechował się dość wyraźną 
asymetrią prawostronną ( x >Q2) . Jednak w świetle
kwartyla pierwszego (Q1) w 25% krajów UE mikro-
firmy były nierentowne, tj . relacja nadwyżki opera-
cyjnej do przychodów była w nich równa lub niższa 
od -1,0% . Pod tym względem wyróżniają się przede 
wszystkim mikroprzedsiębiorstwa na Litwie (-7,3%),  
Węgrzech (-7,1%), w Grecji (-6,5%), Słowenii (-4,6%), 
Portugali (-4,4) oraz funkcjonujące w Polsce (-3,1%) . 
Biorąc z kolei pod uwagę kwartyl trzeci (Q3), można 
zauważyć, że w 25% krajów UE rentowność mikro-
przedsiębiorstw znacznie przekraczała średnią 
w UE, była bowiem ona w nich co najmniej równa 
lub większa od 6,2% . W tej grupie najsilniej wyróż-
niały się mikrofirmy w Wielkiej Brytanii (17,4%) 

oraz w Danii (17,7%), a także w Niemczech (10,3%), 
na Cyprze (10,6%), w Irlandii (12,7%) i Luksembur-
gu (13,0%) . 

W zdecydowanie mniejszym stopniu różnicowała 
kraje UE rentowność małych i średnich przedsię-
biorstw (vp=20,7÷22,3%) . Niemniej jednak również 
w przypadku tych klas wielkości przedsiębiorstw 
sprawność finansowa, mierzona relacją nadwyżki 
operacyjnej do przychodów, oscylowała w dość sze-
rokim przedziale wynoszącym odpowiednio: 
3,3÷15,8% (małe firmy) oraz 3,0÷15,3% (średnie fir-
my) . Przyczyn tego stanu, odnoszących się również 
do mikrofirm, można upatrywać w wielu czynni-
kach wewnętrznych, tj . w dużej mierze zależnych od 
decyzji przedsiębiorców, jak i uwarunkowaniach ze-
wnętrznych, na które wpływ przedsiębiorców jest ge-
neralnie ograniczony lub znikomy . Rentowność jest 
bowiem kształtowana z jednej strony przez decyzje 
przedsiębiorców w obszarze struktury majątkowo- 
-kapitałowej, strategii płynności i sprzedaży, organi-
zacji produkcji oraz przez będący w ich dyspozycji 
kapitał ludzki, z drugiej zaś przez czynniki makro-
ekonomiczne i sektorowe związane z cyklicznością 
koniunktury, procesami inflacyjnymi, zmiennością 
cen, polityką gospodarczą, fiskalną, kursową, kon-
kurencyjnością i nowoczesnością branży oraz zmien-
nością popytu . 

Rentowność jest zatem kategorią o dużym stop-
niu syntezy, co w dużej mierze przesądza o koniecz-
ności jej analizy w ujęciu systemowym, tj . uwzględ-
niającym różnorodne układy strukturalne czynni-
ków, tworzące logiczne łańcuchy powiązań przyczy-
nowo-skutkowych przy jednoczesnym wykorzystaniu 
metod deterministycznych i/lub stochastycznych . 

W tabeli 2 przedstawiono strukturę modelu przy-
czynowo-skutkowego wskaźnika rentowności przy-
chodów sektora MŚP uzyskaną na podstawie de-
kompozycji tego wskaźnika, opisanej we wstępnej 
części prezentowanego artykułu . Jego analiza pro-
wadzi do wniosku, że wraz ze wzrostem wielkości 
przedsiębiorstwa maleje jego efektywność mierzona 
produktywnością nakładów materialnych, znacząco 
rośnie uzbrojenie zatrudnionych; poziom tego uzbro-
jenia w przedsiębiorstwach małych i średnich jest 
wyższy, w stosunku do mikroprzedsiębiorstw, o oko-
ło 50 i 100% . 

Ponadto różnice w uzbrojeniu zatrudnionych 
znajdują swoje przełożenie w poziomie pracochłonno-
ści, a tym samym wydajności pracy . Uzyskanie 
100 tys . EUR przychodów wiązało się w mikroprzed-
siębiorstwach z zaangażowaniem blisko 9 pracowni-
ków, podczas gdy w małych i średnich firmach odpo-
wiednio: niecałe 6 i 5 pracowników . Prezentowane 
dane wskazują również, że mikrofirmy, ze względu na 
słabe zaangażowanie nakładów materialnych, cechują 
się relatywnie wyższym udziałem wartości dodanej 
w przychodach . Różnice te nie są jednak tak silne, jak 
w przypadku uzbrojenia zatrudnionych mierzonego 
poziomem nakładów materialnych . Jednak w następ-
stwie wysokiej pracochłonności, znaczna część warto-
ści dodanej jest w mikroprzedsiębiorstwach wytraca-
na wskutek kosztów pracy zatrudnionych . Udział 
tych kosztów w wartości dodanej kształtował się bo-
wiem w nich na poziomie 56%, podczas gdy w małych 
i średnich firmach: 34,7% i 36,7% . Dane tabeli 2 
wskazują również na wysoki, w stosunku do generowanej 
nadwyżki, poziom wynagrodzeń mikroprzedsiębiorców . 
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Udział nadwyżki operacyjnej netto w nadwyżce ope-
racyjnej brutto wynosił w nich 27,1%, podczas gdy 
w małych i średnich przedsiębiorstwach 89,9÷98,4% . 
Zdolności akumulacyjne mikrofirm są zatem general-
nie bardzo niskie i nie stwarzają tym samym dobrych 
perspektyw rozwojowych . 

Reasumując, można stwierdzić, że pod względem 
analizowanych czynników sektor MŚP jest silnie 
zróżnicowany . Ponadto, w świetle współczynnika 
zmienności (vp), również wewnątrz poszczególnych 
klas wielkości przedsiębiorstw występują silne różni-
ce, dotyczące głównie uzbrojenia zatrudnionych, 
pracochłonności produkcji oraz kosztów pracy . 
Oznacza to, że w tych czynnikach należy upatrywać 
głównych determinant rentowności . Siłę i kierunek 
ich wpływu można określić, stosując odpowiednie 
metody ilościowe . 

analiza ilościowa czynników kształtujących 
rentowność przychodów w sektorze mśp 

tabeli 3 przedstawiono współczynniki rów-
nań liniowej regresji cząstkowej modelu 
ogólnego między wielkością wskaźnika ren-

towności przychodów, mierzonego nadwyżką opera-
cyjną netto, a statystycznie istotnymi zmiennymi 
objaśniającymi (przy poziomie istotności α = 0,05) 
oraz współczynniki beta (β) i determinacji (R2) . 
Współczynniki te stanowią podstawę do syntetycz-
nej oceny siły i kierunku wpływu wymienionych 
wcześniej czynników na efektywność finansową 
MŚP, mierzoną rentownością przychodów . 

Analiza zamieszczonych w tabeli 3 parametrów 
strukturalnych modeli regresji pozwala na wysunię-
cie następujących wniosków: 

Tab. 1. Rentowność przychodów w krajach Unii Europejskiej według wielkości  
przedsiębiorstw w 2008 (%) 

Kraje UE 
Wielkość przedsiębiorstwa 

Mikro Małe Średnie Razem MŚP Duże Ogółem 

Austria 4,26 8,80 11,23 8,36 11,92 9,65
Belgia 0,50 5,40 7,21 4,24 6,72 5,21
Bułgaria 1,19 6,21 7,82 5,20 11,64 7,45
Cypr 10,61 14,27 14,18 12,93 19,48 14,01
Czechy -1,43 5,03 6,57 3,72 11,53 6,93
Dania 17,67 7,30 5,86 10,45 6,19 9,04
Estonia 3,16 4,14 6,92 4,80 8,12 5,41
Finlandia 5,67 6,21 8,13 6,75 7,70 7,24
Francja -0,65 3,61 3,02 1,96 5,43 3,50
Grecja -6,52 7,73 8,77 1,53 12,79 4,06
Hiszpania 4,08 9,08 9,28 7,40 12,32 9,02
Holandia 3,07 7,28 7,31 6,25 7,45 6,70
Irlandia 12,66 8,31 14,05 11,88 19,38 15,21
Litwa -7,33 5,78 7,91 3,96 9,10 5,73
Luksemburg 13,04 4,28 4,19 6,94 4,71 6,04
Łotwa 5,43 9,57 10,90 8,85 10,73 9,23
Malta 6,67 15,83 15,31 11,36 26,20 15,68
Niemcy 10,34 8,60 8,64 9,04 7,01 7,98
Polska -3,16 8,58 9,62 4,45 12,74 7,84
Portugalia -4,46 6,24 8,47 2,94 11,31 5,42
Rumunia 5,72 7,20 8,67 7,27 19,36 12,26
Słowacja 5,22 5,63 5,30 5,39 10,90 8,17
Słowenia -4,62 5,37 4,75 1,93 8,11 4,21
Szwecja 1,67 4,52 6,24 4,18 9,38 6,47
Wielka Brytania 17,37 13,31 13,84 14,71 14,02 14,36
Węgry -7,15 3,35 5,75 0,32 9,85 4,24
Włochy 0,31 7,39 6,09 4,20 8,15 5,35

Statystyki opisowe

x (EU-27) 4,32 7,79 8,28 6,84 9,55 7,99

min -7,3 3,3 3,0 0,3 4,7 3,5
max 17,7 15,8 15,3 14,7 26,2 15,7
Q1 -1,0 5,4 6,2 4,1 7,9 5,4
Q2 3,2 7,2 7,9 5,4 10,7 7,2
Q3 6,2 8,6 9,5 8,6 12,5 9,1

vp (%) 114,5 22,3 20,7 42,1 21,5 25,7

Źródło: obliczenia własne na podstawie [SME Performance…, 2009] . 
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Tab. 2. Struktura modelu przyczynowo-skutkowego rentowności przychodów według wielkości 
przedsiębiorstw oszacowana na podstawie 45 sekcji działalności (NACE) w UE ogółem w 2008 r. 

Statystyki
Mnożniki modelu przyczynowo skutkowego*)

PS/N N/Z Z/PS WD/PS NOB/WD NON/NOB NON/PS

Mikroprzedsiębiorstwa 

x 1,40 83,36 8,58 28,48 56,09 27,05 4,32

vp (%) 9,66 58,78 41,79 19,98 19,21 76,07 95,56

Małe przedsiębiorstwa 

x 1,33 128,58 5,84 24,95 34,70 89,93 7,79

vp (%) 8,87 46,00 35,17 19,63 30,29 4,66 28,16

Średnie przedsiębiorstwa 

x 1,30 167,29 4,61 22,91 36,77 98,36 8,28

vp (%) 10,03 57,82 31,56 23,34 25,59 0,69 28,33

Ogółem sektor MŚP 

x 1,34 118,41 6,30 25,39 43,11 62,47 6,84

vp (%) 9,99 51,48 37,13 21,98 23,11 14,73 26,98

*) Oznaczenia mnożników modelu przedstawiono w części wstępnej artykułu . 
Źródło: obliczenia własne na podstawie [SME Performance…, 2009] . 

Tab. 3. Współczynniki regresji liniowej i beta (β) między wskaźnikiem rentowności przychodów Y 
(nadwyżka operacyjna netto/przychody ogółem w %) a statystycznie istotnymi zmiennymi niezależnymi Xi, 
oszacowane na podstawie parametrów 45 sekcji szczegółowych działalności (NACE) w UE ogółem w 2008 r. 

Zmienne 
niezależne Xi *)

Zmienna zależna Y

Mikrofirmy Małe firmy Średnie firmy Ogółem MŚP 

Współczynniki regresji 

X1 11,760 0,322 2,658 0,157

X2 – – – –

X3 –0,419 –0,423 –0,168 –1,444

X4 – 0,514 0,446 0,747

X5 0,455 0,281 0,324 0,175

X6 0,026 – – –

Stała równania –32,421 –13,056 –17,265 –10,175

Współczynniki β 

X1 0,521 0,276 0,203 0,076

X2 – – – –

X3 –0,114 –0,103 –0,049 –0,404

X4 – 0,508 0,528 0,704

X5 0,511 0,399 0,487 0,245

X6 0,090 – – –

Współczynniki determinacji R2 (%) 

R2 (%) 91,27 97,12 96,39 89,42

*) Oznaczenia jak w modelu dekompozycji rentowności: X1 – wskaźnik produktywność nakładów (PN), 
X2 – wskaźnik uzbrojenia pracy (UP), X3 – wskaźnik pracochłonności produkcji (PP), X4 – wskaźnik wartości dodanej w % 
(WWD×100), X5 – wskaźnik kosztów pracy w % (WKP×100), X6 – wskaźnik wynagrodzeń przedsiębiorców w % (WWP×100). 
Źródło: obliczenia własne na podstawie [SME Performance..., 2009].
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zz większość przyjętych w modelach regresji zmien-
nych niezależnych okazała się statystycznie istotna 
i wyjaśniła w wysokim stopniu zmienność rentowno-
ści przychodów, zarówno w poszczególnych klasach 
wielkości przedsiębiorstw (R2=91,27÷97,12%), jak 
i w MŚP ogółem (R2=89,42%); 
zz oszacowane parametry funkcji regresji wskazują, 

że we wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw 
wzrost efektywności nakładów wpływał pozytywnie 
na rentowność . W wymiarze bezwzględnym ten 
czynnik oddziaływał najsilniej w mikrofirmach, 
w których poprawa efektywności nakładów o jed-
nostkę przekładała się na przeciętny wzrost rentow-
ności o ponad 11%; 
zz negatywny związek z rentownością miał poziom 

pracochłonności produkcji . W każdym typie przed-
siębiorstw jej wzrost powodował spadek rentowno-
ści, w tym szczególnie w mikro- i małych firmach, 
w których dodatkowe zatrudnienie o jednostkę, 
w relacji do przychodów, redukowało rentowność 
przychodów o ponad 0,4%; 
zz ważną determinantą rentowności w małych 

i średnich firmach okazał się udział wartości doda-
nej w przychodach . Wzrost tego udziału o 1 punkt 
procentowy skutkował przeciętnie wzrostem rentow-
ności przychodów o 0,44÷0,51%; 
zz we wszystkich typach wielkości przedsiębiorstw 

ujawnił się istotny związek rentowności z kosztami 
pracy . Wzrost udziału nadwyżki operacyjnej brutto 
w wartości dodanej, tj . redukcja kosztów pracy na-
jemnej, skutkował wzrostem rentowności od 0,28% 
w małych firmach do 0,45% w mikrofirmach; 
zz w mikroprzedsiębiorstwach ujawnił się również 

wpływ wynagrodzeń przedsiębiorców na rentowność 
przychodów . Redukcja wynagrodzenia wpływała 
wprawdzie pozytywnie na rentowność, jednak siła tego 
wpływu w wymiarze bezwzględnym była bardzo słaba; 
zz z punktu widzenia współczynników β, mierzą-

cych względny wpływ rozpatrywanych czynników, 
pierwszorzędne znaczenie w kształtowaniu poziomu 
i zmienności rentowności miało w mikrofirmach 
efektywne wykorzystanie nakładów i koszty pracy, 
natomiast w małych i średnich firmach zdolność ge-
nerowania wartości dodanej oraz koszty pracy . 

podsumowanie 

punktu widzenia liczby przedsiębiorstw i za-
trudnienia sektor MŚP odgrywa podstawową 
rolę w gospodarkach krajów UE . Biorąc jed-

nak pod uwagę kryteria sprawności techniczno-ekono-
micznej oraz finansowej, pozycja tego sektora jest 
znacznie słabsza . Szczególnie pod tym względem wy-
różniają się mikroprzedsiębiorstwa, których znaczna 
część jest nierentowna . Przyczyn tego stanu rzeczy jest 
wiele, jednak w świetle analizy ilościowej należy ich 
upatrywać przede wszystkim w kosztach pracy, praco-
chłonnym charakterze wytwarzania, a także w rela-
tywnie wysokim, w stosunku do generowanej nadwyż-
ki operacyjnej, poziomie wynagrodzeń przedsiębior-
ców, wskazującym na ograniczone możliwości akumu-
lacji, a tym samym ograniczone możliwości rozwoju . 

dr hab . Zbigniew Gołaś, prof . UP
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu 

Wydział Ekonomiczno-Społeczny 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

PRZYPISY
1) W bazie danych Komisji Europejskiej ds . Przedsiębiorstw 
i Przemysłu informacje dotyczące przedsiębiorstw, również 
z sektora MŚP, ograniczone są do kilkunastu podstawowych 
kategorii ekonomiczno-finansowych, bez informacji bilanso-
wych . Dane te umożliwiają oszacowanie nadwyżki operacyj-
nej według następującego sekwencyjnego rachunku: wartość 
dodana = przychody ogółem (produkcja globalna) – koszty 
zużycia pośredniego, nadwyżka operacyjna brutto = wartość 
dodana – koszty pracy, nadwyżka operacyjna netto = nad-
wyżka operacyjna brutto – wynagrodzenia przedsiębiorców 
[SME Performance…, 2010] . 
2) W analizie zastosowano: x – średnia, min – wartość mini-
malna, max – wartość maksymalna, Q1 – kwartyl pierwszy, 
Q2 – kwartyl drugi (mediana), Q3 – kwartyl trzeci, vp – współ-
czynnik zmienności [WYSOCKI, LIRA, 2003] . 
3) W analizie determinantów rentowności przychodów, poza 
parametrami strukturalnymi, uwzględniono także współczyn-
niki beta (β), które informują o relatywnym znaczeniu 
zmiennych niezależnych (Xit) w wyjaśnianiu zmian zmiennej 
zależnej Yt . Współczynniki β obliczono według formuły: 
βj=(sj×aj)/sy, gdzie: aj – współczynnik regresji cząstkowej przy 
zmiennej niezależnej xj, sj – odchylenie standardowe zmien-
nej niezależnej xj, sy – odchylenie standardowe zmiennej za-
leżnej y [GOLDBERGER, 1972] .
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Summary 
The article presents the results of profitability analysis in 
micro, small and medium enterprises of EU countries . The 
analysis was conducted on the basis of European Commission 
for Enterprise and Industry data from 2008 . The results of 
regression analysis point that the productivity of inputs, labor- 
-intensive production, the share of value added in gross ope-
rating surplus and labor costs are the most important factors 
influencing the revenues profitability in the SME sector . 
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innowacyjność przedsiębiorstw 
przemysłowych  
a ich wyniki ekonomiczne     

Aleksandra Gaweł

istota innowacji i ich determinanty 

naczenie innowacji w życiu gospodarczym 
jako jeden z pierwszych podkreślał Joseph 
Schumpeter (1960) . Pod pojęciem innowacji 

rozumiał on nowe kombinacje gospodarcze, zawiera-
jące nowe lub ulepszone produkty, nowe metody 
produkcyjne, nowe rynki zbytu, nowych dostawców 
czynników produkcji czy wreszcie nową organizację 
rynku . Schumpeter widział w aktywności innowato-
rów przyczynę występowania cykli koniunktural-
nych . W sytuacji braku innowacji, zyski przedsię-
biorstw były zerowe, wprowadzenie przez przedsię-
biorcę-innowatora nowych rozwiązań doprowadzało 
do powstania zysku, a tym samym uruchamiało  
aktywność naśladowców innowacji, którzy obserwując 
sukces innowatora, zaczynali wdrażać takie samo 
nowe rozwiązanie . W efekcie następowała faza wzro-
stowa cyklu koniunkturalnego, przyczyniająca się do 
dyfuzji innowacji . Jednak po przekroczeniu pewnego 
progu nasycenia rynku, możliwości osiągania zysku 
spadały, co powodowało odchodzenie firm z rynku 
i początek fazy spadkowej cyklu koniunkturalnego . 

Istotą innowacji jest podejmowanie nowej aktyw-
ności ekonomicznej, obejmującej zarówno wprowa-
dzanie nowych rozwiązań na rynek, jak i wchodze-
nie na rynek naśladujących konkurentów . Nowe roz-
wiązania ekonomiczne nie muszą być nowością na 
skalę światową, by określić je mianem innowacji; 
wystarczy, jeśli są nowe na danym rynku czy dla 
danej firmy [Koellinger, 2008] . Innowacje są proce-
sem interaktywnym, który odnosi się do planowania 
i wdrażania zmian w aktywności firm [Nauwelaers, 
Wintjes, 2002] . 

Innowacje są również definiowane jako wdroże-
nie z sukcesem nowej kreatywnej idei i w tym sen-
sie innowacje mogą być traktowane jako proces lub 
jako wyniki . Innowacje traktowane jako proces ozna-
czają ciągły i cykliczny proces, na który składają się 
fazy świadomości zmian, ich szacowania, adaptacji, 
dyfuzji i implementacji . Natomiast przy rozumieniu 
innowacji jako wyniku, efektem jest nowy produkt, 
usługa czy wiedza, które są możliwe do przyswoje-
nia lub rozpowszechnienia oraz mogą być zastoso-
wane w różnych kontekstach przez podmioty . 

Mówiąc o innowacyjności przedsiębiorstwa,  
rozumie się ją jako otwartość na nowe pomysły 
jako część kultury organizacyjnej . Poziom innowacyj-
ności jest zróżnicowany pomiędzy firmami czy 

przedsiębiorcami, gdyż jest zależny od wielu czynni-
ków związanych z indywidualnymi cechami przedsię-
biorcy czy firmy oraz z elementami otoczenia .  
Pośród czynników indywidualnych związanych z osobą 
przedsiębiorcy, wpływających na innowacyjność pro-
wadzonej przez niego firmy, wymienia się na przy-
kład osiągnięcie wyższego poziomu wykształcenia, 
bezrobocie czy wyższy poziom zaufania do siebie  
samego [Koellinger, 2008] . Innowacyjność przedsię-
biorstw jest pozytywnie związana z ich zaangażowa-
niem w rozwijanie nowych rynków, szczególnie poprzez 
wchodzenie na nowe rynki zagraniczne poprzez eks-
port [North, Smallbone, 2000] . Kolejnym elemen-
tem innowacyjności przedsiębiorstw jest faza cyklu 
życia, w której przedsiębiorstwo się znajduje . Firmy 
wchodzące na rynek cechują się największym praw-
dopodobieństwem wprowadzania innowacji, a firmy 
najstarsze – najmniejszym [Huergo, Jaumandreu, 
2004] . Często to małe, nowe na rynku firmy wpro-
wadzają nowości, natomiast duże firmy mają prze-
wagę komparatywną w ich uogólnieniu [Nooteboom, 
1999] . 

W analizach innowacyjności często bada się 
związki między wydatkami na badania i rozwój a  
innowacyjnością, choć wyniki tych badań nie są jedno-
znaczne . W niektórych publikacjach wskazuje się, że 
wydatki na badania i rozwój są tym czynnikiem, któ-
ry pozytywnie wpływa na innowacyjność firm [Acs, 
Audretsch, 1988; Bhattacharya, Bloch, 2004] . Jed-
nocześnie wyniki innych badań dowodzą, że związek 
taki nie występuje, wydatki na badania i rozwój nie 
są powiązane z innowacyjnością produktową, a ich 
wpływ na innowacyjność procesową jest negatywny 
[Simonen, McCann, 2008] . Pamiętać również nale-
ży, że wydatki na badania i rozwój mogą oznaczać, 
że firma sama takie badania prowadzi lub zakupiła 
wyniki tych badań od jednostek badawczo-rozwojo-
wych . Okazuje się, że tylko wówczas, gdy firmy dzia-
łają w środowisku wysokiej technologii, samodzielne 
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych ma więk-
szy wpływ na szanse przedsiębiorstwa na rynku niż 
kupowanie ich wyników . W pozostałych przypadkach 
takiej przewagi nie obserwuje się [Esteve-Pérez, 
Mañez-Castillejo, 2008] . Istotne w rozstrzyganiu 
kwestii wpływu wydatków na badania i rozwój są 
również wielkość firmy i zakres, w którym wyniki 
prac badawczo-rozwojowych mogą być zastosowane . 
W takim ujęciu duże firmy osiągają przewagę przy 
prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, gdyż mają ,
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możliwość szerszego wykorzystania ich wyników 
[Cohen, Klepper, 1996] . 

Spośród czynników otoczenia przedsiębiorstwa, 
takie parametry, jak charakterystyka przemysłu pod 
względem koncentracji przedsiębiorstw, intensyw-
ność eksportu i importu mają pozytywny wpływ na 
innowacyjność firm [Bhattacharya, Bloch, 2004] . 
Uważa się, że w krajach na wyższym poziomie roz-
woju przedsiębiorcy są bardziej skłonni do prowa-
dzenia aktywności innowacyjnej [Koellinger, 2008] . 

Przedsiębiorcy mogą wprowadzać innowacje 
w dwóch postaciach, albo poprzez wprowadzanie 
nowych rozwiązań rynkowych w ramach nowo tworzo-
nych firm, albo poprzez rozszerzenie skali działania 
firm istniejących [Auerswald, 2008] . Taka sytuacja 
może prowadzić do różnych konsekwencji . Z jednej 
strony można przyjąć, że aktywność innowacyjna 
istniejących przedsiębiorstw staje się barierą wej-
ścia na rynek dla nowych przedsiębiorstw, gdyż im 
większa innowacyjność istniejących firm, tym trud-
niejsze stają się warunki ich naśladownictwa przez 
firmy nowo tworzone . Z drugiej strony natomiast 
uważa się, że przedsiębiorstwa istniejące na rynku 
podejmują się prac badawczo-rozwojowych, by popra-
wić istniejące produkty, a innowacyjne wejścia no-
wych firm na rynek są wynikiem rozszerzania się 
wiedzy [Acs i in ., 2009] . W takim ujęciu działalność 
innowacyjna istniejących firm staje się inspiracją do 
tworzenia nowych przedsiębiorstw . Powyższy pro-
blem wyjaśnia koncepcja reżimów przemysłowych, 
w których działają firmy . W reżimach przedsiębior-
czych, cechujących się wysoką stopą tworzenia no-
wych firm, innowacje są wprowadzane przez wejście 
na rynek nowych firm, natomiast w reżimach zruty-
nizowanych, z niską stopą tworzenia nowych firm, in-
nowacje są wprowadzane raczej przez istniejące niż 
przez nowe firmy [Audretsch, Fritsch, 2002] . 

rola innowacji w funkcjonowaniu  
przedsiębiorstw – założenia i wyniki badań 

tawiając pytanie o motywacje, stojące przed 
przedsiębiorstwami przy wdrażaniu inno-
wacji, warto zwrócić uwagę, że we współ-

czesnej gospodarce podstawą budowania przewagi 
konkurencyjnej przestała być statyczna przewaga 
cenowa . Obecnie dynamiczny proces wprowadzania 

ciągłych ulepszeń w sposobie funkcjonowania firm 
stał się tym czynnikiem, który daje przewagę tym 
firmom, które potrafią kreować wiedzę szybciej niż 
konkurenci [Maskell, Malmberg, 1999] . Stąd inno-
wacje, będące sposobem na ciągłe poprawianie i roz-
wijanie funkcjonowania firm, stały się tym samym 
niezbędnym elementem uzyskiwania i utrzymywa-
nia przewagi konkurencyjnej . Dlatego też uzasadnio-
ne wydaje się założenie, że główną motywacją do 
wprowadzania innowacji jest chęć rozwoju, zwięk-
szenia zysków, poprawy pozycji konkurencyjnej; cza-
sem innowacje stają się wręcz warunkiem przetrwa-
nia firmy na rynku . 

Pamiętać jednak należy, że wprowadzanie inno-
wacji jest obarczone ryzykiem niepowodzenia . Z jed-
nej strony, konieczne są stosunkowo duże nakłady 
ludzkie i finansowe na opracowanie nowych produk-
tów, technologii, spenetrowanie nowych rynków zby-
tu czy zakupu czynników produkcji . Z drugiej stro-
ny, odpowiedź rynku na wprowadzone nowe rozwią-
zania jest nieznana, klienci mogą zaakceptować 
nowe produkty lub je odrzucić . Dlatego też większe 
ryzyko ma miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwo 
jest innowatorem, który wprowadza nowe dla rynku 
rozwiązania, a mniejsze ryzyko występuje w przy-
padku, gdy firma jest naśladowcą, czyli wprowadza 
nowe dla firmy rozwiązania, które są już znane na 
rynku, ale po raz pierwszy stosowane przez dane 
przedsiębiorstwo . 

Aby zrealizować cel artykułu – określenie wpły-
wu innowacyjności na uzyskiwane przez firmy wyni-
ki ekonomiczne, należało najpierw rozstrzygnąć pro-
blem miar innowacyjności . Przyjęto, że o innowacyj-
ności decyduje udział przychodów netto ze sprzeda-
ży produktów innowacyjnych w przychodach netto 
ze sprzedaży ogółem przedsiębiorstw, dodatkowo 
z rozróżnieniem produktów innowacyjnych na ryn-
ku i dla przedsiębiorstwa . Analizę przeprowadzono 
w odniesieniu do przedsiębiorstw przemysłowych 
w ujęciu województw na podstawie danych za 2008 r .1), 
publikowanych na stronach internetowych Głównego 
Urzędu Statystycznego . 

Jak wskazują dane zawarte w tabeli 1, wśród pol-
skich przedsiębiorstw przemysłowych w 2008 r ., 
ok . 12% przychodów ze sprzedaży netto stanowiły 
przychody ze sprzedaży produktów innowacyjnych, 
z czego większy udział miały przychody ze sprzedaży 

Tab. 1. Udział przychodów netto ze sprzedaży netto produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach 
przemysłowych w Polsce w 2008 r.

Ogółem Firmy małe 
(10–49 

pracowników)

Firmy średnie 
(50–249 

pracowników)

Firmy duże 
(powyżej 250 
pracowników)

Udział przychodów netto ze sprzedaży 
produktów innowacyjnych w przychodach netto 
ze sprzedaży ogółem 

12,31% 4,23% 7,85% 15,23%

Udział przychodów netto ze sprzedaży 
produktów innowacyjnych dla rynku 
w przychodach netto ze sprzedaży ogółem 

6,55% 2,41% 3,96% 8,15%

Udział przychodów netto ze sprzedaży 
produktów innowacyjnych tylko dla 
przedsiębiorstwa w przychodach netto 
ze sprzedaży ogółem 

5,76% 1,82% 3,89% 7,07%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (http://www .stat .gov .pl/bdr_n/app/dane_podgrup .katgrupg?p_
dane=0&p_kate=10 z dnia 10 .05 .2010) . 
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produktów innowacyjnych dla rynku (6,55%) niż tyl-
ko dla przedsiębiorstwa (5,76%) . Jednak niezależnie 
od rodzaju rozpatrywanych produktów innowacyj-
nych, to zawsze duże przedsiębiorstwa, zatrudniają-
ce powyżej 250 pracowników, miały największy 
udział przychodów ze sprzedaży produktów innowa-
cyjnych w swoich ogólnych przychodach . Natomiast 
najniższe udziały odnotowywały przedsiębiorstwa 
małe, zatrudniające między 10 a 49 osób . Zatem 
w polskich warunkach to duże przedsiębiorstwa sta-
nowią napęd innowacyjny gospodarki . 

Ponieważ w artykule przyjęto perspektywę woje-
wództw, przeanalizowano statystyki opisowe zbioro-
wości udziałów przychodów ze sprzedaży produktów 
innowacyjnych w ujęciu regionalnym (por . tabela 2) . 
Największą zmiennością, liczoną zarówno odchyle-
niem standardowym, jak i współczynnikiem zmien-
ności, cechują się innowacje będące nowością na 
rynku, zaś najmniejszą zmiennością – innowacje  
będące nowością tylko dla przedsiębiorstwa . Równo-
cześnie różnica między minimalnymi i maksymalny-
mi wartościami tych udziałów w województwach jest 
największa, ponadsiedmiokrotna, w przypadku inno-
wacyjności rozumianej jako nowość dla rynku . 
W tym samym czasie różnica ta dla innowacji będą-
cych nowymi produktami dla przedsiębiorstw jest 
ponadczterokrotna . 

Aby określić związki między innowacyjnością 
a wynikami firm przemysłowych, przeprowadzono 
estymację parametrów funkcji regresji . Ponieważ 
próba jest mała, wyniki należy traktować jako wstępne 

i szacunkowe . Przyjęto dwie zmienne objaśniane, 
prezentujące wyniki ekonomiczne firm, czyli dyna-
mikę sprzedaży przemysłowej oraz rentowność obro-
tu brutto2) . Równocześnie za zmienne objaśniające 
przyjęto 3 parametry, czyli udziały przychodów netto 
ze sprzedaży produktów innowacyjnych, przychodów 
netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych dla 
rynku oraz przychodów netto ze sprzedaży produk-
tów innowacyjnych tylko dla przedsiębiorstwa 
w przychodach netto ze sprzedaży ogółem . Pierwsza 
miara pokazuje ogólny poziom innowacyjności 
przedsiębiorstw, druga miara wskazuje na innowa-
cyjność prekursorską, a trzecia – innowacyjność  
naśladowczą . Po zamianie wszystkich danych na loga-
rytmy naturalne, oszacowano parametry 6 funkcji 
regresji metodą najmniejszych kwadratów, czego  
wyniki prezentuje tabela 3 . 

Ponieważ w badaniu dysponowano próbą o małej 
liczebności obserwacji, wynikającą z braku danych 
w dłuższym okresie, wyniki należy traktować jako 
wstępne i szacunkowe . Jednak warto zauważyć, że 
negatywne wartości parametrów przy funkcji regre-
sji z rentownością obrotu brutto jako zmienną obja-
śnianą sugerują, że wyższy poziom zaangażowania 
w sprzedaż produktów innowacyjnych we wszystkich 
trzech przekrojach, obniża rentowność firm przemy-
słowych . Sytuacja taka może wynikać ze wspomina-
nej rozbieżności pomiędzy znacznymi nakładami  
koniecznymi przy wprowadzaniu na rynek produktów 
innowacyjnych a nieznaną odpowiedzią popytową 
rynku na te produkty . Problemy mogą również 

,

Tab. 2. Statystyki opisowe udziałów przychodów ze sprzedaży netto produktów innowacyjnych 
w przedsiębiorstwach przemysłowych dla województw Polski w 2008 r. 

Średnia Mediana Minimalna Maksymalna Odchylenie 
standardowe 

Współczynnik 
zmienności 

Udział przychodów 
ze sprzedaży produktów 
innowacyjnych 

11,95 11,20 6,20 27,01 5,00 0,42

Udział przychodów 
ze sprzedaży produktów 
innowacyjnych dla rynku

6,64 5,36 3,13 23,89 5,01 0,75

Udział przychodów 
ze sprzedaży produktów 
innowacyjnych 
dla przedsiębiorstwa 

5,31 4,43 2,14 10,25 2,52 0,47

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (http://www .stat .gov .pl/bdr_n/app/dane_podgrup .katgrupg?p_
dane=0&p_kate=10 z dnia 10 .05 .2010) . 

Tab. 3. Wartości parametrów funkcji regresji między innowacyjnością a wynikami ekonomicznymi 
przedsiębiorstw przemysłowych w 2008 r.

Zmienne objaśniające
Zmienne objaśniane 

Dynamika sprzedaży przemysłowej Rentowność obrotu brutto 

Udział sprzedaży produktów 
innowacyjnych w sprzedaży ogółem 0,0366 -1,0367

Udział sprzedaży produktów 
innowacyjnych dla rynku 0,0453 -0,4404

Udział sprzedaży produktów 
innowacyjnych dla przedsiębiorstwa -0,01297 -0,3554

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (http://www .stat .gov .pl/bdr_n/app/dane_podgrup .katgrupg?p_
dane=0&p_kate=10 z dnia 10 .05 .2010) . 
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wynikać z trudności ze sfinansowaniem działalności 
innowacyjnej . Zgodnie z wynikami badań, najbardziej 
innowacyjne firmy mają najmniejsze sukcesy w pozy-
skiwaniu środków finansowych na rynku pożyczko-
wym [Freel, 2007] . Powoduje to konieczność inwesto-
wania własnych środków finansowych przez przedsię-
biorstwa, a w przypadku trudności z finansowaniem 
wewnętrznym zmniejszania skali innowacji . 

Natomiast wprowadzanie na rynek produktów  
innowacyjnych jest pozytywnie powiązane z dynami-
ką sprzedaży przemysłowej . Można przypuszczać, że 
występuje wprost proporcjonalna zależność między 
udziałem sprzedaży produktów innowacyjnych ogó-
łem i innowacyjnych dla rynku a dynamiką sprzeda-
ży . Im większy udział mają innowacyjne produkty 
w sprzedaży firm przemysłowych, tym większa dyna-
mika sprzedaży . Szczególnie znaczenie mają innowa-
cje, które stanowią nowe produkty na rynku . Nato-
miast w przypadku wprowadzania przez firmy pro-
duktów, które są nowe wyłącznie dla danego przed-
siębiorstwa, powyższa zależność nie występuje . 

Uwagi końcowe 

elem artykułu jest określenie wpływu inno-
wacyjności przedsiębiorstw przemysłowych 
na uzyskiwane wyniki ekonomiczne . Zbada-

no, w jaki sposób udziały przychodów ze sprzedaży 
innowacyjnych produktów ogółem, innowacyjnych 
dla rynku i dla przedsiębiorstwa wpływają na dyna-
mikę sprzedaży przemysłowej i rentowność obrotu 
brutto . Przyjęto perspektywę regionalną, badając 
owe zależności w przekroju województw Polski . 

Ze względu na małą liczbę obserwacji, uzyska-
ne wyniki należy traktować jako szacunkowe . Pozwa-
lają one jednak przypuszczać, że w warunkach pol-
skiej gospodarki motorem wprowadzającym na  
rynek nowe produkty są duże przedsiębiorstwa . 
Innowacje, stanowiące nowe produkty dla rynku, 
cechują się większą zmiennością w układzie regio-
nalnym niż innowacje będące nowymi produktami 
tylko dla przedsiębiorstw . Ze względu na koniecz-
ność nakładów finansowych i ludzkich na wprowa-
dzenie na rynek nowych produktów i nieznaną 
odpowiedź popytową ze strony odbiorców, ogólna 
aktywność innowacyjna obniża rentowność przed-
siębiorstw przemysłowych, a jednocześnie przyczy-
nia się pozytywnie do wzrostu dynamiki sprzedaży, 
szczególnie w odniesieniu do produktów nowych 
dla rynku, co można określić mianem innowacji 
prekursorskich . 

Warto również zauważyć, że możliwe jest wystę-
powanie opóźnień czasowych między wprowadza-
niem innowacyjnych produktów a wynikami firm, 
jednak podjęcie takich badań wymaga dostępu do 
danych w dłuższym okresie . 

dr hab . Aleksandra Gaweł 
profesor Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu 

PRZYPISY 
1) Informacje o aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw 
przemysłowych na podstawie danych GUS publikowanych na 
stronie http://www .stat .gov .pl/bdr_n/app/dane_podgrup .
katgrupg?p_dane=0&p_kate=10 (z dnia 10 .05 .2010) . 

2) Informacje o wynikach ekonomicznych przedsiębiorstw 
przemysłowych na podstawie danych GUS publikowanych na 
stronie http://www .stat .gov .pl/gus/5840_1140_PLK_HTML .
htm (z dnia 10 .05 .2010) . 
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Summary 
The aim of this paper is to investigate the influence of innova-
tiveness, measured by the share of innovation product sale in 
total sale of companies, on the economic results of manufactu-
ring companies, such as dynamics of sold production and pro-
fitability rate of gross turnover . The research result should be 
treated as preliminary . Big companies are the engine to intro-
duce the innovation in Polish economy . Because of the necessi-
ty of financial and human expenditures on innovative products 
and unknown replay of market demand, overall innovative  
activity reduces the profitability of manufacturing companies 
and leads to the growth of dynamics of sold production . 
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instytucje zasileń rzeczowych  
i informacyjnych przedsiębiorstw 
na polskim rynku     

Izabella Steinerowska-Streb

wprowadzenie 

ednym z podstawowych czynników decydu-
jących o przetrwaniu i rozwoju współcze-
snych przedsiębiorstw stały się te, dostoso-

wujące się do zmieniającego się otoczenia . Dla firm 
działających w warunkach niestabilnych, bądź w sek-
torze o dużej presji konkurencyjnej, adaptacja jest 
strategią kosztowną i często trudną do praktyczne-
go wdrożenia, co wynika z konieczności ciągłego 
przetwarzania zdobytej wiedzy w codziennym działa-
niu, czyli permanentnego uczenia się [Penc, 2007] . 
W tych okolicznościach niezwykle istotnego znacze-
nia dla funkcjonowania przedsiębiorstw nabrała in-
frastruktura rynku, rozumiana jako ogół instytucji, 
które ułatwiają lub warunkują przemieszczanie się 
zasobów z jednego miejsca w drugie [Miszewski, 
2008] . Wśród tych instytucji szczególne miejsce zaj-
mują instytucje zasileń rzeczowych i informacyj-
nych, mają one bowiem bezpośredni wpływ na zaso-
by, którymi przedsiębiorstwa dysponują, a tym sa-
mym na procesy alokacji i realokacji zasobów . 

W polskiej gospodarce oba wskazane typy insty-
tucji, podobnie jak inne elementy infrastruktury 
rynku, ulegają ciągłemu rozwojowi . Ich wzrost ilo-
ściowy, jak i jakościowy, odzwierciedla rosnące po-
trzeby przedsiębiorstw w zakresie świadczonych 
przez nie usług . Jest wielce prawdopodobne, że wraz 
z zachodzącymi procesami globalizacji i integracji, 
a także wraz z gwałtownym rozwojem nowych tech-
nologii, znaczenie tych instytucji w aktywności go-
spodarczej będzie coraz większe . 

Celem artykułu jest systematyzacja instytucji za-
sileń rzeczowych i informacyjnych przedsiębiorstw, 
występujących na polskim rynku . Realizacja tego 
celu wymagała rozpoznania obecnie funkcjonujących 
w Polsce instytucji zasilających podmioty gospodar-
cze w zasoby rzeczowe i informacyjne . 

przegląd instytucji zasileń rzeczowych  
i informacyjnych działających w polsce 

anki należą do najstarszych instytucji zasi-
leń rzeczowych przedsiębiorstw . Kredytują 
one inwestycje podmiotów gospodarczych, 

umożliwiając im podejmowanie działań proinnowa-
cyjnych i rozwojowych1) . Obecnie jednak banki nie 
są dla przedsiębiorstw wyłącznie źródłem zasileń  

kapitałowych . Od chwili integracji Polski z Unią Euro-
pejską zaangażowały się we współfinansowanie 
przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu 
środków unijnych i pełnią wobec nich także funkcję 
informacyjno-doradczą . Prowadzą działalność infor-
macyjną, dotyczącą środków pomocowych, korzysta-
jąc z bankowych narzędzi internetowych oraz finan-
sując publikacje fachowych poradników, podręczni-
ków czy dodatków prasowych . Ponadto w wielu ban-
kach przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy wy-
kwalifikowanego personelu, uzyskując pomoc rozpo-
czynającą się na przygotowaniu wniosku i założeniu 
rachunku, poprzez monitoring realizacji projektu, 
a kończąc na ograniczeniu ryzyka powstania szkód 
za pomocą właściwych instrumentów prawno-finan-
sowych [Bieniasz, 2006] . 

Ponadto banki ułatwiają przedsiębiorstwom dzia-
łalność, pełniąc w stosunku do nich funkcję rachun-
kowo-operacyjną, polegającą na prowadzeniu ich ra-
chunków i dokonywaniu na tych rachunkach opera-
cji bankowych . W ten sposób kontrahenci znacznie 
sprawniej mogą się rozliczać, a także zmniejsza się 
ryzyko związane z ewentualną kradzieżą pieniędzy . 

Oprócz banków tradycyjnymi instytucjami zasi-
leń informacyjnych i rzeczowych przedsiębiorstw są 
ukształtowane w ciągu wielu lat formy organizacyj-
ne, specjalizujące się w dziedzinie obrotu towarowe-
go, tj . giełdy, targi oraz wystawy . Umożliwiają one 
przedsiębiorstwom dokonywanie transakcji, których 
przedmiotem są surowce i towary, pieniądze i papie-
ry wartościowe, jak i różnego rodzaju usługi . Ponad-
to instytucje te są dla podmiotów gospodarczych 
źródłem informacji o tym, co dzieje się na określo-
nym rynku . 

Giełdy zapewniają koncentrację popytu i podaży 
różnych towarów w określonym czasie oraz tworzą 
warunki do zawierania transakcji kupna-sprzedaży 
według z góry określonych zasad, podporządkowa-
nych regulaminowi giełdy [Dębski, 1994] . Zasadni-
cza ich rola polega na odkrywaniu cen rynkowych 
towarów, zapewnieniu płynności obrotu towarowego 
przez aktywność spekulacyjną, a także stworzeniu 
możliwości zarządzania ryzykiem w transakcjach 
terminowych [Chojnacki, 2005] . Głównym celem 
tych instytucji jest więc pośrednictwo handlowe, jak 
również zbieranie i przetwarzanie informacji rynko-
wych oraz udostępnianie ich wyników . Informacje te 
umożliwiają przedsiębiorstwom analizę zmian cen ,
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w czasie lub w porównywalnych okresach, dzięki cze-
mu mogą one ograniczyć ryzyko przy podejmowaniu 
strategicznych decyzji . 

W zależności od przedmiotu obrotu oraz skali 
działania, giełdy mogą zajmować się również organi-
zacją importu i eksportu, prowadzeniem działalności 
doradczej, badawczej, edukacyjnej, wydawniczej i in-
formacyjnej, zaopatrywaniem detalicznych organiza-
cji, szybkim uzyskiwaniem informacji o koniunktu-
rze i aktualnych cenach na giełdach krajowych i za-
granicznych dzięki włączeniu w satelitarną sieć łącz-
ności . Dla przedsiębiorstw giełdy są więc istotnym 
źródłem zasileń rzeczowych oraz informacyjnych . 

Giełdy w polskich warunkach rynkowych, od po-
czątku transformacji systemowej stopniowo zyskują 
na znaczeniu . Zmiany, które zachodzą w całej gospo-
darce, sprzyjają bowiem funkcjonowaniu tych insty-
tucji oraz ich efektywności ekonomicznej . Korzystne 
warunki stwarzane przez otoczenie (państwo, na-
bywcy, producenci, pośrednicy) przyczyniły się do 
rozwoju giełd towarowych na różnych rynkach, jak 
również do reaktywacji działalności Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie2) . 

Gospodarka rynkowa wpłynęła korzystnie, po-
dobnie jak na giełdy, na rozwój innych form obrotu 
towarowego – targów i wystaw . Targi umożliwiają 
nawiązanie kontaktów pomiędzy producentami to-
warów a kupcami hurtowymi i detalicznymi, które 
zmierzają do zawierania transakcji w określonych 
terminach i miejscach . Ponadto dostarczają one ku-
pującym i sprzedającym informacji z jednej strony 
o możliwościach wytwórczych producentów, a z dru-
giej strony o tym, jak kształtują się postawy konsu-
mentów . Natomiast wystawy nie prowadzą do za-
warcia transakcji handlowych w trakcie ich trwania . 
Celem wystaw jest wyłącznie prezentowanie osią-
gnięć technicznych i demonstracja towarów firm 
uczestniczących w nich . Przedsiębiorstwa biernie 
uczestniczące w wystawach mogą zapoznać się 
z ofertą konkurencji, a także nawiązać kontakt z od-
powiadającymi im partnerami . 

Na popularność targów i wystaw negatywnie 
wpłynął rozwój internetu, ponieważ za jego pośred-
nictwem przedsiębiorstwa prezentują swoją ofertę 
oraz znajdują nabywców . Mimo to targi i wystawy 
nadal stanowią dla przedsiębiorstw ważne źródło za-
sileń informacyjnych i rzeczowych3) . 

Obok tych i podobnych, ugruntowanych już 
w praktyce form organizacyjnych, istotną rolę w za-
sileniach informacyjnych i rzeczowych podmiotów 
gospodarczych pełnią obecnie instytucje, których ce-
lem jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyj-
ności, takie jak: inkubatory przedsiębiorczości, cen-
tra transferu technologii, fundusze pożyczkowe, fun-
dusze poręczeń kredytowych, organizacje przedsta-
wicielskie biznesu, agencje rozwoju lokalnego . Insty-
tucje te ukształtowały się w krajach o rozwiniętej go-
spodarce rynkowej w drugiej połowie XX wieku (USA 
– przełom lat 60 . i 70 ., Europa Zachodnia – koniec 
lat 70 .) . Natomiast w Polsce proces ich powstawania 
rozpoczął się po roku 1989, a nasilił wraz z akcesją 
Polski do Unii Europejskiej . Instytucje te udzielają 
przedsiębiorstwom pomocy merytorycznej i kapitało-
wej, koncentrując swoją aktywność na wsparciu po-
przez [Masternak-Janus, Kocońda, 2007]: 
zz tworzenie ułatwień w podejmowaniu działalności 

gospodarczej i inicjowanie powstawania nowych firm, 

zz kreowanie warunków do transferu nowych tech-
nologii do gospodarki i realizację przedsięwzięć in-
nowacyjnych, 
zz podnoszenie jakości zasobów przez edukację, 

szkolenia, doradztwo oraz upowszechnianie wzor-
ców pozytywnego działania, 
zz zagospodarowanie zasobów i realizację przedsię-

wzięć infrastrukturalnych, 
zz tworzenie sieci współpracy i partnerstwa różnych 

podmiotów działających na rzecz dynamizacji rozwoju 
wzrostu dobrobytu i zasobności mieszkańców itp . 

Szeroki wachlarz wskazanych celów oraz koniecz-
ność uwzględnienia lokalnych i regionalnych uwarun-
kowań determinują dużą różnorodność wśród tych in-
stytucji – zarówno pod względem formy organizacyj-
no-prawnej, jak i podejmowanych działań . Część 
z nich jest utworzona przez państwo i jego agendy 
oraz samorządy lokalne, a także terytorialne, nato-
miast inne przez fundacje, instytucje pomocowe i or-
ganizacje o charakterze komercyjnym [Miś, 2007] . 

Generalnie, instytucje wspomagające przedsię-
biorstwa można podzielić na instytucje non-profit 
oraz udzielające pomocy publicznej, a także na in-
stytucje działające na zasadach rynkowych . Do 
pierwszej grupy należą organizacje o statusie pu-
blicznym i społecznym . Ich pomoc skierowana jest 
do konkretnych grup podmiotów, znajdujących się 
zwykle w trudniejszej niż pozostałe sytuacji rynko-
wej [Miszewska, 2006] . W Polsce określa się je mia-
nem ośrodków innowacji i przedsiębiorczości . Celem 
ich działania nie jest maksymalizacja zysku, lecz za-
spokajanie nietypowych potrzeb, inicjowanie zmian 
i transformacji lokalnych społeczności . 

Funkcjonalnie ośrodki innowacji i przedsiębior-
czości koncentrują swoją aktywność na newralgicz-
nych dla procesów rozwojowych obszarach wspierania 
przedsiębiorczości . Zasilają one podmioty gospodar-
cze zarówno rzeczowo, jak i informacyjnie poprzez 
usługi: szkoleniowe i doradztwa, informacyjne, proin-
nowacyjne, finansowe [Tokaj-Krzewska, Żołnierski, 
2004; Szymala, 1999] . 

W Polsce pierwsze instytucje tego typu pojawiły 
się w 1990 r . W różnych regionach kraju stopniowo 
powstawały wyodrębnione organizacyjnie i spójne 
koncepcyjnie ośrodki szkoleniowo-doradcze, fundu-
sze pożyczkowe i poręczeniowe, centra transferu 
technologii, inkubatory przedsiębiorczości i parki 
technologiczne . Równolegle zadania związane ze 
wspieraniem przedsiębiorczości i transferu techno-
logii, promocją i rozpowszechnianiem informacji 
były adaptowane w różnego typu organizacjach biz-
nesu (izby gospodarcze, organizacje rzemiosła, zrze-
szenia i związki pracodawców oraz inne instytucje 
przedstawicielskie przedsiębiorców) w formie wyod-
rębnionych centrów biznesu4) . 

Obecnie, wśród funkcjonujących na rynku pol-
skim instytucji wsparcia przedsiębiorczości, szcze-
gólna rola przypada instytucjom rządowym, takim 
jak: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
wraz ze związanymi z nią regionalnymi instytucjami 
finansowymi i Krajowym Systemem Usług (punkty 
konsultacyjno-doradcze, sieci Informacji dla Biznesu, 
centra Euro Info, Krajowa Sieć Informacji); Agencja 
Rozwoju Przemysłu (tworząca regionalne parki prze-
mysłowe) oraz Krajowy Urząd Pracy i ośrodki 
szkoleniowo-doradcze oraz fundusze pożyczkowe 
[Buś-Bidas, 2008; Miszewska, 2006] . 
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Poza wskazanymi instytucjami cennym źródłem 
zasileń rzeczowych i informacyjnych są dla podmio-
tów gospodarczych firmy działające na zasadach 
rynkowych . Do takich instytucji należą wyspecjalizo-
wane instytucje usługowe (np . firmy konsultingowe 
i doradcze) oraz przedsiębiorstwa działające w ra-
mach organizacji sieciowych (systemów franchisin-
gowych, sieci dealerskich, akwizycyjnych itp .) . 

Komercyjne firmy usługowe zajmują się zasile-
niami przedsiębiorstw, świadcząc na ich rzecz różnego 

rodzaju usługi o charakte-
rze informacyjnym lub fi-
nansowym, doradczym 
i szkoleniowym . Swoją 
działalność f inansują 
w znacznej części z pro-
gramów pomocowych Unii 
Europejskiej lub z rządo-
wych środków skierowa-
nych do określonej grupy 
podmiotów . 

Całkowicie odmienny 
charakter mają zasilenia 
przedsiębiorstw w organi-
zacjach sieciowych . Organi-
zacje te zbudowane są bo-
wiem z niezależnych pod 
względem organizacyjno- 
-prawnym podmiotów, które 
współdziałają ze sobą, ma-
jąc na celu realizację okreś-
lonego zamysłu strategicz-
nego . Ich współpraca może 
dotyczyć bardzo wielu ob-
szarów działalności firmy, 
jak: wymiana doświadczeń 
i wiedzy, prace badawczo- 
-rozwojowe, wspólne finan-
sowanie i wykorzystywanie 
rzadkich lub kapitałochłon-
nych zasobów, budowa ka-
nałów zbytu . Takie powią-
zania pozwalają obniżać 
koszty oraz poprawiać in-
nowacyjność i konkuren-
cyjność współpracujących 
ze sobą firm . Do sieci mię-
dzyorganizacyjnych można 
zaliczyć wiele różnych form 
powiązań, np . alianse stra-
tegiczne, sieci franchisingo-
we, outsourcing, grona prze-
mysłowe [Knap-Stefaniuk, 
2010] . 

systematyzacja  
instytucji zasileń  
rzeczowych  
i informacyjnych  
funkcjonujących  
na polskim rynku 

nstytucji zasilają-
cych przedsiębior-
stwa zarówno in-

formacyjnie, jak i rzeczowo 
jest obecnie na polskim 

rynku bardzo dużo . Podejmując się próby systematy-
zacji tych podmiotów, najogólniej można je podzielić 
na (schemat 1): z instytucje promocyjno-szkolenio-
wo-doradcze (np . szkoły zarządzania i biznesu, ośrod-
ki informacji gospodarczej, firmy konsultingowe)  
z instytucje promocyjno-handlowe (targi, wystawy, 
giełdy) z izby i stowarzyszenia gospodarcze z inku-
batory przedsiębiorczości i centra wspierania bizne-
su, agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalne-
go z instytucje zasileń finansowych (banki, fundusze 

Schemat 1. Instytucje związane z zasileniami rzeczowymi 
i informacyjnymi przedsiębiorstw 
Źródło: opracowanie własne .
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pożyczkowe i poręczeniowe) z przedsiębiorstwa (orga-
nizacje sieciowe, wyspecjalizowane firmy usługowe) . 

Tymczasem, jeżeli za podstawę klasyfikacji uzna 
się ukierunkowanie na generowanie zysku, można 
wyodrębnić instytucje działające na zasadach rynko-
wych, a także instytucje non-profit oraz udzielające 
pomocy publicznej . Do pierwszej grupy będą na 
przykład należały: banki i inne instytucje finansowe, 
giełdy, targi, wyspecjalizowane instytucje usługowe, 
takie jak firmy konsultingowe i doradcze, przedsię-
biorstwa działające w ramach organizacji sieciowych 
(systemów franchisingowych, sieci dealerskich, 
akwizycyjnych itp .) . Natomiast do drugiej grupy 
można zaliczyć między innymi: instytucje przedsta-
wicielskie biznesu, szkoły wyższe i instytucje nauko-
we, inkubatory przedsiębiorczości, parki technolo-
giczne, inkubatory przedsiębiorczości .

 
dr Izabella Steinerowska-Streb 

Katedra Ekonomii i Polityki Transformacji 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

PRZYPISY 
1) O znaczeniu tych instytucji w działalności przedsię-
biorstw świadczy fakt, że obecnie w Europie kredyt stanowi 
najistotniejsze źródło finansowania podmiotów gospodar-
czych (B . MIKOŁAJCZYK, Banki a małe i średnie przedsię-
biorstwa Unii Europejskiej, w: E . ORECHWA-MALISZEWSKA, 
A . KOPCZUK (red,), Finansowe aspekty funkcjonowania 
małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 
2003, s . 161) . 
2) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została 
reaktywowana w 1991 r . (J . SŁADKOWSKI, Inżynieria 
finansowa, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007, s . 8) . 
3) Z badania przeprowadzonego wśród małych i średnich 
polskich firm wynika, że dla 4% respondentów targi i wy-
stawy są źródłem informacji w procesie innowacyjnym 
(S . PYCIńSKI, A . ŻOŁNIERSKI (red .), Raport o stanie 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w la-
tach 2005–2006, PARP, Warszawa 2007, s . 242) . 
4) Do połowy lat 90 . XX wieku zainteresowanie działalnością 
ośrodków było niewielkie (zob . szerzej: K . MATUSIAK, 
M . MAŻEWSKA, Wspieranie małej i średniej przedsiębior-
czości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, War-
szawa 2004, s . 57–58) . 
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Summary 
Enterprises operate on the market both as suppliers of 
different goods as well as the buyers of goods and servi-
ces . So they are depended on the material and informa-
tion resources which they gain . Therefore institutions 
which support them with these resources have a signifi-
cant influence on their activity . Such institutions con-
stantly develop in the polish market . Their growth and in-
crease of the quality of goods and services offered by 
them are the result of the increasing needs of enterprises 
in this field . The systematization of those institutions 
was an objective of this article . 
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percepcja ryzyka  
a kontrola zarządcza  
w sektorze publicznym     

Karol Marek Klimczak, Anna Marta Pikos

wprowadzenie 

ransformacja sektora publicznego od mode-
lu idealnej biurokracji do modelu mene-
dżerskiego wymaga wprowadzenia w jed-

nostkach publicznych wielu systemów i praktyk za-
rządczych występujących w sektorze prywatnym [3] . 
Przemiany dotykają także systemu kontroli, w któ-
rym rosnące znaczenie zyskuje kontrola funkcjonal-
na, zamiast dotychczasowej kontroli instytucjonal-
nej [7] . Jedną z trudności w stosowaniu nowego mo-
delu kontroli jest oparcie go na analizie ryzyka, czy-
li dobranie środków kontroli adekwatnych do wystę-
pujących zagrożeń i możliwości . Proces analizy 
i kontroli ryzyka nazwano zarządzaniem ryzykiem . 

Zarządzanie ryzykiem stało się obowiązkiem 
w jednostkach sektora finansów publicznych na 
mocy znowelizowanej Ustawy o finansach publicz-
nych z dnia 27 sierpnia 2009 r . (Dz . U . 2009, nr 157, 
poz . 1240) . W Ustawie tej nastąpiło ostateczne ze-
rwanie z tradycją instytucjonalnej kontroli we-
wnętrznej . Kontrola wewnętrzna prowadziła do za-
niedbania kontroli funkcjonalnej i pomijała czynniki 
ryzyka o charakterze niefinansowym . Na mocy no-
wej ustawy kontrolę wewnętrzną zastąpiono kontro-
lą zarządczą . W przeciwieństwie do poprzedniej for-
my kontroli, kontrola zarządcza obejmuje nie tylko 
celowość i zgodność z procedurami, ale również za-
pewnienie skuteczności i efektywności działania, 
ochronę zasobów, przepływ informacji oraz zarzą-
dzanie ryzykiem . Nowe uregulowania wprowadzają 
więc daleko idące zmiany w tradycyjnym podejściu 
do kontroli w sektorze publicznym [2] . 

Zarządzanie ryzykiem jest definiowane jako sys-
tematyczny proces identyfikacji, analizy i oceny ry-
zyka oraz podejmowania działań kontrolnych wobec 
ryzyka, który zwiększa prawdopodobieństwo zreali-
zowania przez organizację jej celów [5] . W systemie 
kontroli zarządczej zarządzanie ryzykiem stanowi 
podstawę wyboru środków kontroli wstępnej i bieżą-
cej, które mają za zadanie ograniczyć ryzyko w klu-
czowych obszarach . Dzięki zarządzaniu ryzykiem 
kontrola zarządcza staje się zarówno bardziej efek-
tywna, jak i wydajna . Jest ona skoncentrowana na 
najważniejszych rodzajach ryzyka, a analiza ryzyka 
pozwala na dobranie odpowiednich środków kontro-
li i monitorowanie rezultatów ich zastosowania . 

Jak zaznaczono powyżej, zarządzanie ryzykiem 
jest dla polskiego sektora finansów publicznych 
nową praktyką zarządczą . Wprowadzenie tej prakty-
ki do organizacji napotyka więc na wiele wyzwań, 

których identyfikacji służyły wcześniejsze badania 
[6] . Część z tych wyzwań jest typowa dla zarządza-
nia zmianą . W poniższym opracowaniu postawiono 
istotne pytanie dotyczące motywacji pracowników 
sektora publicznego do uczestniczenia w procesie 
zarządzania ryzykiem w ich organizacjach: czy do-
strzegają oni ryzyko, które powinni ograniczać? Ba-
dania Bellante i Link [1] wskazują, że sektor pu-
bliczny jest uważany za mniej ryzykowny, a jego pra-
cownicy cechują się wysoką awersją do ryzyka . Jeśli 
faktycznie pracownicy uważają swoje organizacje za 
bezpieczne, można oczekiwać, że nie będą skłonni 
do poświęcania czasu i środków na stworzenie sys-
temu, który ma je chronić przed zagrożeniami . 

Przedstawione poniżej badanie ma na celu po-
twierdzenie lub odrzucenie hipotezy bazowej, wedle 
której pracownicy sektora publicznego mają niższy 
poziom percepcji ryzyka niż pracownicy sektora pry-
watnego . Testowane są następujące hipotezy szcze-
gółowe: 
H0: Średni poziom percepcji ryzyka wśród 
pracowników sektora publicznego równa się 
średniemu poziomowi percepcji ryzyka wśród 
pracowników sektora prywatnego. 
H1: Średni poziom percepcji ryzyka wśród 
pracowników sektora publicznego jest niższy 
od średniego poziomu percepcji ryzyka wśród 
pracowników sektora prywatnego. 

metodologia 

adanie percepcji ryzyka przeprowadzono za 
pomocą kwestionariusza, w którym uczest-
nicy oceniali prawdopodobieństwo, że 

przedstawione rodzaje zdarzeń (sytuacji) mogą do-
tknąć ich organizacje . Kwestionariusz zawierał opis 
24 sytuacji potencjalnego zagrożenia . Uczestnicy 
oceniali prawdopodobieństwo poprzez zaznaczenie 
punktu na skali ciągłej o długości 10 cm, której lewy 
koniec oznaczono jako „0 – niemożliwe”, a prawy 
jako „100% – pewne” . Skala ciągła minimalizuje 
wpływ badacza na ocenę wybieraną przez uczestni-
ków badania, choć zwiększa pracochłonność kodowa-
nia danych . Wyniki zostały poddane analizie staty-
stycznej . Miarą percepcji ryzyka jest (dla każdego 
uczestnika badania) suma ocen prawdopodobień-
stwa dla wszystkich sytuacji . 

Badanie zostało przeprowadzone wśród populacji 
studentów studiów podyplomowych prowadzonych 
w Akademii Leona Koźmińskiego . Badaniu poddano 
104 osoby (71 kobiet i 33 mężczyzn) z 5 różnych ,
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kierunków studiów, wśród których połowę stanowili 
pracownicy sektora publicznego i połowę pracowni-
cy sektora prywatnego . Badanie przeprowadzono 
w salach wykładowych, w trakcie zajęć . Uczestnicy 
potrzebowali około 20 minut, aby wypełnić kwestio-
nariusz . 

wyniki 

naliza zebranych danych pokazała, że śred-
ni poziom percepcji ryzyka pracowników 
sektora publicznego jest niższy od percepcji 

ryzyka przez pracowników sektora prywatnego, co 
pozwala na odrzucenie hipotezy zerowej na korzyść 
hipotezy alternatywnej . Statystyka testu t-Studenta 
na równość średnich ocen ryzyka w tych grupach 
przyjęła wartość 4,6466, co pozwala na odrzuce-
nie hipotezy zerowej na poziomie ufności 1% . Rysu-
nek 1 pokazuje, że łączne oceny ryzyka przyjmowały 

znacząco niższe wartości wśród pracowników sekto-
ra publicznego . 

Analizie poddano również oceny przyznane po-
szczególnym rodzajom ryzyka, aby sprawdzić, czy za 
różnicę w percepcji nie odpowiadają tylko niektóre 
z nich . W tym celu posłużono się analizą czynniko-
wą, dzięki której wyodrębnia się z wielu zmiennych 
kilka ogólnych czynników, które pokazują generalne 
prawidłowości dotyczące badanego zjawiska . Zasto-
sowanie kryterium Keisera pozwoliło na wyodręb-
nienie 4 składowych głównych o wartościach wła-
snych od 1,22 do 9,88, przy czym składnik o najwy-
żej wartości własnej wyjaśniał ponad 40% wariancji 
łącznej percepcji ryzyka . W tabeli 1 przedstawiono 
wyniki analizy . Dla każdej z czterech grup sytuacji 
obliczono sumę ocen, a następnie zastosowano test 
t-Studenta w celu porównania średnich ocen między 
sektorami . Test wskazał na istotne statystycznie 
różnice w wartościach średnich we wszystkich  

Tab. 1. Wykaz sytuacji występujących w kwestionariuszu 

Nr Opis sytuacji 

1 . Szkoda polegająca na pogorszeniu się wizerunku firmy i utracie przez to jej kontrahentów 

2 . Problemy z obsługą klientów spowodowane nieodzyskaniem danych po awariach systemu 

3 . Utrata zdolności do wywiązywania się z bieżących zobowiązań płatniczych w terminie ich wymagalności 

4 . Błędy aplikacji systemowych, powodujące problemy w korzystaniu z nich przez klientów 

5 . Wprowadzenie przez organy państwa nowych unormowań prawnych, skutkujących brakiem możliwości egzekucji 
warunków zawartych umów 

6 . Wzrost kosztów, wynikający ze sporów z kontrahentami 

7 . Znaczny wzrost raty zaciągniętego kredytu opartego na zmiennej stopie procentowej, powodujący problemy 
finansowe 

8 . Klęski i wypadki żywiołowe, rodzące potrzebę zaciągnięcia kredytu 

9 . Możliwość poniesienia strat finansowych wskutek fluktuacji kursów walutowych 

10 . Problemy z wykonywaniem zadań wskutek źle wdrożonej technologii 

11 . Nieosiągnięcie wyznaczonych celów organizacji, będące wynikiem niewłaściwego doboru personelu do zespołu 
zadaniowego 

12 . Wyciek poufnych informacji, powstały wskutek przechowywania dokumentacji w niewłaściwym miejscu 

13 . Niezaspokajanie potrzeb użytkowników, wynikające ze stosowania nieadekwatnej technologii 

14 . Duża fluktuacja kadry, powstająca na skutek stosowania nieefektywnych mechanizmów rekrutacji, szkolenia, oceny 
i motywowania pracowników 

15 . Nieetyczne działanie pracownika, powodujące obniżenie efektywności działania organizacji 

16 . Podjęcie błędnej decyzji przez władze firmy, wynikające z braku zaangażowania pracowników w sprawy organizacji 

17 . Straty finansowe, powstałe wskutek pogorszenia się koniunktury gospodarczej 

18 . Wypłata odszkodowań w związku z nierozliczeniem się odbiorców inwestycji w terminach zgodnych z zawartymi 
umowami 

19 . Poniesienie strat materialnych i niematerialnych w związku z niekorzystnym dla firmy rozstrzygnięciem sądowym 

20 . Osiągnięcia straty z inwestycji, wynikające z upadłości wykonawcy projektu 

21 . Błędy w rozliczeniach podatkowych, powodujące nałożenie kar pieniężnych 

22 . Wzrost kosztów w związku z koniecznością dostosowania się do przepisów ochrony środowiska 

23 . Problem w uzyskaniu kredytu, wynikający ze złego stanu koniunktury gospodarczej 

24 . Brak możliwości zapłaty przez kontrahenta w związku z wejściem w życie nowych przepisów prawa 

Źródło: wyniki badań własnych . 
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przypadkach, co pozwala twierdzić, że pracownicy 
sektora publicznego niżej oceniają ryzyko, bez wzglę-
du na jego rodzaj . 

wnioski 

arządzanie w sektorze publicznym często 
wymaga modyfikacji narzędzi zarządczych 
stosowanych w sektorze prywatnym, aby 

odpowiadały one specyfice sektora [4] . Statystycz-
nie istotna różnica w ocenie ryzyka między pracow-
nikami sektora publicznego i prywatnego pokazuje, 
że należy uwzględnić odmienną percepcję ryzyka 
przy wdrażaniu systemów zarządzania ryzykiem . Ni-
ska ocena prawdopodobieństwa wystąpienia nega-
tywnych zdarzeń, które mogłyby istotnie wpłynąć 
na realizację celów, prowadzi pracowników do prze-
konania, że zarządzanie ryzykiem nie jest przy-
datnym systemem, a jedynie kolejnym wymogiem 

biurokratycznym . W ten 
sposób wyjaśnione zosta-
ły wyniki wcześniejszych 
badań, które zidentyfiko-
wały brak przekonania 
kadr kierowniczych i pra-
cowników o potrzebie za-
rządzania ryzykiem jako 
najważniejszą barierę do 
jego stosowania [6] . 

Niska percepcja ryzy-
ka nie powinna być jed-
nak interpretowana jako 
podstawa do odrzucenia 
koncepcji zarządzania 
ryzykiem w sektorze pu-
blicznym . Wskazuje ona 
jedynie na konieczność 
zmiany sposobu wprowa-
dzania zarządzania ryzy-
kiem i prezentowanych 
pracownikom argumen-
tów, wspierających za-
sadność jego stosowa-
nia . Zamiast argumento-
wać, że system ten po-
zwala na zabezpieczenie 
wykonania celów organi-

zacji przed zagrożeniami, można przedstawiać za-
rządzanie ryzykiem jako element systemu kontro-
li zarządczej, zwiększający jej efektywność i wy-
dajność . Dla kadry kierowniczej może to być 
istotny argument . Dla pracowników przekonujące 
mogą być dwie korzyści związane z zarządzaniem 
ryzykiem: 
zz komunikowanie ryzyka przełożonym zabezpie-

cza pracownika w przypadku niezrealizowania 
założonych celów, jeśli przyczyną jest brak zgody 
na wprowadzenie odpowiednich środków kontro-
li ryzyka; 
zz powiązanie środków kontroli z analizą i oceną 

ryzyka prowadzi do racjonalizacji kontroli poprzez 
usunięcie niepotrzebnych środków kontroli i wpro-
wadzenie nowych tam, gdzie są one potrzebne . 

Rozwój zarządzania ryzykiem ma kluczowe znacze-
nie dla profesjonalizacji zarządzania w jednostkach 
sektora finansów publicznych . Obok racjonalizacji 

,

Rys. 1. Łączny poziom percepcji ryzyka według sektora 
Źródło: wyniki badań własnych . 

Sektor publiczny Sektor prywatny

Tab. 2. Wyniki analizy czynnikowej

Czynnik Opis Wartość 
własna 

% łącznej 
wariancji 

Numery sytuacji  
z tabeli 1 Test t-Studenta 

Ryzyko 
zewnętrzne 

Czynniki ryzyka poza kontrolą 
organizacji 9,8809 41,17039 3, 5, 8, 9, 10, 17, 23, 24 5,3724***

Ryzyko 
kadrowe 

Czynniki ryzyka związane 
z pracownikami 2,1078 8,78249 2, 11, 12, 14, 15, 16, 17 4,6251***

Ryzyko IT Awarie i błędy w systemach 
informatycznych 1,3662 5,69251 2, 4 2,1683**

Ryzyko 
finansowe 

Zdarzenia skutkujące bezpośrednio 
stratami finansowymi 1,2215 5,08963 7, 18, 19, 20, 21, 22 2,4359**

Poziom ufności dla testu t-Studenta oznaczono: *** dla 1%, ** dla 5% . 

Źródło: wyniki badań własnych . 
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środków kontroli, zarządzanie ryzykiem wprowadza 
procesy samoulepszania organizacji poprzez zasto-
sowanie cyklu analizy, planowania, podjęcia działań 
i kontroli efektów . Ponadto liczba informacji, które 
generuje system zarządzania ryzykiem, wymaga 
wzmocnienia kanałów komunikacji, co może prowa-
dzić do rozwoju systemów informacji zarządczej . 
Korzyści z wprowadzenia zarządzania ryzykiem 
w sektorze publicznym wykraczają znacznie poza 
bezpośredni cel, jakim jest zabezpieczenie organiza-
cji przed zagrożeniami . Zmiana sposobu prezento-
wania zarządzania ryzykiem, która wynika z prze-
prowadzonego badania, może istotnie zwiększyć 
szanse na skuteczne zastosowanie tego systemu 
w praktyce . 

dr Karol Marek Klimczak 
Katedra Rachunkowości 
mgr Anna Marta Pikos 

Katedra Metod Ilościowych 
i Zastosowań Informatyki 

Akademii Leona Koźmińskiego 
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Summary 
Risk management has become mandatory for Polish public 
sector organisations with the new law on public finance, 
adopted on 27 of August 2009 (Dz . U . 2009, no . 157, item 
1240) . The goal of risk management is to bring the manage-
ment’s attention to key risks that threaten the achievement 
of objectives and which need to be managed with appro-
priate controls . For risk management to be effective it 
needs to become accepted by public sector managers and 
employees . This paper presents an empirical study, which 
shows that public sector employees have lower risk percep-
tion than their counterparts in the private sector . The re-
sults imply that risk management should be introduced as 
an element of management control, rather than a separate 
system of risk control . 

wprowadzenie

odniesieniu do rozwoju logistyki w ostat-
nich dziesięcioleciach charakterystyczne 
jest przesuwanie akcentu w kierunku poj-

mowania logistyki jako zintegrowanej koncepcji za-
rządzania, której istotą jest integracja oraz kształto-
wanie i optymalizowanie procesów i systemów prze-
pływów w skali przedsiębiorstwa i całego łańcucha 
dostaw (Supply Chain) . 

Istotne korzyści przedsięwzięć integracyjnych 
w sferze przepływów towarów i informacji, zarówno 
w sensie realnym, jak i potencjalnym, tkwią w ogra-
niczeniu bądź w łagodzeniu skutków nieracjonalnych 
styków („miejsc przecięcia” interesów) między wy-
specjalizowanymi sferami funkcjonalnymi w przed-
siębiorstwie i między przedsiębiorstwami oraz 
w synchronizacji tych współzależności . Rozszerzanie 
przedsięwzięć integracyjnych na relacje między do-
stawcami i odbiorcami pozwala na tworzenie i wyko-
rzystanie potencjałów realizacji w sferze przepływów 
między przedsiębiorstwami, w postaci m .in . wzrostu 
zdolności i szybkości reagowania w całym łańcuchu 
dostaw . 

o istocie i znaczeniu integracji  
w zarządzaniu łańcuchem dostaw 
(Supply Chain Management – scm) 

ajbardziej zaawansowaną współcześnie fazą 
integracji logistyki jest dynamicznie rozwija-
jąca się koncepcja zarządzania łańcuchem 

dostaw (SCM) [Blaik, 2010a] . Koncepcję SCM cechu-
je podejście i orientacja na zintegrowane planowanie, 
sterowanie i organizowanie relacji w sferze przepły-
wów towarów oraz orientacja na integrację wszyst-
kich uczestników łańcucha i procesów tworzenia war-
tości . Przy czym łańcuch dostaw należy rozumieć 
jako specyficzny, rozpatrywany z perspektywy prze-
nikania i wykraczającej poza przedsiębiorstwo, łań-
cuch obejmujący sieć przedsiębiorstw zaangażowa-
nych w różne procesy, tworzące wartość w postaci 
produktów i usług dostarczanych klientom . 

Powszechne przekonanie, że zintegrowane zarzą-
dzanie i działania w sferze przepływów w skali ryn-
ku przynoszą lepsze wyniki niż zarządzanie poszcze-
gólnymi funkcjami i procesami w skali przedsię-
biorstw, stanowi podstawowy paradygmat rozwoju 
zarządzania łańcuchem dostaw [Schulze, 2007, 
s . 31–32] . U podłoża koncepcji SCM znajduje się in-
tegracja, która eliminuje bądź neutralizuje u samych 
podstaw miejsca potencjalnych konfliktów, wywołu-
jących straty czasu, nadmierne koszty dostosowa-
nia, braki jakości itp . Przez integrację przedsię-
biorstw w SCM można redukować straty powstające 
w wyniku braku dostosowania, jak również stosowa-
nia lokalnych, suboptymalnych rozwiązań, a tym sa-
mym zwiększać sprawność i efektywność zespołowe-
go tworzenia świadczeń w łańcuchu dostaw . 

W tym kontekście mogą pojawić się pytania do-
tyczące istoty, podstawowych wymiarów i znaczenia 
integracji, form i obszarów integracji, czy sposobu 
mierzenia jej zakresu i rezultatów itp . Można zgo-
dzić się z poglądem, że poziom integracji jest trudny 
do określenia m .in . dlatego, gdyż samo pojęcie inte-
gracji nie zostało jak dotąd w sposób przekonujący 
zdefiniowane i brak jest w zasadzie czytelnej i szeroko 
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integracja jako kluczowy problem 
w zarządzaniu łańcuchem dostaw
aspekt modelowania     

Piotr Blaik

akceptowanej interpretacji istoty integracji [Schul-
ze, 2007, s . 32; Chen, Daugherty, Roath, 2009, s . 
63] . W odniesieniu do koncepcji SCM znajduje to 
często wyraz w zamiennym stosowaniu pojęć inte-
gracji, kooperacji, współpracy/współdziałania czy 
koordynacji . W wielu opracowaniach poświęconych 
integracji nie definiuje się w sposób czytelny nawet 
samej idei/koncepcji integracji . W konsekwencji po-
dejmowane próby konceptualizacji i operacjonaliza-
cji problemu integracji łańcucha dostaw znacząco 
różnią się w ujęciu różnych autorów . 

Według A . Rodriguesa, Th . Stanka i D . Lyncha 
integracja wyraża dążenia przedsiębiorstwa do osią-
gnięcia operacyjnej i strategicznej efektywności po-
przez współpracę pomiędzy wewnętrznymi obszara-
mi funkcjonalnymi, jak również dzięki współpracy 
z innymi przedsiębiorstwami [Rodrigues, Stank, 
Lynch, 2004, s . 65 i nast .] . Integracja zakłada, że 
przedsiębiorstwo podejmuje działania prowadzące 
do osiągnięcia celów poprzez współpracę i koordy-
nację w obszarach funkcjonalnych i czynności w re-
lacji z innymi przedsiębiorstwami [Chen, Daugherty, 
Roath, 2009, s . 64] . M . Schulze pod pojęciem inte-
gracji rozumie zależną od kontekstu formę współpra-
cy między dwoma lub większą liczbą przedsiębiorstw 
[Schulze, 2007, s . 32–33] . Natomiast H .Ch . Pfohl, 
identyfikując podstawy kooperacji w sieci, traktuje 
integrację jako przejaw specyficznego powiązania 
subsystemów w systemach logistyki i powstawania 
nowych oraz intensyfikacji istniejących związków 
w tych systemach [Pfohl, 2004, s . 25] . Z kolei 
T . Becker rozumie integrację w SCM jako rozszerze-
nie współpracy przedsiębiorstw w celu realizacji za-
dań i procesów, wskazując przy tym na znaczenie 
wykraczającego poza przedsiębiorstwo systemu celów 
oraz uzgodnienia strategii1) . Integracja procesów 
w SCM zorientowana jest na ich optymalizację, a re-
zultatem integracji jest m .in . świadomość partne-
rów o konsekwencjach, jakie powstają w wyniku 
zmian u innych partnerów [Becker, 2002, s . 80 
i nast .] . Podobnie T . Van der Vaart i D . Van Donk 
upatrują korzyści integracji w łańcuchu dostaw 
w świadomości przedsiębiorstw o skutkach ich dzia-
łań dla całej sieci tworzenia wartości [Van der Vaart, 
Van Donk, 2004, s . 26 i nast .] . 

Na istotę i znaczenie integracji procesów logi-
stycznych i obszarów łańcucha dostaw zwraca uwa-
gę D . Kisperska-Moroń, przytaczając określenie 
„szkoły integracyjnej”, skupiającej swą uwagę na po-
łączeniu obszarów łańcucha dostaw w system proce-
sów, zwiększający możliwości wzrostu wartości 

[Kisperska-Moroń, 2006, s . 12–13] . Autorka wska-
zuje na dwa aspekty procesów integracji: koordyna-
cję decyzji w obrębie procesów logistycznych i koor-
dynację sfery logistyki z innymi funkcjami w ra-
mach i między przedsiębiorstwami oraz scalanie 
koordynowanych procesów logistycznych . D . Bowersox, 
D . Closs i Th . Stank wyróżniają trzy tzw . konteksty 
integracji, mające istotne znaczenie w kształtowa-
niu i sprawnym zarządzaniu łańcuchem dostaw: 
operacyjny, zorientowany na planowanie i kontrolę 
oraz zorientowany na wzajemne zachowanie partne-
rów2) . Zdefiniowane w ramach tych kontekstów kom-
petencje integracji łączą w sensie pojęciowym pozo-
stałe zdolności łańcucha dostaw [Pfohl, 2004, 
s . 23–25; Prockl, 2007, s . 286 i nast .] . 

Przy kształtowaniu integracji łańcucha i sieci 
dostaw istotną rolę odgrywa stopień integracji . 
Stąd niezbędna jest identyfikacja różnych projek-
tów i form łańcucha dostaw, integracji procesów 
oraz jej skutków . Wymaga to doskonalenia instru-
mentów i wskaźników, które umożliwią kwantyfi-
kację i ciągły pomiar korzyści w poszczególnych 
fazach SCM3) . 

modele integracji zarządzania łańcuchem 
dostaw (scm) – próba systematyki 

yskusja nad znaczeniem i zakresem inte-
gracji w zarządzaniu łańcuchem dostaw 
oraz zasadami i celowością jego rozwoju 

w kontekście zachodzących zmian w strukturze 
współdziałania przedsiębiorstw, wspomaga proces 
poszukiwania i podejmowania właściwych decyzji 
odnośnie do zakresu integrowanych funkcji, jak rów-
nież instrumentów integracji oraz liczby integrowa-
nych przedsiębiorstw, względnie form integracji 
[Pfohl, 2004, s . 25–26]4) . 

Pełniejsze światło na omawiany zakres i znaczenie 
oraz proces postępującej integracji w SCM rzuca 
zaprezentowana w tabeli 1 próba systematyki zna-
nych w literaturze koncepcji/modeli integracji 
i ewolucji SCM, w których wskazuje się na formy oraz 
etapy i stopień integracji sfer działalności przedsię-
biorstw i procesów ich współdziałania w łańcu-
chu dostaw . Celem systematyki różnych autorskich 
interpretacji form i stopni integracji w zarządzaniu 
łańcuchem dostaw jest m .in . bliższe rozeznanie po-
stępującej skali i zakresu integracji oraz związanych 
z nią korzyści w poszczególnych fazach SCM . Przy 
tego rodzaju systematyce należy jednak pamiętać, 
że kompleksowość aspektów integracji w znacznej ,
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mierze utrudnia analizę i jednoznaczną ocenę real-
nych poziomów i kierunków integracji łańcucha  
dostaw . 

W przytoczonej tabeli ujęte zostały te koncep-
cje/modele, w których podkreśla względnie dysku-
tuje się strategiczne znaczenie integracji we wdra-
żaniu strategicznych celów przedsiębiorstw i ich 
wspólnej realizacji w poszczególnych fazach SCM . 
M . Frohlich i R . Westbrook traktują integrację jako 
strategiczny punkt widzenia w tworzeniu i ocenie 
funkcjonowania łańcucha dostaw, wskazując na 
rozszerzanie się kierunków i zakresu integracji 
[Frohlich, Westbrook, 2001, s . 187–190] . Nato-
miast G . Stevens podkreśla znaczenie samej wie-
dzy i świadomości przedsiębiorstwa, że kolejne 
fazy postępującej integracji wspomagają uzgodnie-
nie i wdrożenie wspólnej strategii konkurencji  
[Stevens, 1989, s . 6–8] . 

C . Bechtel i J . Jayaram, wychodząc z założenia, 
że celem SCM jest integrowanie poszczególnych ob-
szarów oraz programów strategicznego zarządzania 
i działania przedsiębiorstw w sferze przepływów 
w całościową koncepcję zarządzania i zintegrowany 
proces biznesu, wyróżnili pięć faz integracji SCM, 
które określili jako szkoły integracji, przedstawiają-
ce kolejno coraz szerszy zasięg przedmiotu i obsza-
ru integracji [Bechtel, Jayaram, 1997, s . 16–19] . 
Według pierwszych trzech szkół integracja łańcucha 
dostaw może być osiągnięta przez wspólną w łańcu-
chu optymalizację oraz synchronizację zadań i sfer 
funkcjonalnych, zaś w kolejnej fazie (szkole integra-
cji procesów) podkreśla się znaczenie integracji pro-
cesów tworzenia wartości w całym łańcuchu dostaw 
i kształtowaniu optymalnej struktury zintegrowane-
go procesu biznesu (struktury sieci) . Istotną war-
tością poznawczą przytoczonej systematyki szkół 

Tab. 1. Formy (obszary) oraz stopień integracji w koncepcjach/modelach integracji SCM 

Autorzy koncepcji /  
modelu integracji (rok) Formy i stopień integracji w SCM 

Model faz integracji  
według G . Stevensa (1989) 

• integracja na bazie liniowej 
• integracja funkcjonalna 
• integracja wewnętrzna 
• integracja zewnętrzna 

Model stopni (szkół) integracji 
według C . Bechtela i J . Jayarama 
(1997) 

• uświadomienie istnienia łańcuchów funkcjonalnych 
• wspólne wykorzystanie realnych logistycznych więzi 
• koncentracja na integracji przepływów informacji 
• koncentracja na zintegrowanych procesach biznesu partnerów 
• koncentracja na wzajemnym projektowaniu przyszłości SCM 

Model kontekstów integracji 
i kompetencji integracji łańcucha 
dostaw (21st CLF)  
według D . Bowersox, D . Clossa 
i Th . Stanka (1999) 

• integracja klientów 
• integracja wewnętrzna 
• integracja dostawców materiałów/usług 
• integracja technologii i planowania 
• integracja mierzenia efektów 
• integracja relacji 

Model intensywności integracji 
według H . Dekkera i A . Van Goora 
(2000) 

• integracja fizyczna 
• integracja przepływów informacji 
• integracja działań kontrolnych 
• integracja infrastrukturalna 

Model kluczowych wymiarów 
integracji SCM według H . Lee (2000)

• integracja przepływów informacji 
• koordynacja wspólnego wykorzystania zasobów 
• integracja wykraczającego poza przedsiębiorstwo systemu sterowania 

Model 2 wymiarów i 5 stopni  
integracji według M . Frohlicha  
i R . Westbrooka (2001) 

wymiary: kierunek integracji i zakres integracji 
stopnie integracji: 
• przedsiębiorstwa niezintegrowane (zorientowane wewnętrznie) 
• przedsiębiorstwa częściowo zintegrowane (zorientowane zewnętrznie) 
• przedsiębiorstwa zorientowane na dostawcę 
• przedsiębiorstwa zorientowane na odbiorcę 
• przedsiębiorstwa zorientowane na odbiorcę i dostawcę 

Koncepcja stopni integracji 
według T . Beckera (2002) 

• koordynacja prosta (uzgodnienie zadań i kierunków działania) 
• połączone przedsiębiorstwa (uwzględnianie celów partnerów) 
• współpraca przedsiębiorstw (wspólne projekty) 
• właściwa integracja (integracja procesów, wspólny system celów) 

Koncepcja integracji  
według S . Fawcetta i G . Magnana 
(2002) 

• wewnętrzna integracja procesów 
• zewnętrzna integracja z dostawcami 
• zewnętrzna integracja z klientami 
• przekrojowa integracja całkowitej sieci (procesów łańcucha dostaw) 

Fazy integracji według T . Van der Vaarta 
i D . Van Donka (2004)

• przejrzystość w udostępnianiu przez przedsiębiorstwa informacji 
• związanie/koordynacja w przekazywaniu i wspólnym wykorzystaniu informacji 
• zintegrowane planowanie (scentralizowane planowanie i kontrola) 

Model dojrzałości łańcucha dostaw 
według Ch . Poiriera i F . Quinna (2004) 

• integracja przedsiębiorstwa 
• doskonałość korporacyjna 
• współpraca partnerska 
• współpraca w łańcuchu wartości 
• pełne powiązanie sieci 

Źródło: opracowanie na podstawie [SCHULZE, 2007, s . 40–51; BOWERSOX, CLOSS, STANK, 1999, ss . 24, 117; POIRIER, 
QUINN, 2006, s . 35] . 
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integracji jest uwypuklenie znaczenia wie-
dzy o zewnętrznym, wzajemnym oddziały-
waniu na wyniki przedsiębiorstw . Właści-
wa ocena tego oddziaływania możliwa jest 
poprzez ścisłą integrację przepływów in-
formacyjnych . W konsekwencji, możliwo-
ści oraz strategiczne kierunki rozwoju 
przedsiębiorstw są wyznaczane i oceniane 
w kontekście całego łańcucha dostaw . 

Struktura przytoczonych modeli inte-
gracji i ewolucji łańcucha dostaw wskazu-
je na postępującą integrację różnych 
możliwych aspektów łańcucha, a w szcze-
gólności: 
zz obiektów (strumienie materiałów i in-

formacji, zasoby), 
zz funkcji, procesów, systemów, struktur, 

sieci, 
zz komponentów zarządzania i efektyw-

ności (system planowania i kontroli, sys-
tem celów, tworzenie wartości, metody 
pomiaru efektów/osiągnięć), 
zz uczestników (liczba i relacje między przedsiębior-

stwami (dostawcami, klientami), 
zz kierunku integracji (integracja „w przód”, inte-

gracja „w tył”), 
zz orientacji integracji (wewnętrzna/zewnętrzna), 
zz kompetencji (zdolność do innowacji, wiedza doty-

cząca integracji i technologii, zdolność projektowa-
nia, kształtowanie relacji z klientami) . 

W konfiguracji integrowanych łańcuchów, propo-
nowanej w poszczególnych modelach integracji łań-
cucha dostaw, zaobserwować można różne formy 
integracji zarządzania logistycznego i powiązań mię-
dzy partnerami łańcucha dostaw . Postępująca inte-
gracja i rozwój łańcucha dostaw ujawnia się m .in . 
poprzez zmiany i przewartościowanie form oraz po-
głębienie stopnia i rozszerzenie zakresu integracji, 
w ramach integracji wewnętrznej i zewnętrznej, in-
tegracji funkcjonalnej i procesowej, integracji opera-
cyjnej i strategicznej, integracji fizycznej i informa-
cyjnej, integracji w sferze realizacji i w sferze plano-
wania i kontroli, integracji z dostawcami lub z klien-
tami i integracji sieci itp . 

modele dojrzałości łańcucha dostaw i sieci 
logistycznej w aspekcie praktycznym 

wolucję poziomu integracji funkcji i proce-
sów logistycznych można bliżej zilustro-
wać, wykorzystując interpretację wyników 

badań prowadzonych przez firmę konsultingową 
Computer Sciences Corporation (CSC), w celu udoku-
mentowania postępu transformacji w zarządzaniu 
łańcuchem dostaw . Stąd też Ch . Poirier i F . Quinn 
opracowali model dojrzałości łańcucha dostaw 
(Supply Chain Maturity Model) [Poirier, Quinn, 
2006, s . 35], którego strukturę pięciostopniowej 
ewolucji przedstawia rysunek 1 . 

W ramach wspomnianych badań podjęto, na pod-
stawie określonych parametrów, próbę przyporząd-
kowania przedsiębiorstw do odpowiednich stopni 
modelowego ujęcia procesu transformacji SCM5) . 
W świetle uzyskanych proporcji rozkładu odpowie-
dzi można zauważyć, że duży odsetek przedsię-
biorstw badanych branż przemysłu (18 branż w 2005 r . 
i 22 w 2006 r . z Ameryki Płn ., Europy i Azji) osiągnął 

zaawansowany stopień integracji w SCM i zmierza 
do współpracy z zewnętrznymi partnerami łańcucha 
dostaw i łańcucha tworzenia wartości . Ponad 50% 
przedsiębiorstw plasuje swój postęp w tym zakresie 
na poziomie 1 i 2 stopnia modelu SCM, podczas gdy 
pozostała część przedsiębiorstw ocenia, że osiągnęła po-
stęp w ramach stopnia 3 lub na wyższym poziomie . 
Ogólnie rzecz biorąc, większość przedsiębiorstw ocenia 
swój postęp w modelu CSC jako wykraczający poza bu-
dowanie wewnętrznej doskonałości i wiąże swoje wysiłki 
z ustanowieniem kompetencji w sieci . 

W tym kontekście warto nawiązać także do tzw . 
modeli oceny dojrzałości sieci logistycznej (Netzwerk-
reife Scoringmodell, Netzwerkreifegrad Modell) oraz 
wyników badań empirycznych dotyczących integracji 
i zmian w łańcuchu dostaw i w sieciach logistycznych 
[Straube, Pfohl, Günthner, Dangelmaier, 2005, ss . 6, 
102; Straube, Cetinkaya, 2009, s . 138–139]6) . Autorzy 
tych badań, przyjęli założenie, że dojrzałość sieci logi-
stycznej może być oceniana na podstawie 8 grup kryte-
riów, które mogą być interpretowane jako strategie 
sukcesu (rysunek 2)7) bądź 13 grup kryteriów, traktowa-
nych jako bazowe strategie/kompetencje (rysunek 3) . 

Dojrzałość sieci logistycznej charakteryzuje zdol-
ności przedsiębiorstwa oraz skuteczne wdrażanie 
postępowych koncepcji logistyki, zapewniające wyso-
ki wewnętrzny i zewnętrzny stopień wzajemnego 
powiązania . Stopień dojrzałości sieci logistycznej 
służy określeniu rzeczywistego statusu wdrożenia 
logistyki, jak również sformułowaniu wzorca sukce-
su dla implementacji zorientowanej na klienta zinte-
growanej logistyki w strukturę sieci . 

Przyjęte do oceny stopnia dojrzałości sieci kryte-
ria poddano empirycznej weryfikacji na podstawie 
szacunkowych ocen ekspertów (menedżerów) w bada-
nych przedsiębiorstwach, umożliwiających określenie 
stopnia zróżnicowania integracji sieci i wdrożenia od-
powiednich kompetencji logistycznych i strategii suk-
cesu, zakresu stosowania zintegrowanych technologii 
informacji itp .8) . W badaniach ankietowych, przepro-
wadzonych na podstawie modeli oceny dojrzałości 
sieci, określono – bazując na ocenie dotychczasowych 
doświadczeń i teoretycznych oczekiwaniach – stopień 
logistycznej dojrzałości sieci na dany moment (rok 
2004 bądź 2008) i w perspektywie lat 2010 i 2015 (ry-
sunki 2 i 3) . 

Rys. 1. Model „dojrzewania”/ ewolucji łańcucha dostaw 
Źródło: opracowanie na podstawie [POIRIER, QUINN, 2006, s . 35] . 
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Analiza danych, uzyskanych na podstawie ba-
dań w przedsiębiorstwach w latach 2004–2008 
(por . rysunki 2 i 3), pozwala na sformułowanie na-
stępujących wniosków: 
zz tylko niewiele badanych przedsiębiorstw ma od-

powiednie kompetencje sieci; 
zz proces kształtowania i rozbudowy kompetencji 

sieci jest długotrwały, a ich pożądana instrumentali-
zacja napotyka w wielu przedsiębiorstwach na 
znaczne trudności; 
zz w przypadku niektórych kompetencji sieci także 

najlepsze przedsiębiorstwa (liderzy) nie uzyskały 
oczekiwanego poziomu, związanego z wymogiem ela-
stycznego i szybkiego konfigurowania i dostosowa-
nia kompetencji sieci logistycznej, rozszerzenia 
uprawnień i zdolności decyzyjnych logistyki i rozsze-
rzenia zakresu outsourcingu; 
zz liderzy stawiają akcent na strategiczne umoco-

wanie logistyki w systemie gospodarowania, znając 

dokładnie koszty logistyczne, potrzeby logi-
styki oraz sposoby ich oceny, dysponując 
większymi możliwościami rozbudowy sfery 
odpowiedzialności za logistykę i tworzenia 
sieci logistycznej na najwyższym szczeblu za-
rządzania; 
zz liderzy uzgadniają z partnerami sieci 

swoje ryzyko i szanse w całej sieci, co pozwa-
la im skuteczniej rozwijać i realizować zinte-
growane strategie sieci, w czym pomocne są 
wysokie międzykulturowe kompetencje tych 
przedsiębiorstw, co z kolei warunkuje m .in . 
częstsze zastosowanie poziomej kooperacji 
i rozszerzonych sieci; 
zz standaryzacja globalnych procesów, 

jak również osiągnięcie transparentności 
w sieci są obecnie i będą w przyszłości 
traktowane przez najlepsze przedsiębior-
stwa jako wyzwania i kompetencje, wyma-
gające i zasługujące na stałe usytuowanie 
na najwyższych szczeblach decyzyjnych 
przedsiębiorstwa; 
zz najlepsze przedsiębiorstwa rozwijają wy-

kraczający poza region i dany kraj benchmar-
king, co prowadzi do regularnej identyfikacji 
optymalizacji potencjałów, kontroli i porów-
nania świadczeń logistycznych z odpowiedni-
mi zdolnościami, z czego wynikają z kolei 
najlepsze praktyki w dalszej optymalizacji 
i adaptacji . 

podsumowanie 

zajemne powiązania tendencji inte-
gracyjnych logistyki oraz przewar-
tościowania strategicznych funkcji 

logistyki wskazują na różne możliwe sposoby 
traktowania logistyki oraz proces jej rozwoju 
i ewolucji w kierunku koncepcji zintegrowa-
nego zarządzania łańcuchem dostaw . Bliższa 
analiza wspomnianych tendencji i przewar-
tościowań logistyki pozwala na sformułowa-
nie kilku refleksji . 

Po pierwsze – integracja przejawia się 
jako integracja różnorodnych procesów 
i funkcji logistycznych w ramach systemu 
i podsystemów logistyki z innymi funkcjami 
i obszarami funkcjonalnymi w ramach i mię-

dzy przedsiębiorstwami . 
Po drugie – można wyróżnić różne formy i wy-

miary integracji, w ramach których i między którymi 
zachodzą powiązania dynamizujące w znacznej mie-
rze cały proces integracji i zarządzania logistycznego . 

Po trzecie – w ewolucji zarządzania logistyczne-
go i zarządzania łańcuchem dostaw jest charaktery-
styczny wzrost jego strategicznych i normatywnych 
aspektów . 

Po czwarte – integracja decyzji logistycznych 
i przedsiębiorstw jest stymulowana przez integra-
cję kompetencji i odpowiedzialności . Stąd wynika 
wyzwanie pod adresem długotrwałych i komplekso-
wych zmian oraz działań na rzecz adekwatnych 
i stymulujących rozwiązań w systemie organizacyj-
nym oraz w strukturze podejmowania decyzji i za-
chowań . 

Po piąte – w kontekście kompleksowości aspek-
tów integracji szczególnego znaczenia nabiera 

Rys. 2. Kryteria dojrzałości sieci logistycznej 
(w świetle badań w 2004 r.)
Źródło: opracowanie na podstawie [STRAUBE, PFOHL, GÜNTHNER, 
DANGELMAIER, 2005, s . 102–103] .
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strategiczny wymiar zarządzania łańcuchem do-
staw i związane z tym potencjały wzrostu konku-
rencyjności sieci . 

prof . zw . dr hab . Piotr Blaik 
Katedra Logistyki i Marketingu 

Wydział Ekonomiczny 
Uniwersytetu Opolskiego

Artykuł przygotowany w ramach własnego projektu badaw-
czego „Logistyczne determinanty zarządzania przedsiębior-
stwami”, realizowanego w Katedrze Logistyki i Marketingu 
Uniwersytetu Opolskiego . 

PRZYPISY 
1) M . Schulze, zwraca uwagę na fakt, że postępująca integracja 
funkcji i procesów jest wtedy korzystna, gdy w ramach wspól-
nej strategii przyczynia się do osiągnięcia wspólnych celów 
[SCHULZE, 2007, ss . 33, 40] . D . Power traktuje SCM jako 
koncepcję strategiczną i swoistą strategię konkurencji, a wy-
móg integracji łańcucha dostaw jako strategiczną przesłankę 
i potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej [POWER, 2005, 
s . 260] . 
2) W ramach kontekstu operacyjnego chodzi o tworzenie 
punktów styku między funkcjami i uczestnikami łańcucha 
dostaw . W odniesieniu do kontekstu zorientowanego na pla-
nowanie i kontrolę akcent pada na decyzje dotyczące integra-
cji na różnych płaszczyznach działania w SCM . Wreszcie 
w zorientowanym na zachowania partnerów kontekście inte-
gracji podkreśla się znaczenie całościowego i spójnego ukła-
du relacji między uczestnikami łańcucha dostaw [BOWERSOX, 
CLOSS, STANK, 1999, s . 24] . 
3) D . Kisperska-Moroń podkreśla, że „zjawisko integracji po-
winno także dotyczyć interpretacji ilościowej zjawisk zacho-
dzących w tym łańcuchu”, co wiąże się z koniecznością dąże-
nia do ujednolicenia systemów pomiaru przejawów integracji 
współpracujących przedsiębiorstw [KISPERSKA-MOROń, 
2006, ss . 44, 50–52] . 
4) Wymienione aspekty integracji ilustrują w sposób synte-
tyczny J . Mentzer i inni w swoim ogólnym modelu zarządza-
nia łańcuchem dostaw [MENTZER et al ., 2001, s . 16–19] . 
Zob także: [SCHULZE, 2007, s . 31] . 
5) Zob . The Fourth Annual Global Survey of Supply Chain 
Progress . Findings from a Survey Jointly Conducted by Com-
puter Sciences Corporation and Supply Chain Management 
Review (SCMR), CSC, Massachusetts 2006, ss . 3–4, 9 . Zob . 
także: [BLAIK, 2010b, s . 19–20] . 
6) Badania ankietowe w roku 2004 zostały przeprowadzone 
wśród 215 ekspertów w przedsiębiorstwach przemysłowych, 
handlowych i usługowych w Europie (w tym głównie 
w Niemczech) i Azji [STRAUBE, PFOHL, GÜNTHNER, 
DANGELMAIER, 2005, s . 67], a w roku 2008 badania ankie-
towe online przeprowadzono wśród 896 przedsiębiorstw 
w Niemczech sektora przemysłu, handlu i usług oraz 132 
przedsiębiorstw z Chin, 111 z Europy i 160 z USA . Zob . 
[STRAUBE, CETINKAYA, 2009, s . 135] . 
7) W wyniku przeciwstawienia przedsiębiorstw z wysokim 
i niskim stopniem dojrzałości (integracji) uwydatniają się 
odmienne cechy, które można interpretować jako podsta-
wy strategii sukcesu [STRAUBE, PFOHL, GÜNTHNER, 
DANGELMAIER, 2005, ss . 6, 102] . 
8) W toku badań w 2004 r ., w grupie liderów w branżach 
(21 przedsiębiorstw, tj . 10% badanej zbiorowości), dokonano 
empirycznej weryfikacji i oceny zakresu oraz skuteczności 
wdrażania sieciowo zorientowanych koncepcji integracji i bazo-
wych strategii, zapewniających relatywnie wysoki stopień doj-
rzałości sieci logistycznej, a tym samym racjonalne wykorzysta-
nie potencjałów sukcesu zintegrowanych przedsiębiorstw .
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Summary 
An important indicator of contemporary logistics is progressing 
integration and optimization of processes and systems in the 
sphere of materials, products and information flow, both in busi-
ness and whole supply chain scale . It is more and more  
commonly known that integrated flow management in market 
scale gives better results than management of specific functions 
and processes in business scale . This conviction constitutes fun-
damental paradigm of supply chain management development . 
The paper tries to explain the nature and strategic role of  
supply chain management integration as well as identify basic 
dimensions and levels of integration in the light of previous 
experiences concerning integration trends modeling and 
putting into practice within supply chains and logistics network .
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zarys problemu wykorzystania  
internetu w badaniach jakościowych    

Marcin Komańda

wprowadzenie 

nauce o zarządzaniu coraz częściej można 
spotkać się z przeprowadzanymi badaniami 
jakościowymi . Wynika to z obecnej popular-

ności podejścia sytuacyjnego do badanej rzeczywi-
stości, które zakłada szczególność określonego i wy-
branego układu sił/zjawisk poddawanego analizie 
[Golafshani, 2003] . Pozyskane dane jakościowe są 
w tym kontekście uznawane za cenne, gdyż są ściśle 
związane z wybranym problemem badawczym, a tak-
że dostarczają jego bogaty opis . Pozwalają one rów-
nież na możliwość wyjaśnienia pojedynczych zda-
rzeń, a także ich ciągu w zakreślonym obszarze za-
interesowań badacza [Miles, Huberman, 2000] . I je-
śli twierdzi się, że badania jakościowe w stosunku 
do badań ilościowych cechują się mniejszą standary-
zacją procedur ich przeprowadzania, to jednocześnie 
podkreśla się, że mogą one dzięki temu doprowadzić 
do zaskakującej integracji wiedzy . Ta cecha sprawia, 
że badania jakościowe są wykorzystywane przy pró-
bach opisu nowo zakreślonych problemów badaw-
czych [Konecki, 2000] . Wśród potencjalnych słabych 
stron badań jakościowych, związanych z konkretny-
mi metodami, wymienia się natomiast przede 
wszystkim kwestie związane z doborem przypadków, 
gromadzeniem danych, a także zagadnienia związa-
ne z poddawaniem ich analizie i wysuwaniem na ich 
podstawie generalizacji [Miles, 1979] . Współcześnie 
zarysowuje się również wiele problemów związanych 
z przeprowadzaniem tych badań, opierając się na 
wirtualnym środowisku, jakim jest internet . Artykuł 
ten podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jak na-
leży rozpatrywać owe wirtualne środowisko oraz 
stara się określić wyzwania związane z realizacją za-
dań badawczych w internecie . 

internet a dane jakościowe 

roblem analizy danych jakościowych potę-
guje się w przypadku, gdy badacz nie rozu-
mie rzeczywistej istoty kontekstu pozyska-

nych danych . Współczesne szerokie wykorzystanie 
narzędzi informatycznych, a w szczególności inter-
netu, sprawia, że środowisko wirtualne staje się 
istotnym, aczkolwiek niekoniecznie prawidłowo ro-
zumianym tłem zgromadzonych danych, rzutującym 
na ich interpretację . W literaturze przedmiotu przyj-
muje się, że kontekst elektronicznego środowiska 
(internetu) można spostrzegać na trzy sposoby: jako 

narzędzia, miejsca i sposobu bycia . Przytaczane tu 
odniesienie się do internetu w swoim klasycznym 
ujęciu jest przedstawiane jako trzy możliwe i odręb-
ne punkty wiedzenia [Markham, 2004] . Jednak na-
leży zwrócić uwagę, że można przyjąć ich wzajemne 
uwarunkowanie i tak zostaną one zaprezentowane 
w niniejszym artykule . 

W przypadku rozumienia internetu jako narzę-
dzia, przyjmuje się, że jest on sposobem na przeka-
zywanie informacji, nawiązywania interakcji w pro-
cesie komunikowania się z innymi uczestnikami sie-
ci czy też sposobem na prowadzenie symultanicznej 
pracy . Wskazuje się często w tym zawężonym kon-
tekście na korzyści, jakie to narzędzie może wraz 
z jego użytkowaniem przynieść (na przykład obniże-
nie kosztów działania, przyspieszenie pracy, nieza-
leżność od fizycznego miejsca przebywania poszcze-
gólnych kooperantów) . 

W przypadku miejsca internet należy rozumieć 
jako przestrzeń, w której realizują się interakcje po-
między podmiotami . Integralną częścią tej prze-
strzeni jest architektura powiązań określona przez 
narzędzia wykorzystywane w komunikowaniu się, 
jednak ona sama jest związana również ze sposoba-
mi wykorzystania tychże narzędzi w konkretnych 
przypadkach, w konkretnych celach, jak i ze zmien-
nością przebiegu owych interakcji w czasie (nieko-
niecznie pokrywających się z przeznaczeniem stoso-
wanych narzędzi) . Nie można zatem zapomnieć, że 
owo miejsce jest związane z szeroko rozumianym 
kontekstem społeczno-kulturowym . 

Sposób bycia wskazuje z kolei na problem samo-
określania się użytkowników internetu . To miejsce 
pozwala na to, by mogli oni występować jako ktokol-
wiek – nie ma znaczenia płeć, wykształcenie, zainte-
resowania, poglądy polityczne, miejsce pochodzenia 
czy status społeczny . Każdy może stać się tym, kim 
chce w pożądanych przez niego celach, a więc wyko-
rzystać we właściwy sobie sposób i we właściwym 
sobie celu określone miejsce i narzędzia [Markham, 
2004] . Można przyjąć zatem, że pierwsze podejście 
akcentuje relacje formalne pomiędzy uczestnikami 
środowiska wirtualnego, drugie – poszerza analizę 
o relacje nieformalne, a trzecie – prowadzi do zrede-
finiowania przeznaczenia i wykorzystania ustalonej 
architektury powiązań . 

Wybór określonego rozumienia internetu jako ba-
dawczego kontekstu jest niezbędny do prawidłowego 
przeprowadzenia badań jakościowych . Jednocześnie 
badacz spotyka się ze szczególnymi zagrożeniami 
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,

wynikającymi z takiego, a nie innego odniesienia się 
do zebranych danych (tabela 1) . Są one powiązane 
z głównymi zagrożeniami wynikającymi przy realiza-
cji badań jakościowych, a wśród których można wy-
różnić: praco- i czasochłonność gromadzenia i anali-
zy zebranych danych; przeładowanie zebranymi da-
nymi, które niekoniecznie będą dotyczyć badanego 
zjawiska; brak znajomości uwarunkowań i procedu-
ry przeprowadzonych badań [Miles, 1979], co może 
rzutować na stopień prawdziwości uogólnień wycią-
ganych z zebranych danych [Czakon, 2006] . Znajo-
mość procedury wybranej metody badań jakościo-
wych jest warunkiem podstawowym, dlatego też nie 
zostanie on uwzględniony w prezentowanej tabeli . 
Można jednak zwrócić uwagę, że istotną kwestią 
w tym zakresie stanie się rozstrzygnięcie, czy wyko-
rzystana zostanie procedura standardowa czy też 
zostanie ona określona na potrzeby danego badania 
(w takim przypadku mogą pojawić się dodatkowe 
problemy, które będą musiały zostać rozwiązane na 
bieżąco w trakcie realizacji procedury badawczej) . 

 W przypadku problemu pracochłonności i czaso-
chłonności przeprowadzanych badań jakościowych 
należy zwrócić uwagę, że w zależności od przyjętego 
sposobu patrzenia na problem internetu, wzrasta 
poziom złożoności analizy (rysunek 1) . 

Narzędzie wymaga zidentyfikowania stosowa-
nych rozwiązań w zakresie komunikowania się 
i określenia ich przeznaczenia . W przypadku miej-
sca dochodzi do tego również przydatność i często-
tliwość ich wykorzystywania w konkretnych przy-
padkach przez konkretne osoby . W sposobie bycia 
natomiast należy dodatkowo jeszcze dokonać anali-
zy, czy użytkownicy sieci (a więc i konkretnych na-
rzędzi) prezentują spójne i trwałe zachowanie i czy 
w związku z tym rzeczywiście można przyjąć, że są 
tymi, za kogo się podają . To ustalenie z kolei jest 
kluczowe dla stopnia pewności wyciąganych uogól-
nień na podstawie analizy zebranych danych . 
W przypadku miejsca ważne w tym kontekście staje 

się odniesienie do uwarunkowań kulturowych i spo-
łecznych rzutujących na charakter interakcji, jak 
i prawidłowy ich przebieg [Hulten, Bjoerkstrand, 
2009] . Istotny aspekt stanowi natomiast problem 
błędnego zrozumienia kontekstu internetu w przy-
padku przyjęcia odniesienia się do środowiska wir-
tualnego jako narzędzia . Może to skutkować tym, że 
będzie się je o wiele szerzej analizować niż się po-
winno (w szczególności może dojść tu do odniesie-
nia się do internetu jako miejsca) . Przeładowanie 
danymi wiąże się z kolei z tym, że pozyskane zosta-
ną niekoniecznie dane o charakterze istotnym dla 
badanego problemu . W przypadku rozumienia inter-
netu jako narzędzia, może nastąpić koncentracja na 
specyfikacjach technicznych bez należytego odnie-
sienia się do przeznaczenia konkretnych rozwiązań 
[Bulearca, Bulearca, 2009] . W odniesieniu do miej-
sca należy dokonać również analizy narzędzi, ale 
trzeba wyraźnie określić, co jest celem przeprowa-
dzanych badań w tym przyjętym odniesieniu się do 
internetu, aby nie analizować danych o charakterze 
technicznym, niemających wpływu na badany pro-
blem . W sposobie bycia istnieje konieczność względ-
nego potwierdzenia dokonanych spostrzeżeń, co po-
zwoli przedsięwziąć w konsekwencji dalsze kroki 
w analizie pozyskanych danych jakościowych . 

wybrane problemy badań jakościowych 
w internecie: forum dyskusyjne 

ora internetowe są specyficznym obiektem 
zainteresowań . Samo forum skupia inter-
nautów zaintrygowanych wybranym tema-

tem/problemem, jednak może ono być założone spe-
cjalnie na potrzeby dyskusyjne danej grupy lub być 
utworzone w ramach już istniejącej strony interneto-
wej, która w takim przypadku będzie skupiać różne 
fora tematyczne . W tym drugim przypadku istotny 
będzie też fakt, że użytkownicy prawdopodobnie 
będą udzielać się na kilku lub wszystkich podforach . 

Tab. 1. Główne zagrożenia wynikające z badań jakościowych a rozumienie internetu 

Zagrożenia wynikające 
z badań jakościowych

Rozumienie internetu 

Narzędzie Miejsce Sposób bycia 

Praco- i czasochłonność Konieczność określenia 
stosowanych narzędzi 

komunikacji  
(wszystkich/większości 

czy najbardziej istotnych 
z punktu widzenia 

przyjętego problemu 
badawczego?) 

Dynamika architektury 
powiązań pomiędzy 

podmiotami (możliwość 
braku jej prawidłowego 

określenia) 

Konieczność 
zidentyfikowania zachowań 
i poglądów użytkowników 
sieci w dłuższym okresie 

Przeładowanie danymi Zebranie wielu danych 
o charakterze czysto 

technicznym  
(być może nieistotnych 

z punktu widzenia 
założonego problemu 

badawczego) 

Konieczność odniesienia 
się do narzędzi i kontekstu 
społecznego, kulturowego 

(jak szeroko je analizować?) 

Konieczność śledzenia 
różnorakich aktywności 

internautów 

Brak znajomości  
uwarunkowań 
przeprowadzonych badań 

Nieograniczenie się jedynie 
do narzędzi, ale również 

analizowanie miejsca 

Pominięcie kontekstu 
kulturowego, brak 

odniesienia się do powiązań 
między podmiotami 

Problem stopnia  
pewności analizy  

zachowań podmiotów 

Źródło: opracowanie własne . 
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Fora internetowe są istotnym źródłem informa-
cji, które można wykorzystać w badaniach . Przede 
wszystkim oferują one możliwość poznania opinii 
i sądów internautów na dany temat . Użytkownicy 
forum wykorzystują dostępne im narzędzia informa-
tyczne, by wyrażać swoje zdanie, co dodatkowo daje 
możliwość badaczowi zrozumienia ich intencji i rze-
czywistych przekonań . Można tu wspomnieć o wy-
korzystywaniu cytowań, podawania oraz linków, pre-
zentowania maili, wstawiania materiałów filmowych 
czy też zdjęć [Eysenbach, James, 2001] . 

Główny problem z interpretacją informacji za-
wartych w forach dyskusyjnych związany jest przede 
wszystkim ze zrozumieniem rzeczywistych celów le-
żących u podstaw ich działalności na forum, a związ-
ku z tym, czy osoby, które występują na forum w da-
nej roli, rzeczywiście są tymi, za kogo się podają . 
Przykładami obrazującymi ten problem mogą być 
fora poświęcone ocenie przez klientów produktów 
firmy czy też świadczonych usług . Należy roz-
strzygnąć, kto tak naprawdę umieszcza na forum 
swoje opinie . Czy są to rzeczywiście klienci czy 
konkurencja (w przypadku negatywnych opinii), 
a może i przedstawiciele samej firmy (w przypadku 

pozytywnych opinii) . W analizie informacji w takim 
przypadku należy wziąć pod uwagę następujące 
czynniki: liczbę wygłoszonych opinii, czas, w jakim 
były one zgłaszane (np . nagromadzenie negatyw-
nych opinii w krótkim czasie może świadczyć o akcji 
negatywnego PR-u przeprowadzonego przez konku-
rencję), czy też zwrócić uwagę na dane użytkowni-
ków (np . adres IP) . Działanie te podejmowane przez 
badacza mają mieć na celu odróżnienie istotnych 
i rzetelnych danych od pozostałych, jakie można 
znaleźć na forum . 

Podejmowanie badań jakościowych opartych na 
wykorzystaniu informacji pochodzących z internetu, 
a w szczególności z forum dyskusyjnego, wiąże się 
również z określonymi problemami etycznymi, z ja-
kimi musi się badacz zmierzyć . Główny problem, 
który musi zostać rozwiązany, polega na wyborze 
formy przeprowadzanego badania, a co za tym idzie, 
czy zostanie ono przeprowadzone w sposób aktywny 
czy też pasywny . Badacz musi określić, czy wystar-
czy mu obserwacja zasobów strony internetowej (fo-
rum) czy też włączy się w aktywność wykazywaną 
przez użytkowników strony . Z jednej strony włącze-
nie się w działalność internautów może pomóc 

Rys. 1. Poziom złożoności analizy danych jakościowych w zależności od rozumienia ich wirtual-
nego kontekstu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie A .N . MARKHAM, Internet Communication as a Tool for Qualitative Research, in: 
D . SILVERMAN (ed .), Qualitative Research . Theory, Method and Practice, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New 
Delhi 2004, s . 98–100 . 
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w poznaniu ich rzeczywistych intencji, z drugiej 
strony aktywność badacza może doprowadzić do 
zmiany zachowań grupy już udzielającej się . Ewentu-
alny wybór formy badania zależeć będzie również od 
tego, czy będzie się miało do czynienia z grupą za-
mkniętą czy też otwartą (a także czy zasoby forum/
strony będą upublicznione czy też nie); od bieżącej 
liczby uczestników badanej grupy czy też norm, jaki-
mi będą się oni wykazywać w swojej aktywności . 

Powyższe kwestie przekładają się z kolei na dal-
sze problemy, które związane są z ewentualną ko-
niecznością zachowania prywatności użytkowników 
strony/forum . Potencjalne zidentyfikowanie foru-
mowiczów lub wykorzystanie informacji podawa-
nych przez nich może doprowadzić do zaszkodze-
nia im w realnym świecie . Pozostaje również do 
rozważenia problematyka własności intelektualnej, 
związanej z tym, czy badacz może wykorzystywać 
wszystkie informacje, jakie zostają podane na fo-
rum/stronie internetowej przez jej użytkowników 
i czy ewentualna możliwość odniesienia się do nich 
zależy jedynie od celów badania . Na gruncie tych 
wątpliwości wysuwa się zatem czasem postulat ko-
nieczności uzyskania zgody od użytkowników, 
względnie właściciela forum na przeprowadzenie 
badań [Bowen, 2005] . W ten sposób autorzy opra-
cowań na ten temat pośrednio odnoszą się ponow-
nie do problemu wpływu na zawartość strony/fo-
rum, jak i zachowań jej/jego użytkowników . Reali-
zacja badań jakościowych w internecie przekłada 
się więc na ogólny dylemat, czy dążyć do poszuki-
wania prawdy za wszelką cenę czy postępować 
przede wszystkim ze wszech miar uczciwie wobec 
innych użytkowników sieci . 

podsumowanie 

rzeprowadzenie badań jakościowych w in-
ternecie wymaga od badacza przede wszyst-
kim określenia sposobu odniesienia się do 

istoty wirtualnej rzeczywistości, szczególnie w mo-
mencie interpretacji danych, a także wyboru okre-
ślonej metody badawczej . Przy realizacji badań nale-
ży spodziewać się, że z jednej strony zebrany mate-
riał będzie bogaty, z drugiej strony jednak będą ist-
niały poważne zastrzeżenia co do jego wartości . 

Jednoczesne dążenie do pozyskania względnie 
pewnego i rzetelnego materiału do badań naraża ba-
dacza na działania z pogranicza zachowań nieetycz-
nych . Bezpośrednie zaangażowanie w działalność fo-
rum internetowego, polegające na prowokowaniu 
określonych zachowań przez użytkowników forum, 
będących nieświadomymi roli, jaką wypełnia badacz, 
może wydawać się za nieusprawiedliwione . Relacje 
pomiędzy określoną, przyjętą rolą badacza a rolami 
użytkowników internetu stanowią i będą stanowić 
źródło dylematów natury etycznej . 

Złożoność kwestii związanych z pozyskiwaniem 
i oceną informacji pochodzących ze środowiska wir-
tualnego, jakim jest internet, sprawia, że problemy 
te będą jeszcze długo dyskutowane . Należy jednak 
raczej spodziewać się, że w kontekście gwałtownej 
dynamiki wykorzystania dostępnych rozwiązań ko-
munikacyjnych, jak i przebiegu relacji pomiędzy in-
ternautami w czasie i przestrzeni, prawdopodobnie 
wypracowane zostaną co najwyżej pewne ogólne za-
sady/wytyczne postępowania przy realizacji owych 
badań i interpretacji danych z nich pochodzących . 

dr Marcin Komańda 
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
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ściowych, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Bia-
łystok 2000 . 

Summary 
Virtual environment, which is the internet, is often con-
ducted in the context of qualitative research . This act raises 
certain problems with the acquisition and interpretation of 
data. It is therefore important to a proper understanding of 
the substance of the Internet, particularly in relation to the 
use of technological solutions and the activity of its users . 
Conducting qualitative research in a virtual environment in-
volves a number of challenges about ethic issues which 
should be solved in the stage of study planning . 

Tab. 2. Źródła informacji pochodzących z forum internetowego i zagrożenia w ich interpretacji 

Źródła informacji Komentarze użytkowników forum, zamieszczone zdjęcia, filmy, linki (odnośniki) do 
innych stron, cytowanie, zamieszczona korespondencja elektroniczna 

Zagrożenie w interpretacji informacji Brak pewności co do roli odgrywanej przez poszczególnych użytkowników forum, 
a co za tym idzie brak pewności co do rzetelności informacji przez nich podawanych

Źródło: opracowanie własne .  

PO 12 2010.indb   39 14/12/2010   11:39



40 przeglàd40 przeglàdkonferencje

W dniach 7–9 października br. w Ustroniu 
Towarzystwo Nauko we Organizacji i Kierow-
nictwa – Oddział w Katowicach zorganizowało 
wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Katowicach oraz Wy działem Organizacji 
i Zarządzania Politechniki Śląskiej kolejną 
międzynarodową konferencję naukową „Nowo-
czesność przemysłu i usług”. Konferencja ta 
tradycyjnie stanowi główną im prezę Śląskich 
Dni Organizacji, obchodzonych w tym roku po 
raz trzydziesty drugi. 

W tegorocznym forum naukowców i praktyków 
zarządzania (za jakie uznajemy naszą konferencję) 
wzięło udział ponad 120 osób . Wśród nich byli 
repre zentanci niemal wszystkich krajowych ośrod-
ków aka demickich oraz naukowcy z Ukrainy, Czech 
i Słowacji . Tak jak i w latach poprzednich, obecni 
byli także przedstawiciele śląskiego biznesu oraz 
organi zacji samorządowych . Aktywne uczestnictwo 
przed stawicieli nauki i gospodarki stworzyło bardzo 
dobry klimat wymiany poglądów i doświadczeń oraz 
żywej, interesującej dyskusji . 

Problematyka tegorocznej konferencji koncentro-
wała się wo kół dwóch obszarów tematycznych . Pierw-
szy z nich obejmował zagadnienia modeli, metod 
i narzędzi zarządzania organizacjami, dru gi zaś 
poświęcony był współczesnym wyzwaniom i uwa-
runkowaniom rozwoju przemysłu i usług . 

Obrady prowadzono w pięciu sesjach plenar-
nych . Tematyką przewodnią sesji rozpoczynającej 
konfe rencję było „Modelowanie współpracy mię-
dzyorganizacyjnej – ujęcie sektorowe i regio-
nalne”, której przewodniczącym był prof. dr hab. 
Ryszard Borowiecki. W sesji tej, poświęconej 
problematyce rozwoju przedsiębiorstw, w tym po-
przez powiązania sieciowe, zaprezentowano pięć re-
feratów: „Racjonalność korporacji – wybrane aspek-
ty” (J . Pasieczny), „Kierunki rozwoju działalności 
gospodarczej 500 największych przedsiębiorstw 
w Polsce” (K . Kolegowicz, W . Szymla), „Model biz-
nesu operatora a orkiestracja sieci” (W . Czakon), 
„Statyczny model struktury klastra” (L . Knop), 
„Elastyczność organizacji w sieci” (P . Jędrysik) . 

Zaprezentowane w tej sesji szerokie, a zarazem 
szczegółowe analizy porównawcze kierunków i dyna-
miki rozwoju przedsiębiorstwa w Polsce wykazały, 
że nie została zrealizowana większość uniwersal-
nych celów przekształceń strukturalnych, a inten-
sywność i tendencje zmian struktury rodzajowej 
działalności gospodarczej nie przyczyniły się do 
przezwyciężenia niekorzystnego wpływu pogorsze-
nia się warunków zewnętrznych, podobnie jak nie 
przyczyniły się do rozwiązania problemu bezrobocia 
w Polsce . Wskazano na konieczność kontynuowania 
tego typu badań, którymi zajmują się już nieliczne 
ośrodki, a które przedstawiają wpływ zmian struktu-
ralnych na rozwój gospodarczy i jego tempo rozwo-
ju . Dyskusja prowadzona w tym obszarze koncentro-
wała się wokół metod i zakresu dokonywania tego 
typu analiz porównawczych oraz poszukiwania mo-
delowych rozwiązań dla praktyki zarządzania . 

Druga sesja zatytułowana „Nowoczesność prze-
mysłu i usług” to sesja praktyków, prowadzona 
przez prof. dr. hab. Wojciecha Dyducha. W sesji 
tej skoncentrowano się na problematyce rozwoju 
przedsiębiorstw reprezentujących sektor paliwowo-
energetyczny oraz lotniczy . E . Białoń przedstawił 

zagadnienia modernizacji i wzrostu zdolności wy-
twórczych jednego z największych w kraju wytwór-
ców energii elektrycznej i ciepła, jakim jest Połu-
dniowy Koncern Energetyczny SA . Zaakcentowano 
przy tym konieczność stosowania w przedsięwzię-
ciach inwestycyjnych coraz bardziej rozwiniętych 
metod zarządzania projektami i ryzykiem . Z kolei 
S . Tokarski i K . Lampert zaprezentowali strategię 
wspierania innowacji w dynamicznie rozwijającej się 
korporacji energetycznej, jaką jest grupa Tauron SA . 
Głównym jej nośnikiem jest współpraca tego koncer-
nu z uczelniami i instytutami badawczymi . W pro-
gramie restrukturyzacji Katowickiego Holdingu Wę-
glowego, którą przedstawił G . Wąs, zwrócono uwagę 
na problem racjonalizacji eksploatacji złóż węgla 
i rosnące koszty jego wydobycia . Autor wystąpienia 
podkreślił znaczenie roli zasobów ludzkich i koniecz-
ność ich rozwoju w skutecznym wprowadzaniu tego 
programu . Tematem wystąpienia J . Podsiadło była 
strategia rozwoju Węglokoksu SA . Przedstawione 
kierunki rozwoju oznaczają dla przedsiębiorstwa re-
orientację jego strategii i zmianę modelu biznesowego . 
Ostatni referat przedstawiony w tej sesji (A . Tomasik) 
poświęcony był możliwościom rozwoju transportu 
lotniczego, w szczególności w aspekcie regionalnym . 
W kontekście badanych tendencji światowych wska-
zano na duże szanse wzrostu przewozów cargo, co 
w połączeniu z rozbudową lotniska w Pyrzowicach 
oraz budową autostrad może stanowić o dużych 
możliwościach wzrostu skali przychodów osiąganych 
z usług lotniczych . W czasie ożywionej dyskusji za-
dawane pytania i prezentowane opinie dotyczyły 
problemów związanych z dokonywaniem dalszych 
zmian struktury gospodarki regionu, konsekwencji 
gospodarczych i społecznych dla województwa i kra-
ju w związku z wprowadzaniem zasad pakietu klima-
tyczno-energetycznego oraz możliwości szerszego 
i skuteczniejszego wprowadzania innowacji w przed-
siębiorstwach, jak i w sektorze usług . 

Trzecia sesja konferencji zatytułowana „Współ-
czesne narzędzia i zasoby zarządzania przedsię-
biorstwem” podzielona została na 3 części . Pierwsza 
jej część, której przewodniczył prof. dr hab. Stanisław 
Marciniak dotyczyła koncepcji pomiaru efektywno-
ści pozafinansowej w organizacjach i znaczenia spo-
łecznej odpowiedzialności w procesie kształtowania 
przewagi konkurencyjnej . Cztery wygłoszone refera-
ty: „Koncepcje pomiaru efektywności pozafinanso-
wej w nowoczesnych organizacjach” (W . Dyduch, 
I . Kozłowska), „Reorganizacja procesów biznesowych 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA” (J . Urbisch), 
„Koncepcja konkurencyjności przedsiębiorstwa a spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu” (O . Flak, A . Pyszka), 
„Struktura organizacji w procesie internacjonalizacji 
przedsiębiorstwa” (Z . Patora-Wysocka) stały się pod-
stawą do dyskusji nad współczesnymi koncepcjami 
zarządzania przedsiębiorstwem . Zainteresowanie wy-
wołał problem: koncepcja konkurencyjności przedsię-
biorstwa a społeczna odpowiedzialność biznesu, 
a w szczególności wpływ działań w zakresie społecz-
nej odpowiedzialności na konkurencyjność przedsię-
biorstwa . Charakterystyka dwóch obszarów badaw-
czych, tj . konkurencyjności i społecznej odpowiedzial-
ności biznesu pozwoliła na wyciągnięcie wniosków co 
do budowania relacji przedsiębiorstwo – partnerzy 
społeczni, integrującej ich cele i działania umożliwia-
jące budowanie wspólnej wartości 
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Tematyka współczesnych koncepcji zarządzania 
przedsiębiorstwami była kontynuowana w kolejnej 
sesji, którą prowadził prof. dr hab. Czesław Zając. 
Skoncentrowano się w niej na zagadnieniach oceny 
i kontroli zarządzania organizacją . W tej sesji refe-
raty wygłosili: St . Marciniak, E . Głodziński– „Wpływ 
nowej ekonomii na rozwój narzędzi kontrolnych  
zarządzania przedsiębiorstwem”, T . Papaj, E . Czyż- 
-Gwiazda – „Controlling procesów w organizacji  
non-profit” i M . Kral – „US financial risks and their 
Influence for World and Poland Economy” .  
Zainteresowanie wywołały wyniki badań wskazują-
ce, że tworzenie i rozwijanie dobrych praktyk w za-
kresie podejścia procesowego to jeden z kierunków 
doskonalenia organizacji non-profit, tych tak waż-
nych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego . 

W ostatniej części tej sesji prowadzonej przez 
prof. dr. hab. Jana Brzóskę skoncentrowano się 
na zagadnieniach zarządzania zasobami materialny-
mi i niematerialnymi w organizacjach . Wygłoszono 
pięć referatów: „Optymalizacja opodatkowania w hol-
dingach jako element zarządzania” (U . Moraniak,  
K . Malik), „Podejście zasobowe w procesie internacjo-
nalizacji przedsiębiorstw” (W . Głód), „Outplacement 
jako nowoczesna metoda realizacji funkcji personal-
nej przedsiębiorstwa” (K . Piotrowski), „Zasoby ludz-
kie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw w świetle 
współczesnych koncepcji kierowania ludźmi” (Cz . Zając), 
„Zasady budowy systemu wczesnego ostrzegania i re-
agowania w zarządzaniu według słabych sygnałów” 
(Ż . Popławska, O . Cmo’c) . Szczególnie interesujące 
było ujęcie analizy jakościowej zasobów ludzkich wy-
korzystującej model kapitału ludzkiego, model Zarzą-
dzania Zasobami Ludzkimi (HRM) oraz koncepcję 
Systemu Wysoce Efektywnej Pracy . Podczas dyskusji 
zwracano uwagę na coraz większe zainteresowanie 
przedsiębiorców pozyskiwaniem pracowników zdol-
nych do kreowania i wdrażania innowacji, a także na 
wprowadzanie elastycznych systemów zatrudnienia . 

W sesji czwartej pt . „Procesy innowacyjne 
w przemyśle i usługach”, prowadzonej przez 
prof. dr. hab. Krzysztofa Malika, przedstawiono 
trzy prezentacje dotyczące istoty i uwarunkowań in-
nowacji . W pierwszej z nich zatytułowanej „Elek-
trownie gazowe – innowacyjne przedsięwzięcia 
w energetyce” (P . Kukurba) zaprezentowano koncep-
cję realizacji inwestycji elektrowni gazowej, zlokali-
zowanej na terenie północnej Polski . Kolejne dwa 
wystąpienia poświęcone były inicjowaniu i wdraża-
niu procesów innowacyjnych w regionie – „Uwarun-
kowania dynamiki rozwoju innowacji” (J . Pyka, 

J . Brzóska) oraz w sieciach – „Usługi proinnowacyj-
ne dla uczestników klastrów” (S . Olko) . Zaprezento-
wane działania wdrażania Regionalnej Strategii  
Innowacji Województwa Śląskiego, w tym instru-
menty wspomagające innowacyjność regionu, takie 
jak: dyfuzja innowacji w sektorze usług publicznych, 
rozwój infrastruktury gospodarki wiedzy, zainicjo-
wały dyskusję nad wzrostem innowacyjności w re-
gionie . Pytania i opinie po tej sesji dotyczyły kwestii 
roli ośrodków innowacji w procesach innowacyjnego 
rozwoju regionu, a także aspektów zarządzania wie-
dzą oraz komercjalizacji rozwiązań naukowych . 

Ostatnia sesja zatytułowana „Nowoczesne kad-
ry w przemyśle i usługach”, prowadzona przez 
prof. dr. hab. inż. Józefa Bendkowskiego, tema-
tycznie objęła zagadnienia dotyczące roli innowacyj-
ności w zarządzaniu organizacjami, w tym non-profit 
i organizacjami trzeciego sektora oraz elementy 
kształtowania kultury innowacji w regionie i organi-
zacji . Rozpoczęła się ona od prezentacji badań 
J . Żukowskiej i M . Pindelskiego poświęconych roli 
innowacyjności w zarządzaniu organizacjami . Wpływ 
i znaczenie interesariuszy jednostki ochrony zdrowia 
na proces podejmowania decyzji menedżerskich sta-
nowiły tematykę referatu, którego autorkami były 
A . Frączkiewicz-Wronka, K . Dyaczyńska i K . Szymaniec . 
Procesy decyzyjne w jednostkach oświatowych były 
przedmiotem badań I . Flajszok, A . Męczyńskiej  
i A . Michny . M . Szczepaniak przedstawiła rozwiąza-
nia instytucjonalne, organizacyjne i strukturalne 
w zakresie wspierania innowacji w trzecim sektorze . 
Sesję tę zakończyło wystąpienie A . Czarnowskiej po-
święcone kulturze innowacji . Przedmiotem dyskusji 
po tej sesji były zagadnienia wprowadzania nowocze-
snych systemów zarządzania zasobami kadrowymi 
w sektorze usług, a także modeli biznesowych opar-
tych na innowacjach i zdolnych do innowacji dzięki 
kompetentnym pracownikom, płaskiej strukturze or-
ganizacyjnej i mechanizmom wspierającym, w tym 
głównie systemom motywacyjnym . 

Pełne teksty referatów zostały opublikowane 
w dwóch odrębnych tematycznie tomach pod red . 
J . Pyki, zatytułowanych: Nowoczesność przemysłu 
i usług . Modele, metody i narzędzia zarządzania orga-
nizacjami oraz Nowoczesność przemysłu i usług . Współ-
czesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu 
i usług (Wydawnictwo TNOiK, Katowice 2010) . 

dr hab . inż . Jan Brzóska, prof . PŚ
dr inż . Lilla Knop 

Politechnika Śląska 

Częstochowski Oddział Towarzystwa Naukowego 
Organizacji i Kierownictwa w roku 2010 obchodzi 
50-lecie swojej działalności . W związku z jubileuszem 
w dniach 22–23 października br. na Wydziale 
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej od-
była się Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
nt. „Rozwój i doskonalenie funkcjonowania 
przedsiębiorstw” . Komitetowi programowo-organi-
zacyjnemu konferencji przewodniczył prof . zw . dr 
hab . inż . Leszek Kiełtyka – kierownik Katedry 
Informatycznych Systemów Zarządzania . Patronat 
medialny nad konferencją objęły: „Życie Często-
chowskie”, telewizja Orion oraz radio RMF MAXX . 

Problematyka konferencji związana była z rozwo-
jem i funkcjonowaniem przedsiębiorstw w warun-
kach dynamicznie zmieniającego się otoczenia . W ob-
szarze rozpatrywanych zagadnień znalazły się m .in .: 
nowoczesne metody zarządzania organizacją, per-
spektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw, wpływ 
technologii informacyjnej na funkcjonowanie i rozwój 
przedsiębiorstw, rola zarządzania wiedzą w rozwoju 
przedsiębiorstw oraz innowacje w przedsiębiorstwie . 
Efektem wymiernym tych działań jest publikacja 
książkowa Rozwój i doskonalenie funkcjono-
wania przedsiębiorstw, pod redakcją naukową 
prof . Leszka Kiełtyki (Difin, Warszawa 2010) . 
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22 października obrady konferencji otworzył prof . 
dr hab . inż . Leszek Kiełtyka – prezes TNOiK O/Czę-
stochowa . W imieniu władz Politechniki Często-
chowskiej uczestników konferencji powitała JM rektor 
Politechniki Częstochowskiej prof . Maria Nowicka- 
-Skowron . Z kolei dziekan Wydziału Zarządzania, prof . 
Arnold Pabian przedstawił krótką charakterystykę 
Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej . 
Jeden z licznych honorowych gości, prof . Ryszard  
Borowiecki (wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Orga-
nizacji i Zarządzania PAN) przekazał na ręce Prezesa 
Kiełtyki list gratulacyjny z okazji jubileuszu . 

Dyskusję plenarną zakończył wykład prof .  
Zbigniewa Dworzeckiego Nowoczesne instrumenty za-
rządzania w praktyce – rekomendacje na przyszłość, 
który w swoim wystąpieniu zaprezentował miękkie 
i twarde narzędzia wspierające zarządzanie przed-
siębiorstwem . Podkreślał ich rolę, a także wskazał 
na zmiany zachodzące w stopniu wykorzystania po-
szczególnych narzędzi zarządzania . 

Szeroki zakres problematyki związanej z rozwo-
jem i doskonaleniem funkcjonowania przedsiębiorstw 
oraz interdyscyplinarność uczestników konferencji 
stała się podstawą wymiany myśli i dyskusji nauko-
wych w trzech sesjach . Pierwszą sesję naukową po-
prowadził prof . Mirosław Kwieciński z Krakowskiej 
Akademii im . Andrzeja Frycza Modrzewskiego . Te-
matyka prezentowanych zagadnień obejmowała kon-
cepcję procesowego i systemowego zarządzania bez-
pieczeństwem przedsiębiorstwa, badania literaturowe 
wybranych aspektów funkcjonowania małych i śred-
nich przedsiębiorstw, dylematy projektowania wielo-
płaszczyznowej metody oceny procesów podejmowa-
nia decyzji kierowniczych oraz infrastrukturę nego-
cjacyjną w biznesie elektronicznym . 

Drugiego dnia konferencji podczas sesji nauko-
wych w trakcie wystąpień oraz dyskusji przedstawio-
no m .in . takie zagadnienia, jak: postrzeganie infor-
macji i wiedzy w organizacjach gospodarczych, na-
rzędzia i systemy wspierające zarządzanie wiedzą 
w przedsiębiorstwie, rynek kart płatniczych w Pol-
sce w latach 2005–2009, rekrutacja i selekcja pra-
cowników w przedsiębiorstwach przemysłu elektro-
nicznego w województwie śląskim, systemy informa-
tyczne wspierające działalność przedsiębiorstw dys-
trybucyjnych sektora energetycznego, model funk-
cjonalny platformy e-usług dedykowanej świadcze-
niom medycznym, wybrane aspekty monitoringu 
małych przedsiębiorstw oraz innowacyjność drugie-
go filara wytwarzania energii elektrycznej . 

Wielowątkowość treści przedstawianych w ra-
mach konferencji oraz różnorodność zagadnień, wo-
kół których koncentrowała się dyskusja, wskazują 
na znaczną liczbę istotnych problemów związanych 
z rozwojem i doskonaleniem funkcjonowania przed-
siębiorstw . Przedstawione wyniki potwierdziły ko-
nieczność diagnozowania wskazanych zagadnień, 
a w opinii uczestników powinny stać się podstawą 
dalszej wymiany poglądów . 

W sesjach uczestniczyli pracownicy naukowi wyż-
szych uczelni, a wśród nich m .in .: profesorowie Jan 
Pyka, Zbigniew Dworzecki, Janusz Czekaj, Kazimierz 
Piotrkowski, Andrzej Pomykalski, Ewa Bojar, Małgorzata 
Gableta, Mirosław Kwieciński, Bogusław Kaczmarek 
oraz Krzysztof Sokalski . 

W ramach jubileuszu Zarząd TNOiK O/Często-
chowa zorganizował konkurs dla przedsiębiorców 

pod hasłem: „AS Biznesu i Przedsiębiorczości” . Oto 
cele konkursu: 
zz wyłonienie, wyróżnienie i promocja najlepszych 

firm, mających swoją siedzibę na terenie makrore-
gionu częstochowskiego, których osiągnięcia mogą 
stanowić wzór do naśladowania, 
zz wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie 

podmiotów działających zgodnie z prawem i norma-
mi rzetelnego postępowania w obrocie gospodar-
czym, 
zz kształtowanie pozytywnego gospodarczego wizerun-

ku makroregionu częstochowskiego, 
zz wyróżnianie i nagradzanie firm i ich szefów, osią-

gających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniają-
cych się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kra-
ju, a w szczególności swojego regionu i przestrzega-
jących przy tym zasad etyki prowadzenia biznesu . 

Patronat nad konkursem objął pełniący obowiąz-
ki prezydenta Miasta Częstochowy Piotr Kurpios . 
Do udziału w konkursie przystąpiły firmy, które 
mają siedzibę, są zarejestrowane, względnie prowa-
dzą działalność gospodarczą na terenie makroregio-
nu częstochowskiego . 

Wiele działań promocyjnych prowadzonych od 
maja do września 2010 r . zakończyła uroczysta gala 
50-lecia TNOiK O/Częstochowa, zorganizowana 
22 października 2010 r . na terenie Politechniki Czę-
stochowskiej pod hasłem „To twoja firma rozdaje 
karty” . Podczas gali zostały wręczone statuetki „AS 
Biznesu i Przedsiębiorczości” oraz wyróżnienia dla 
najlepszych firm makroregionu częstochowskiego . 
Laureaci zostali uhonorowani specjalnie zaprojekto-
wanymi statuetkami w czterech kategoriach: 
zz mikroprzedsiębiorstwo – statuetkę otrzymała fir-

ma Artystyczny Salon Ślubny „Wanda”, 
zz małe przedsiębiorstwo – statuetkę otrzymała fir-

ma działająca na rynku budowlanym od kilkudzie-
sięciu lat – KOMOBEX-VICTORIA Sp . z o .o ., 
zz średnie przedsiębiorstwo – statuetkę otrzymała 

firma Polimex-Mostostal, 
zz duże przedsiębiorstwo – statuetkę otrzymała 

huta szkła Stolzle Częstochowa Sp . z o .o . 
Ponadto w konkursie zostały wyróżnione nastę-

pujące firmy makroregionu częstochowskiego: Eco-
Jura Sp . z o .o ., Przychodnia Lekarska „Południe” 
Sp . z o .o ., Asten Group, FUH Top Secret, SGP 
– Training & Consulting, BIG-DUO Informacja Go-
spodarcza SC oraz Vistal SA . 

W ramach obchodów 50-lecia TNOiK O/Często-
chowa zostały wręczone srebrne odznaki TNOiK oraz 
listy uznaniowe dla zasłużonych członków częstochow-
skiego Oddziału . Srebrne odznaki TNOiK wręczył pre-
zes Zarządu Głównego TNOiK, prof . dr hab . Zbigniew 
Dworzecki . Listami uznaniowymi, które wręczał pre-
zes TNOiK O/Częstochowa, prof . Leszek Kiełtyka, 
zostali uhonorowani: Wacław Korczak, Paweł Cholewa, 
Wacław Mizerski, Henryk Wypych, Henryk Dyja, Jerzy 
Lech Czarnota, Monika Gierzyńska-Dolna, Stanisław 
Głód i Bolesław Koćwin . 

Podczas uroczystej gali referat K . Adamiecki 
i S . Bieńkowski prekursorami naukowego zarządza-
nia w Polsce wygłosił prof . Janusz Czekaj z Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie . Uroczystość za-
kończył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
im . Stanisława Hadyny . 

Opr . dr inż . Klaudia Smoląg 
sekretarz naukowy konferencji 
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Recenzowany podręcznik pt . Koncepcje zarządza-
nia został napisany pod redakcją naukową profesor 
Małgorzaty Czerskiej i doktor Agnieszki A . Szpitter . 
Jego współautorami są pracownicy Instytutu 
Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie .

We wstępie podkreślono, że pomysł napisania pod-
ręcznika zrodził się z potrzeby wprowadzania nowego 
przedmiotu – „Koncepcje zarządzania” . Całkowicie 
zgadzam się z wyrażonym poglądem, że ma on wielo-
wymiarowy charakter i prezentuje wiele różnych po-
dejść do zarządzania organizacją . Ma ponadto ułatwić 
studentom formułowanie odpowiedzi na pytania o tzw . 
recepty na sukces, sprawdzone metody działania, 
wzorcowe organizacje i nowoczesne koncepcje zarzą-
dzania . Celem recenzowanej pracy jest nie tylko próba 
uporządkowania wielu koncepcji zarządzania, ale tak-
że, może nawet przede wszystkim, zapoznanie czytel-
nika ze współczesną wiedzą, jednak z poszanowaniem 
dorobku i osiągnięć klasyków nauki o zarządzaniu . 

Zdaniem recenzenta zamierzenia autorów zostały 
w pełni osiągnięte . Podręcznik jest bardzo interesują-
cy i godny uwagi z kilku powodów . Jednym z nich jest 
to, że jego lektura dostarcza konkretnej wiedzy o wie-
lu koncepcjach zarządzania, stosowaniu w praktyce 
nowatorskich podpowiedzi nauki, a także sprawia, że 
łatwiejsze staje się samodzielne studiowanie zagad-
nień zarządzania organizacjami . Zaletą jest też jego 
aktualność, o czym świadczą odniesienia do najnow-
szych wyników badań prowadzonych w wiodących 
ośrodkach oraz powoływanie się na najnowsze donie-
sienia literaturowe . Zwraca ponadto uwagę komplek-
sowość ujęcia koncepcji i logiczny układ (struktura) 
prezentowanych treści . 

Podręcznik został podzielony na dziewięć części . 
W pierwszej zaprezentowano stopniowy rozwój wie-
dzy o organizacji i zarządzaniu . Podkreślono, że ewo-
lucja poglądów na organizację i zarządzanie nią nie 
może być rozpatrywana w oderwaniu od warunków, 
w jakich pojawiały się i były weryfikowane . W konklu-
zji stwierdzono, że we współczesnej nauce nie ma ani 
nowoczesnych, ani przestarzałych teorii . „Rozwój wie-
dzy o zarządzaniu polega bowiem na próbie nadąża-
nia za zmieniającą się rzeczywistością . Rzeczywistość 
jest jednak różna . Jest ta przodująca – która wymaga 
stosowania adekwatnych do niej rozwiązań – i ta zapóź-
niona, która będzie wymagała rozwiązań «przestarza-
łych»” (s . 28) . Moim zdaniem, słowa te zdecydowanie 
lepiej opisują praktykę zarządzania niż te mówiące, 
że w obecnych warunkach jedynie nowoczesne kon-
cepcje są gwarancją sukcesów w zarządzaniu . 

Uwiarygodnieniem zacytowanego fragmentu pod-
ręcznika są rozdziały drugi, trzeci i czwarty, w któ-
rych w sposób merytorycznie i pojęciowo nienaganny 
przedstawiono dorobek szkoły klasycznej, humaniza-
cyjnej oraz systemowej . Uważna lektura tych rozdzia-
łów pozwala na sformułowanie wniosku, że dzisiejszą 
wiedzę dotyczącą m .in . formalizacji działań, motywa-
cji pracowników czy rozwiązywania konfliktów, za-

wdzięczamy, w jakiejś mierze, badaniom przeprowa-
dzonym przez przedstawicieli tych trzech nurtów . 

Część druga skupia uwagę na nurtach zapowiada-
jących narodziny współczesnych koncepcji zarządza-
nia . Jednym z nich jest w nowatorski sposób rozpatry-
wana szkoła neoklasyczna, której głównymi przedsta-
wicielami są nie tylko P .F . Drucker, ale także, co na-
leży podkreślić, wszyscy prowadzący badania opierają-
ce się na założeniach podejścia sytuacyjnego . 
Zwrócono też słusznie uwagę na to, że ze szkoły neo-
klasycznej wyłonił się nurt nowej fali, zapoczątkowa-
ny badaniami przeprowadzonymi przez T .J . Petersa 
i R . Watermana . 

Druga część podręcznika obejmuje ponadto rozwa-
żania poświęcone problemom wykorzystania metafor 
jako narzędzi lepszego rozumienia organizacji . 
Rozpoczęto je od wyjaśnienia tego, czym jest metafo-
ra w zarządzaniu i jakie są zalety i zagrożenia wyni-
kające z jej stosowania w teorii organizacji . Następnie 
przedstawiono kilka metafor oraz wysoce przekonują-
cy przykład wykorzystania metafory do odczytania, 
zrozumienia i projektowania konkretnej organizacji . 

Wysoko należy również ocenić zawartość meryto-
ryczną i sposób przedstawienia w trzeciej części klasycz-
nych oraz współczesnych paradygmatów zarządzania . 
Z właściwą argumentacją wykazano, że większość współ-
czesnych paradygmatów nie tyle wyklucza przydatność 
paradygmatów klasycznych, ile je rozszerza i uzupełnia, 
tworząc bardziej adekwatną do warunków działania per-
spektywę postrzegania rzeczywistości organizacyjnej . 
Swego rodzaju dopełnieniem rozważań pierwszego roz-
działu tej części podręcznika jest treść rozdziału następ-
nego, która z pewnością ułatwi czytelnikowi zrozumie-
nie istoty organizacji procesowej oraz będzie pomocna 
w studiowaniu problematyki zarządzania procesami 
i przedsięwzięciami projektowo-wdrożeniowymi . 

Część czwarta przybliża koncepcje zorientowane na 
jakość . W rozdziale dziewiątym dokonano przeglądu, 
w ewolucyjnym ujęciu, poglądów dotyczących zarzą-
dzania jakością . W kolejnym omówiono istotę TQM, 
normy ISO z serii 9000 oraz porównano systemy ISO 
i TQM . Treścią rozdziału jedenastego są natomiast 
rozważania poświęcone koncepcji six sigma . W czytel-
ny sposób przedstawiono etapy i fazy wprowadzania 
strategii six sigma oraz role ludzi realizujących projek-
ty w jej ramach . 

Piąta część dotyczy ewolucyjnych i rewolucyjnych 
podejść do kreowania i wdrażania zmian w organizacji . 
Zaprezentowano time-based management i kaizen, 
a także reengineering i benchmarking . Bardzo przystęp-
nie przedstawiono istotę, procedurę postępowania oraz 
przykłady zastosowania poszczególnych koncepcji . 

Zawartością kolejnej, szóstej części, są koncepcje 
zorientowane na klienta . Po przedstawieniu koncepcji 
marketingowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, za-
prezentowano koncepcję marketingu relacji, słusznie 
podkreślając, że jest z jednej strony rozwinięciem koncep-
cji marketingowej, zaś z drugiej wydaje się być etapem 
ewolucji tej koncepcji w kierunku zarządzania relacjami 

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Małgorzaty Czerskiej i Agnieszki A . Szpitter

Koncepcje zarządzania
podręcznik akademicki 
wydawnictwo c.h. Beck, warszawa 2010  

,
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z klientami . Szczególnie cennymi elementami prowa-
dzonych rozważań są: podjęta próba określenia charak-
terystycznych cech strategii zarządzania relacjami 
oraz sprecyzowanie roli kultury organizacyjnej w reali-
zacji koncepcji CRM . 

Siódma część prezentuje koncepcje zorientowane 
na współdziałanie, które opierają się na istnieniu re-
lacji sieciowych, będących zakwestionowaniem hierar-
chii jako uprzywilejowanego sposobu regulowania za-
chowań . W rozdziale szesnastym omówiono istotę, 
rodzaje oraz wady i zalety organizacji sieciowych, na-
tomiast w siedemnastym trzy koncepcje, tj . organiza-
cję wirtualną, wirtualne zespoły i telepracę, eksponu-
jąc ich techniczno-organizacyjne i społeczne aspekty . 

Część ósma odnosi się do koncepcji zorientowa-
nych na wyszczuplanie organizacji, tj . do outsourcingu 
i lean managementu. Bardzo klarowna prezentacja 
obu koncepcji opiera się na założeniu, z którym trud-
no nie zgodzić się, że organizacja nie stanowi celu 
samego w sobie, ale jest środkiem prowadzącym do 
osiągnięć i wyników biznesowych . Do szczególnie 
wartościowych fragmentów tej części podręcznika za-
liczam rozważania poświęcone opłacalności outsour-
cingu oraz prezentację oryginalnych wymiarów wdra-
żania odchudzonego zarządzania, które to wymiary 
lepiej, moim zdaniem, oddają jego istotę niż często 
przywoływane w literaturze przedmiotu zasady sfor-
mułowane przez D . Boesenberga i H . Metzena . 

Podręcznik zamykają trzy rozdziały skupiające się 
na koncepcjach zorientowanych na wiedzę . W rozdziale 
dwudziestym przedstawiono istotę zarządzania wiedzą 
w organizacji oraz dwa podstawowe podejścia do zarzą-
dzania wiedzą . W następnym zaprezentowano koncep-
cję organizację uczącej się, tj . założenia leżące u pod-
staw tej koncepcji, proces jej tworzenia, dyscypliny 
wspomagające uczenie się organizacji w ujęciu P . 
Senge’a oraz teorię kapitału intelektualnego . W ostat-
nim precyzyjnie omówiono istotę innowacji, ich rodzaje, 
a także pięć modeli innowacji . 

Oceniając wartość merytoryczną podręcznika, nale-
ży podkreślić, że zawiera on omówienie najważniejszych 
współczesnych i klasycznych, ale nie przestarzałych 
koncepcji zarządzania . Cenną jego wartością jest także 
prosty i przejrzysty sposób prezentacji materiału, uła-
twiający jego zrozumienie i przyswojenie . Przydatność 
dydaktyczną zwiększa ponadto częste odwoływanie się 
do przykładów z praktyki gospodarczej, które mają bar-
dzo zróżnicowany charakter . Utrwalaniu wiedzy, jak 
również kształtowaniu umiejętności sprzyjają niewątpli-
wie pytania kontrolne oraz zagadnienia do przemyśle-
nia sformułowane na końcu każdego rozdziału . 

Podsumowując, bardzo wysoko oceniam poziom 
metodyczny i merytoryczny wydanego przez 
Wydawnictwo C .H . Beck podręcznika . Wgłębiając się 
w jego treść, należy jednoznacznie pozytywnie odno-
tować szerokie spojrzenie autorów na omawiane za-
gadnienia, ukazanie nowych trendów w nauce o za-
rządzaniu, a także docenić ogromny wysiłek włożony 
w konsekwentne przedstawienie koncepcji zarządza-
nia w układzie odpowiadającym obowiązującemu stan-
dardowi . Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, 
uważam, że recenzowany podręcznik wzorcowo speł-
nia postulat wyposażenia czytelnika w usystematyzo-
waną wiedzę na temat klasycznych i współczesnych 
metod zarządzania . 

Głównym adresatem Koncepcji zarządzania są stu-
denci kierunku zarządzania, w szczególności realizują-
cy przedmiot pod tą samą nazwą . Ze względu na kla-
rowność podziału i kategoryzacji wielu różnych kon-
cepcji i dorobku nauki, podręcznik może stanowić 
również ważną pozycję w realizacji prac dyplomowych 
i naukowych oraz nauczaniu akademickim . Z pewno-
ścią powinien ponadto zainteresować menedżerów, 
u których może wywołać refleksje przydatne w prakty-
ce zarządzania . 

prof . dr hab . inż . Marian Hopej 
Instytut Organizacji i Zarządzania 

Politechniki Wrocławskiej 

Monika Kostera

organizacje i archetypy
oficyna a wolters Kluwer business, warszawa 2010  

Każdy z nas, kto jest studentem Organizacji, powi-
nien przeczytać Moniki Kostery Organizacje i archety-
py . Wyjaśniam na wstępie, że pod pojęciem studenta 
Organizacji rozumiem każdego z interesariuszy teorii 
Organizacji, niezależnie od tego, jaką pozycję zajmuje 
w sformalizowanym systemie naukowych rang . 
Przeczytać powinien z kilku powodów . Pierwszy z nich 
– czytanie jest jedną ze ścieżek poznania . Drugi po-
wód – na czytane treści nie pozostajemy obojętni . 
Trzeci wreszcie jest taki, że nieobojętność prowadzi 
nas do refleksji . W niej, refleksji, odnaleźć możemy 
afirmację dla przeczytanego lub niezgodę na przeczy-
tane . Czasami odnaleźć możemy dyrektywę lub choćby 
przykłady, jak dalej (w naszej działalności naukowej) 
postępować lub n i e postępować . Organizacje i arche-
typy są pod tym względem mistrzowskie – nie pozosta-
wiają bez refleksji . Bo oto mamy opowieść o teorii or-
ganizacji napełnioną wiedzą, ilustracją, przykładem, 
wreszcie własnym doświadczeniem i refleksją autorki . 
To, oczywiście, nie wystarcza, bo to tylko zewnętrzna 
powłoka zawartości . Refleksja powstaje z dwóch powo-
dów . Sposób narracji jawi się jako nieoczekiwany dla 
długoletniego studenta Organizacji, a autorska opo-

wieść zaczyna się wcale nie w teorii organizacji i wca-
le nie przez nią prowadzi swoje główne ścieżki . 

Stało się tak, że w świecie organizacji powstały 
byty rozproszone, nierzadko wirtualne . Organizacje te 
napełnione są realnymi postaciami, które żyją w wir-
tualnym świecie i kreują zbiorowości Zoś Samoś – wy-
stawionych na brak prywatności, neurotycznych, nar-
cystycznych, przepełnionych lękami . Wykreowane 
w XIX wieku Organizacje poszukują odpowiedzi na 
problemy takiego świata – i nie znajdują . Być może 
dlatego, że po opanowaniu wyuczonej nieudolności, po-
szukują narzędzi w magazynach historii . Być może 
więc Organizacje i archetypy przynoszą nowe otwarcie 
– odmienne spojrzenie na problemy i sposoby ich po-
dejmowania – poprzez archetypy . 

W charakterystyce rozwoju teorii organizacji we 
wczesnych latach 70 . ub . wieku Charles Perrow użył 
– historycznie, żartobliwie, a zarazem proroczo – 
określeń: siły po stronie ciemności i siły po stronie 
światła, z wyjaśnieniem, że pierwsze określenie odnosi 
się do mechanicznej, drugie do ludzkiej szkoły teorii 
organizacji . Proroczo, prowadzą one bowiem nadal wy-
ścig o miejsce w rozważaniach nad organizacją . 
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Przykładowy Richard Daft pozostaje z szacunkiem dla 
szkoły ludzkiej po stronie mechanicznej; Monika 
Kostera pozostaje bezkompromisowo po stronie szkoły 
ludzkiej . Nadto, opowieść (zbiór opowieści?) 
o Organizacji w wydaniu Moniki Kostery zaczyna się 
i wiedzie przez archetypy psychologiczne . 

Oba podejścia są odmienne, ale nie rozbieżne . 
Tradycyjne teorie organizacji odnotowują potrzebę pro-
wadzenia analizy na trzech poziomach: jednostka – 
grupa – organizacja . Monika Kostera widzi raczej orga-
nizację w kategoriach innej trójcy: psyche – kultura – 
organizacja . Istotna różnica nie dotyczy jednak dwóch 
pierwszych elementów, ale trzeciego, ich rezultatu – 
projektu organizacji . Pierwszy z projektów to budowla 
do wypełnienia ludźmi, którzy odgrywać będą zadane 
role w porównywalny (na potrzeby koordynacji) sposób . 
Drugi projekt to zaproszenie do samodzielnego zdefi-
niowania, a potem wypełniania roli . Metaforycznie 
rzecz ujmując, w pierwszym przypadku to projekt zbio-
ru studni na wspólnym terytorium, które pracują na 
rzecz jednego odbiorcy . W drugim przypadku to holo-
gram, zbiór elementów o tej samej zasadzie funkcjono-
wania, które mogą się łączyć w większe całości . 

Monika Kostera rozpoczyna podróż przez liczne 
organizacje od podstawowego ogniwa podstawowego 
elementu organizacji . Podstawowym elementem jest 
człowiek, ale podstawowym ogniwem jest jego psychi-
ka, a w szczególności zawiłości ludzkiej psychiki . Za 
sprawą Carla E . Junga zawiłości te pozwalają się wy-
jaśniać za pomocą archetypów . W wielkim uproszcze-
niu, archetyp, jak twierdzą biolodzy, to jedna z wali-
zek w bagażu DNA, imperatyw zachowań niegdyś na-
zwany instynktem . W innej perspektywie, archetyp to 
miejsce o zdefiniowanym kształcie, ale nie zawartości 
– miejsce puste, które każdy z nas wypełnić musi swo-
ją własną treścią; własną, więc dla każdego odmienną . 
Wspólne dla nas wszystkich jest jedynie to, że wszyscy 
nosimy w sobie miejsce na konkretną postać archety-
pu w nas . Organizacje mogą więc być miejscami, które 
zapraszają lub w których gromadzą się ludzie, dla któ-
rych archetypiczne wypełnienia są wspólne lub podob-
ne . Konsekwentne podążanie tą ścieżką prowadzi do 
miejsca, w którym wspólne cele, zasoby i struktury – 
są wtórne do wspólnoty archetypów . Takie rozumienie 
organizacji, umiejscowione całkowicie po stronie świa-
tła, może sprawiać trudności w zrozumieniu go przez 
stronę ciemności . 

W konwencji psyche – kultura – organizacja 
Monika Kostera zapowiada opowieści archetypiczne . 
Zaprasza do podróży przez analizowane archetypy we-
dług schematu: prezentacja archetypu – kierunki po-
szukiwań zainspirowane archetypem – synteza . A po-
tem z godną podziwu dyscypliną przedstawia zapowie-
dziane dwanaście archetypów organizacyjnych . 
Przechodzimy więc kolejnymi dwunastoma rozdziała-
mi przez jungowskie archetypy: jaźni, cienia, Animy 
i Animusa (w tym matki i Syzygii), persony, mędrca, 
króla, poszukiwacza przygód, szachraja i wiecznego 
dziecka, ale też niejungowskie archetypy Gai, archety-
py kosmogoniczne oraz archetypy śmierci i przemiany . 

Nie miejsce tu na opis podróży i przygód po dro-
dze . Zamiast tego będzie komentarz (tradycyjnego) 
studenta Organizacji do (nie) tradycyjnej podróży . Jest 
to więc, przede wszystkim, fascynujący zbiór opowie-
ści z wielu różnych źródeł – od Dr . Jekylla i Mr . 
Hyde’a do Charlesa Nancy . Dalej, to kolekcja przypad-
ków organizacyjnych firm znanych, takich jak LEGO 
czy IKEA oraz firm nieujawnionych z nazwy . 
Towarzyszy temu plejada odwołań do literatury nauko-
wej od psychologii, poprzez antropologię organizacji 

do nauk ścisłych . Ponad tym wszystkim góruje reflek-
sja Moniki Kostery – z pozycji komentatora, człowieka 
doświadczonego lub aktywnego uczestnika naukowych 
zdarzeń . Tyle tak różnorodnego materiału zgromadzo-
nego na dwustukilkudziesięciu stronach może przytła-
czać . Dlatego też Organizacje i archetypy to książka, 
którą czytać trzeba pomalutku, a być może wielokrot-
nie, a być może we fragmentach . Zdarza się, że książ-
ki, które czytać trzeba pomalutku, napisane zostały 
nazbyt szybko . Ta książka do takich nie należy . Można 
lubić lub nie to, co w niej napisane, można się z tym 
zgadzać lub protestować . Została jednak napisana 
w odpowiednim czasie i tempie; treści w niej zawarte 
są bowiem kontynuacją myśli Moniki Kostery wyraża-
nej wielokrotnie w jej publikacjach, ale też w publika-
cjach jej współpracowników i studentów . 

Gdybym był na miejscu autorki, miałbym prawdopo-
dobnie zmartwienie, w jaki sposób poukładać tak wielki 
materiał, w którym miejscu co pokazać i dlaczego wła-
śnie tam . To problem większy niż tylko redakcyjny . Jose 
Ortega y Gasset twierdzi, że erudycja, choć elegancka 
i widowiskowa, nie jest nauką, co najwyżej jej opisem . 
Nauka (filozofia) jest, jego zdaniem, wynikiem syntezy, 
pochodnej zastosowania ujawnionej metody . Gdybym 
chciał obejść się z tym zmartwieniem, poszedłbym 
prawdopodobnie śladem Garetha Morgana, który swoje 
Imaginization wyposażył w trzy rozdziały końcowe 
– w nich zawarte jest wyjaśnienie zamysłu metodolo-
gicznego oraz jego źródła . Monika Kostera zrobiła to 
samo, choć całkiem inaczej . Rozdział metodologiczny 
jest krótki i zawiera bardziej podsumowanie niż meto-
dologiczne wyjaśnienia, gdy tymczasem źródła wraz 
z ich wyjaśnieniami rozproszone są w wielu miejscach 
w tekście . Jako (tradycyjny) student Organizacji, mam 
z tym pewien problem . 

Ostatnia uwaga dotyczy bardziej wydawcy niż autorki 
– a może pospołu . Przywołany już Gareth Morgan opa-
trzył swoją książkę rozdziałami metodologicznymi, ale też 
wielką liczbą uciesznych ilustracji, które ułatwiają kon-
sumpcję nieregularnych pomysłów . Wydawca Organizacji 
i archetypów utkał ponad dwieście dywanów stron złożo-
nym tekstem . I stało się jak z dywanami – można po nich 
chodzić, ale trudno śledzić wiązanie nitek . 

Co (jednak) nie zmienia konkluzji wyrażonej na 
wstępie . Każdy student Organizacji powinien tę książ-
kę przeczytać, każdy – zgodnie z jej duchem – dla 
własnych powodów, ale zawsze tak samo: pomalutku . 

dr Jerzy S . Czarnecki 
Student (tradycyjnej) Organizacji 

Katedra Zarządzania 
Uniwersytetu Łódzkiego 

Niektóre inspiracje recenzenta: 
dr Tomasz CZAPLA, student Organizacji 
M . Jo HATCH, M . KOSTERA, A .K . KOŹMIńŚKI, Trzy obli-
cza przywództwa, Wydawnictwa Akademickiei Profesjonalne, 
Warszawa 2010 . 
M . KOSTERA, Antropologia organizacji . Metodologia badań 
terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 .
G . MORGAN, Imaginization: New Mindsets for Seeing, 
Organizing and Managing, Sage Publications, Newbury Park, 
London, New Delhi 1993, Appendix A: The Theory Behind the 
Practice (s . 271–294), Appendix B: A Note on Research Method 
(s . 295–312) oraz Reflections and Connections (s . 313–328) .
J . ORTEGA y GASSET, Medytacje o Don Kichocie, Warszawskie 
Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2008, s . 11 . 
CH . PERROW, The Short and Glorious History of Organizational 
Theory, „Organizational Dynamics” 1973, vol . 2, issue 3, s . 1–15 (3) . 
M . RIDLEY, Genome, Harper Perennial, London 1999, roz-
dział Instinct, s . 91–106 . 
R . ROBERTSON, Jungian Archetypes: Jung, Gödel and the 
History of Archetypes, Nicolas-Hays, York Beach, Maine 1995 .
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J. WEISS, A. DONIGIAN, 
J. HUGHES, Extreme Nego-
tiations, „Harvard Business 
Review”, November 2010, 
s. 66–75. 

Jef f  Weiss jest  profesorem - 
- adiunktem w Wojskowej Akade-
mii West Point i partnerem w firmie 
konsultingowej Vantage Partners 
w Bostonie. Specjalizuje się w kor-
poracyjnych negocjacjach i zarzą-
dzaniu relacjami, a szczególnie 
w negocjacjach sprzedażowych 
i strategicznych aliansach. Aram 
Donigian jest majorem armii ame-
rykańskiej, profesorem-asysten-
tem w West Point, gdzie pracuje 
w Negotiation Project. Jonathan 
Hughes jest partnerem w Vantage 
Partners i specjalizuje się w zarzą-
dzaniu łańcuchem dostaw, strate-
gicznymi aliansami i zarządzaniu 
zmianą. 

Prezesi firm (CEOs) oraz 
pozostali członkowie zarządów, 
kierując złożonymi negocjacjami 
(o wysokiej stawce) ze strategicz-
nymi partnerami w aliansach, 
kluczowymi dostawcami lub klien-
tami, działają bardzo często 
w warunkach silnej presji czasu . 
Są to negocjacje dotyczące często 
setek milionów, a czasami miliar-
dów dolarów . Wymagają szybkiej 
adaptacji do szybko zmieniających 
się informacji i okoliczności . 

Oficerowie armii amerykań-
skiej mają do czynienia z podob-
nego typu wyzwaniami każdego 
dnia, patrolując niebezpieczne 
obszary Afganistanu i Iraku . 
Starają się przekonywać lokal-
nych liderów do współpracy, jed-
nocześnie równoważąc koniecz-
ność ochrony swoich żołnierzy 
z potrzebą budowania wsparcia 
dla amerykańskich interesów ze 
strony lokalnych społeczności . 

Kontekst biznesowy i mili-
tarny różnią się znacznie, ale 
w obu przypadkach liderzy muszą 
podejmować negocjacje pełne 
pułapek, przy dużej niepewności 
i braku dobrego wsparcia . Nego-
cjacje takie są nazywane niebez-
piecznymi . Nie dlatego, że doty-
czą życia i śmierci, ale dlatego, 
że ich wysoka stawka wywiera 
wielką presję na lidera . 

Niewątpliwie niebezpieczeń-
stwo menedżera, który próbuje 
osiągnąć porozumienie z jedy-
nym dostawcą jakiegoś produktu 
lub negocjuje wielomiliardowe 
transakcje związane z przejęciem 
innej firmy, czy też renegocjuje 
ceny z niezadowolonym klientem, 
różni się od sytuacji wojennej, 
gdy dowódca oddziału negocjuje 
z tubylcami, aby pozyskać infor-
macje i ustalić miejsce rakieto-
wego ataku wroga . Jednak per-
cepcja zagrożenia sk łania 
zarówno biznesowych, jak i woj-
skowych liderów do podobnych 
zachowań . Obie grupy podobnie 
odczuwają presję do szybkiego 
i efektywnego działania, która 
bardziej kreuje pokusę dominacji 
niż współpracy i oferowania jed-
nostronnych koncesji, aby szybko 
zmniejszyć możliwe zagrożenia . 

Autorzy artykułu przez ponad 
sześć lat badali, jak amerykańscy 
oficerowie rozwiązywali konflikty 
w warunkach działań wojennych 
i oddziaływali na innych w sytu-
acjach podwyższonego ryzyka . 
Stwierdzili, że najlepsi dowódcy 
wykorzystywali pięć wysoce efek-
tywnych strategii . 
1 . Dążyli do zrozumienia kontekstu 
wydarzeń, w tym społecznego tła . 
2 . Szukali ukrytych motywów 
drugiej strony i możliwości nawią-
zania współpracy . 
3 . Czekali na sposobność dokona-
nia sprytnej „transakcji” . 

4 . Dążyli do budowania relacji 
opartych na zaufaniu, a nie na 
strachu . 
5 . Zwracali uwagę zarówno na 
proces negocjacji, jak i pamiętali 
o końcowych celach . 

Strategie te, wykorzystywane 
w różnych kombinacjach, charak-
teryzują efektywne negocjacje 
ekstremalne (termin pułkownika 
Thomasa Kolditza, profesora 
Akademii West Point i autora In 
Extremis Leadership) . 

Negocjacyjne zachowania są 
głęboko zakorzenione w ludzkiej 
naturze i często mają charakter 
bardziej odruchowy niż przemy-
ślany, szczególnie w sytuacjach 
niebezpiecznych . Pięć powyż-
szych strategii może pomóc także 
w biznesowych negocjacjach, nie 
tylko w celu szybkiej reakcji przy 
negocjacyjnym stole, ale także, 
aby całościowo przemyśleć 
sposób działania przed przystą-
pieniem do transakcji . Autorzy 
artykułu omówili na konkret-
nych przykładach z Afganistanu 
dobre i złe stosowanie każdej 
z powyższych strategii . 

strategia 1. zrozum  
kontekst wydarzeń 

Zacznij od zrozumienia punktu 
widzenia drugiej osoby lub grupy . 
Wykorzystaj to, czego się dowie-
działeś, aby ukształtować cele nego-
cjacji i określić, jak je osiągnąć . 

Negocjatorzy w niebezpiecz-
nych sytuacjach próbują działać 
szybko, aby zredukować postrze-
gany poziom zagrożenia . Często 
rozpoczynają dyskusję, zanim 
dokładnie ocenią sytuację, działa-
jąc pod wpływem założeń i odczuć; 
nie próbują rewidować tych zało-
żeń . Liderzy w biznesie i w armii 
działają podobnie; dążą do zakoń-
czenia negocjacji na podstawie  

„Harvard Business Review” 

Ekstremalne negocjacje   
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,

niekompletnych i nie zawsze prawi-
dłowych informacji, które często 
prowadzą do konfliktu, impasu lub 
rozwiązania podejmującego tylko 
część problemu lub okazji . Jednak 
w rzeczywistości mają oni więcej 
czasu niż sami sądzą, aby przepro-
wadzić sondujące rozmowy, 
a potem rozważania i reakcję . 

Kiedy talibowie rozpoczęli 
ostrzał afgańskiej ciężarówki 
z dostawą, mniej niż dwie mile 
od wojskowego posterunku, sier-
żant Michael Himmel (wszystkie 
nazwiska oficerów zostały zmie-
nione) stwierdził, że powinna 
nastąpić natychmiastowa reak-
cja . Jednakże wszystkie amery-
kańskie jednostki były na patro-
lach . Zadecydował więc, że jest to 
dobra okazja dla Afgańskiej Poli-
cji Narodowej (APN), aby wzięła 
kryzysową sytuację w swoje ręce . 
Wcześniej jego pluton trenował 
i ćwiczył razem z APN przez 
sześć miesięcy . Dowódca APN, 
55-letni Afgańczyk z 30-letnim 
doświadczeniem w policji, natych-
miast się wycofał . Oświadczył, że 
jego ludzie są niewystarczająco 
przygotowani do samodzielnego 
działania i zażądał wsparcia . 
Ostatecznie sierżant wysłał słabo 
wyposażoną grupę do obserwo-
wania ognia, która wróciła z nie-
wieloma informacjami . 

Z kolei porucznik Daniel 
Dubay poprowadził podobne 
negocjacje zupełnie inaczej . Pod-
czas patrolu, niedaleko wioski 
Azrow, jego pluton został ostrze-
lany z dwóch budynków oddalo-
nych o około 200 jardów . Po 45 
minutach ostrzału talibowie 
wycofali się . Pluton rozpoczął 
poszukiwania rannych wśród 
miejscowej ludności . Podjechali 
do budynków, skąd strzelano . 
Odnaleźli 25 kobiet z dziećmi, 
zgromadzonych w niedużym 
pokoju . Poprzez tłumacza Dubay 
wyjaśnił im, że jego pluton został 
ostrzelany i że chciałby uzyskać 
informacje, które pozwoliłyby mu 
zidentyfikować rebeliantów . 
Początkowo kobiety nie chciały 
nic mówić . Dubay zdjął ciemne 
okulary, odłożył broń i ukląkł 
miejscowym zwyczajem . Zapew-
nił kobiety, że teraz ich domy są 
ochraniane przez siły afgańskie 
i amerykańskie . Powiedział, że 
chciałby się dowiedzieć, dlaczego 
wszystkie są w jednym ciasnym 
pomieszczeniu . Po kilkunastu 
minutach lody zostały przełamane . 
Jedna z kobiet powiedziała, że 

zostały do tego zmuszone . Dubay 
podziękował jej . Następna kobieta 
powiedziała, że to nie byli Afgań-
czycy . Kolejnych kilka innych 
kobiet podało więcej szczegółów . 
W ten sposób porucznik Dubay 
osiągnął swój cel: nie tylko zebrał 
informacje, ale także nawiązał 
bezpośrednie relacje z miejsco-
wymi kobietami, co pomogło mu 
w przyszłości . Zostawił im numer 
telefonu do centrum dowodzenia . 
Obiecał przyjechać ponownie za 
dwa dni, kiedy jego pluton będzie 
ponownie na patrolu . W ten 
sposób ustanowił wzajemny sza-
cunek z mieszkańcami wioski, co 
miało zaowocować w kolejnych 
miesiącach . 

strategia 2. poznaj drugą 
stronę i współpracuj z nią 

Poznaj motywy działania i racje 
drugiej strony . Zaproponuj różne 
rozwiązania i zaproś do ich udo-
skonalenia . 

Sytuacje zagrożenia powodują, 
że ludzie działają bardziej stanow-
czo i chcą bardziej wywierać 
wpływ na drugą stronę, nawet 
siłą . Przy tym stanie umysłu nego-
cjator dąży do przyjęcia ekstremal-
nej pozycji i wysuwa agresywne 
żądania . Niestety, to powoduje 
zawsze zwiększenie oporu i podraż-
nienie drugiej strony . Dyskusje 
stają się jałowe i nieefektywne . 

Kapitan Chris Caldwell otrzy-
mał informację z wywiadu, że 
jego żołnierze zadali straty wro-
gowi . Wiedział, że w okolicy jest 
tylko jeden afgański szpital . Poje-
chał tam na rozmowy z leka-
rzem, wiedząc, że ten jest sympa-
tykiem talibów . Nie wpuszczono 
go jednak . Użył więc siły . Znalazł 
dowody na pobyt talibów i zatrzy-
mał lekarza, aby go przesłuchać . 

Kiedy starszyzna wioski 
dowiedziała się o akcji Caldwella, 
w złości przyjechała do niego . 
Kapitan zażądał współpracy ze 
swoimi żołnierzami . Z kolei star-
szyzna argumentowała, że będzie 
współpracować, jeżeli otrzyma 
zachętę w postaci istotnych pie-
niędzy . Caldwell z kolei zażądał 
najpierw informacji o rannych 
talibach . To rozwścieczyło star-
szyznę, negocjacje wymknęły się 
spod kontroli i zostały przerwane . 

Negocjator, doświadczony 
w ekstremalnych sytuacjach, dąży 
do tego, aby zamienić negocjacje 
w rozwiązywanie problemu wspól-
nie przez obie strony . Kapitan 

Andrew Williams, dowódca bate-
rii artylerii w Ghazni, otrzymał 
raport od swoich żołnierzy, którzy 
widzieli improwizowane urządze-
nia wybuchowe, umieszczone 
wzdłuż poboczy drogi . Poinstru-
ował ich, aby nie używali siły, ale 
obserwowali okolicę i zidentyfiko-
wali mężczyzn, którzy to robili . 
Po uzyskaniu tych informacji 
natychmiast udał się do wsi, gdzie 
sprawcy mieszkali, spotkał się ze 
starszyzną i powiedział, że insta-
lacja min powinna być wstrzy-
mana . Dowiedział się, że jest to 
możliwe, ale po otrzymaniu 
w zamian pieniędzy . 

Biorąc pod uwagę presję czasu 
i względy bezpieczeństwa, Williams 
powinien zapytać „ile?” . Zapytał 
jednak „dlaczego?” Wyjaśnił zaraz, 
że nie może zaoferować żadnej 
kwoty, dopóki nie zrozumie, co 
starszyzna chce osiągnąć . Dowie-
dział się, że muszą zapłacić za 
informację o tym, kto jest odpowie-
dzialny za instalację min . Ponadto 
część pieniędzy chcieli przeznaczyć 
na potrzeby wioski, aby podtrzy-
mać swój status i pokazać, że nie 
są tylko donosicielami . 

Williams wystąpił z kontr-
ofertą . Zaproponował, że jego żoł-
nierze zidentyfikują winowajców, 
a rada starszych będzie odpowie-
dzialna za doprowadzenie ich do 
najbliższego amerykańskiego 
posterunku . Dążąc do traktowa-
nia starszyzny jak partnerów, 
zapytał: „Czy jest coś złego w tej 
propozycji?” Starszyzna, o dziwo, 
zaakceptowała ten plan, ale 
stwierdziła, że podejrzewani męż-
czyźni nie są ekstremistami, ale 
ich rodziny potrzebowały pienię-
dzy i dlatego świadczyli usługi 
talibom . Williams obiecał star-
szyźnie, że jeżeli doprowadzi 
owych mężczyzn na posterunek, 
gdzie zostaną wpisani do bazy 
danych, to potem będą mogli 
wrócić do swoich rodzin . Dodał, 
że to pomoże radzie starszych 
podbudować swój prestiż, ponie-
waż sprawy będą pod jej kontrolą . 
Tak też się stało . Dwa dni póź-
niej, na posterunku winowajcy 
zostali ostrzeżeni przed powta-
rzaniem podobnych działań . 

strategia 3. czekaj na spo-
sobność dokonania spryt-
nej „transakcji” 

Do przekonywania drugiej strony 
używaj bardziej faktów i zasad 
uczciwości niż brutalnej siły . Daj 
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partnerowi możliwość obrony decyzji 
przed krytyką i kreuj przydatne pre-
cedensy do przyszłych negocjacji . 

Niebezpieczeństwo często 
kreuje pokusy dla negocjatorów, 
aby grać twardo, używając przy-
musu do robienia interesów . To 
zwykle wywołuje resentymenty 
i prowadzi do przyszłych konflik-
tów, utrudniających dalsze nego-
cjacje . Oczywiście wrogie przeję-
cie firmy różni się znacznie od 
agresji wojskowej, ale podobień-
stwa są istotne . 

Pierwsze bojowe zadanie kapi-
tana Kyle’a Lauersa brzmiało: 
pojmać lub zabić Walida Salata, 
przywódcę talibów, który ukrywał 
się w pobliżu wioski . Lauers czuł 
ogromną presję, dowodząc 130 żoł-
nierzami . Głównym wyzwaniem 
miały być negocjacje z szefem 
lokalnej policji i radą starszych . 
Potrzebował ich pomocy . Niestety, 
szef policji odmówił udziału 
w akcji . Wtedy kapitan Lauers 
ostrzegł Afgańczyków, że musi 
działać szybko i nie będzie mógł 
wziąć odpowiedzialności za to, co 
się stanie . Wydał rozkaz do rozpo-
częcia ataku . W akcji zginął poszu-
kiwany talib i trzej jego ludzie . 
Starszyzna zażądała wyjaśnień, 
dlaczego kompania Lauersa wkro-
czyła do wioski bez wsparcia miej-
scowej policji i bez dyskusji ze 
starszyzną . Kapitan wyjaśnił, że 
szef policji odmówił współpracy . 
Rada starszych zażądała pienię-
dzy na pokrycie strat . Lauers 
odpowiedział, że to talibowie są 
odpowiedzialni za szkody i star-
szyzna do nich powinna się zwró-
cić o rekompensatę . 

Przez kolejne 11 miesięcy 
wioska była ciągłym problemem 
dla kapitana Lauersa . Regularne 
ataki moździerzowe odbywały się 
z jej sąsiedztwa . Jego żołnierze 
musieli słono płacić, gdy potrze-
bowali informacji od mieszkań-
ców wioski, ale nawet wtedy 
podawano im mylne dane . Negocja-
cyjna strategia kapitana Lauersa 
nie sprawdziła się . 

Efektywny negocjator wie, że 
cele prawie zawsze jest lepiej osią-
gać, jeżeli doprowadzi się do praw-

dziwej transakcji niż w efekcie 
wymuszenia uległości . Kapitan 
John Chang podczas pobytu na 
misji w Afganistanie stwierdził, 
że jego partner, Afgańska Armia 
Narodowa (AAN), regularnie sto-
suje groźby, szczególnie w kontek-
ście niebezpiecznych sytuacji 
o wysokiej stawce, aby zmienić 
postawy lokalnej ludności . Chang 
wiedział sporo o afgańskiej kul-
turze, znał też Koran . Dzięki 
temu wiedział, że lokalna lud-
ność przywiązuje duże znaczenie 
do bycia traktowaną z respek-
tem . Zrozumiał, że jeżeli jego żoł-
nierze zmienią swoje interakcje 
z AAN, to będzie to miało wpływ 
na to, jak AAN radzi sobie 
z lokalną ludnością . Zaprosił żoł-
nierzy AAN do pracy w amery-
kańskich posterunkach . Dwie 
jednostki zaczęły razem jeść, tre-
nować, planować, patrolować 
i odpoczywać, co zaowocowało 
prawdziwym partnerstwem . Po 
miesiącu, AAN stała się adwoka-
tem amerykańskiej misji, wyja-
śniając wioskowym starszyznom, 
że Amerykanie są gośćmi w ich 
kraju i pomagają ludziom na 
prośbę afgańskiego rządu . 

To przydało się, kiedy później 
w dolinie wzrosło niebezpieczeń-
stwo ataków talibów . Kapitan 
Chang i jego partnerzy ze strony 
AAN poprosili rady starszych 
o rekomendacje, jak zapewnić 
lepsze bezpieczeństwo w dolinie . 
Starszyzny zgłosiły zastrzeżenia 
co do działań koalicji, takich jak 
przeszukiwania domów, zatrzyma-
nia ludzi w środku nocy, zatrzy-
mywanie i przeszukiwanie pojaz-
dów . Powiedzieli, że obawiają się 
polować i wypasać bydło w górach, 
gdzie operuje artyleria amerykań-
ska . Negocjacje przyniosły wzrost 
poszanowania wolności osobistych 
i lokalnego prawa . I co ważniejsze, 
stworzono warunki, aby było to 
zasługą AAN, a nie armii amery-
kańskiej . W efekcie działania 
rekrutacyjne talibów wśród miej-
scowej ludności znacząco osłabły . 

strategia 4. najpierw 
zbuduj zaufanie 

Zajmuj się bezpośrednimi rela-
cjami . Angażuj się nieustannie 
w kreowanie zaufania i kooperacji . 

Kiedy stawka i ryzyko są 
szczególnie wysokie, liderzy, 
zarówno w biznesie, jak 
i w wojsku, często ulegają pokusie 
szybkich działań . Poza tym niebez-

pieczne sytuacje nie dają czasu na 
rozwijanie dobrych roboczych rela-
cji między stronami . Z drugiej 
strony, robienie znaczących 
ustępstw prawie zawsze jest zapro-
szeniem do dalszego wymuszania 
i rodzi brak szacunku albo całko-
wite lekceważenie . 

Wojskowi dowódcy często wpa-
dają w pułapki ustępstw . Farukh, 
Afgańczyk, otworzył szkołę dla 
dziewcząt i był nieustannie nękany 
przez lokalnych talibów . Wywiad 
wojskowy odkrył, że znany przy-
wódca talibski dzwonił na komórkę 
Farukha . Stwierdzono, że miał 
kontakty także z innymi talibami . 
Został aresztowany i spędził 12 
miesięcy w więzieniu . Ostatecznie 
został uniewinniony przed sądem . 
Jednak w międzyczasie jego szkoła 
została zamknięta . Dla wynagro-
dzenia utraconych pensji przy-
znano mu rekompensatę pie-
niężną . Nie zadowoliła go jednak 
suma 12 tys . dolarów . Oświadczył 
publicznie, że nie zaufa nigdy 
więcej Amerykanom . Był znanym 
liderem w swojej wiosce, który 
długo współpracował z siłami 
pokojowymi NATO . Konflikt ten 
zniszczył zaufanie między amery-
kańskimi służbami wywiadu 
a lokalną ludnością . 

Umiejętny negocjator nigdy 
nie robi arbitralnych ustępstw, 
aby pozyskać przychylność dru-
giej strony . Natomiast stale 
buduje zaufanie poprzez rosnące 
i wzajemne zaangażowanie . Kapi-
tan Aaron Davis został oddelego-
wany do prowincji Khost z rozka-
zem ustanowienia „szybko i efek-
tywnie” kilku trwałych relacji 
z lokalnymi liderami . Po tygodniu 
spotkał się z Haji Said Ullah, męż-
czyzną, który był kiedyś właścicie-
lem dobrze prosperującej stacji 
benzynowej, którą Amerykanie 
zamknęli ze względów bezpieczeń-
stwa, budując lotnisko . W ciągu 
dwóch lat różni amerykańscy 
dowódcy obiecywali mu rekom-
pensaty i pomoc w odnalezieniu 
brata, którego uprowadzili talibo-
wie . Żadna z tych obietnic nie 
została zrealizowana . Nic więc 
dziwnego, że Ullah powitał Davisa 
z dystansem i zażądał wysokiej 
kwoty pieniężnej . Davis oparł się 
pokusie koncentracji na pienią-
dzach . Chciał zbudować relacje . 

Kapitan Davis spotykał się 
z Ullahem kilkakrotnie, wysłu-
chiwał jego gorzkich żalów i zada-
wał pytania . Nigdy nie zaoferował 
pieniędzy . Obiecał, że rozpozna 
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sprawę i powróci za trzy dni . Tak 
też się stało . Obaj mężczyźni 
siedli przy herbacie . Kapitan 
przeprosił za wszystkie krzywdy, 
jakich Afgańczyk doznał i zrela-
cjonował, czego się dowiedział . 
Poprosił go o pomoc w odbudowa-
niu zaufania z lokalnymi lide-
rami . Rozmawiali o zbieraniu 
informacji dotyczących brata, jak 
poprawić komunikację między 
wojskiem amerykańskim a miej-
scową ludnością i jak zapewnić 
ludności większe bezpieczeństwo . 
Dopiero wtedy Davis powrócił do 
kwestii pieniężnej rekompensaty . 
Przedstawił konkretne wyliczenie 
oparte na lokalnych standardach . 
Afgańczyk zapoznał się z wylicze-
niami i w ciągu kilku minut je 
zaakceptował . Była to mała część 
kwoty, której zażądał na początku . 

strategia 5. Koncentruj się 
na procesie negocjacji 

Świadomie zmieniaj zasady gry, 
nie naciskając na drugą stronę . 
Kształtuj proces negocjacji, pamię-
tając o końcowych celach . 

W negocjacjach postrzega-
nych jako niebezpieczne, zarówno 
członkowie zarządów, jak i woj-
skowi dowódcy odruchowo dążą 
do unikania strat po swoich stro-
nach . Nagłe wycofywanie się 
i zmiana zdania w krytycznych 
kwestiach powoduje wystawianie 
się na dodatkowe ryzyka . 

Porucznik Matthew Frye 
zdobył pod tym względem 
pouczające doświadczenia . Pod-
czas jednego z patroli negocjo-
wał z wioskową starszyzną 
w sprawie informacji o talibach . 
Już na wstępie zapytał ich, czego 
chcą w zamian za podanie ich 
nazwisk . Nic dziwnego, że rada 
starszych zażądała wielu rzeczy: 
żywności, wody i ubrań . Frye 
obiecał pomoc humanitarną, ale 
kiedy w zamian poprosił o kon-
kretne informacje, starszyzna 
zaprzeczyła, aby znała powstań-
ców . Chcąc chronić swoich ludzi 
przed atakami talibów, porucz-
nik powiększył ofertę o natych-
miastowy fundusz wsparcia 
i pomoc żołnierzy przy budowie 
studni . Starszyzna przyjęła 
ofertę, ale nadal milczała . Wtedy 
Frye uwarunkował realizację 
obietnic od otrzymania informa-
cji . Starszyzna wpadła w złość 
z powodu wycofania pierwotnych 
przyrzeczeń . Tym samym Frye 
nie uzyskał nic: ani informacji, 

ani dobrych roboczych relacji 
z lokalną społecznością . 

Błędem porucznika było prze-
konanie, że ma tylko dwie opcje: 
odrzucenie żądań starszyzny, co 
wystawiało oddział na niebezpie-
czeństwo, albo realizację jej żądań 
w nadziei, że dotrzyma słownej 
umowy . Frye nie powinien skła-
dać szybkich obietnic, ale analizu-
jąc szybko taktykę starszyzny, 
powinien prowadzić negocjacje 
w taki sposób, aby osiągnąć cele . 

Z kolei porucznik Billy Gardner, 
podczas swojego pierwszego 
patrolu w Kunduz, prowadził 
pluton przez miejscowy bazar, 
kiedy podeszło do nich pięciu 
mężczyzn . Byli to reprezentanci 
lokalnych plantatorów jabłek . 
Byli zdenerwowani, ponieważ 
poprzednia jednostka amerykań-
ska dała dystryktowi kilka milio-
nów dolarów na zakup ziemi pod 
rozbudowę bazy . Tymczasem 
osoba, która dostała pieniądze, 
nie była legalnym właścicielem . 
Plantatorzy domagali się natych-
miastowych rekompensat . Tłum 
gęstniał, mężczyźni grozili, a gdy 
Gardner nie reagował, domagali 
się coraz większych rekompensat . 

Gardner postanowił zmienić 
całkowicie reguły negocjacji . 
Usiadł, pozdrowił mężczyzn 
w języku pasztuńskim, zdjął 
hełm, odłożył broń i słuchał 
uważnie . Przemówił powoli i spo-
kojnie . Mowa ciała farmerów 
nagle się zmieniła, a ich krzyki 
ucichły . Gardner zadawał pyta-
nia w sposób respektujący drugą 
stronę, ale też zdecydowany . Stał 
się bezstronnym sędzią . Pytał 
mężczyzn o warunki prowadzo-
nego przez nich biznesu, plony, 
kogo reprezentują i jak sprzedaż 
ziemi wpłynęła na ich działal-
ność . Dowiedział się, że jabłka są 
główną ostoją lokalnej gospo-
darki . Plantatorzy nie byli prze-
ciwni sprzedaży gruntu, ale 
chcieli być traktowani jak prawo-
wici właściciele . Gardner zapro-
ponował kilka możliwych rozwią-
zań . Mężczyźni przedstawiali 
swój punkt widzenia . 

Gardner słuchał, ale nie dawał 
definitywnych odpowiedzi, kiedy 
żądania rosły . Doszedł do wniosku, 
że ci mężczyźni reprezentują nie-
formalny, cywilny miejscowy samo-
rząd . Była więc okazja, aby wzmoc-
nić lokalne demokratyczne prak-
tyki i instytucje . Zaproponował, 
aby zgłosili formalny wniosek do 
miejscowego gubernatora . Wtedy 

Amerykanie będą mieli podstawę 
do działania . Gardner obiecał im 
w tym pomóc . Rozmowa trwała 
długo, a na koniec farmerzy podzie-
lili się z żołnierzami swoją wiedzą 
o działalności talibów w okolicy . 

* * * 
Zapewne najważniejszą lekcją 

płynącą z afgańskich ekstremal-
nych negocjacji, ważną zarówno 
dla menedżerów, jak i wojsko-
wych dowódców, jest to, że w sytu-
acji presji czasu i wysokiej stawki, 
najlepiej jest nie podejmować 
decyzji natychmiast . Dobrze jest 
zwolnić tempo negocjacji, wpro-
wadzając drugą stronę do kon-
struktywnego dialogu i demon-
strować autentyczną otwartość 
na perspektywę drugiej strony . 
Nie oznacza to poddawania się . 
Jest to działanie strategiczne, 
a nie reaktywne i pasywne . 
Pozwala dowiedzieć się, jak okreś- 
lone działania będą postrzegane 
przez drugą stronę . Umożliwia 
dokonania takich taktycznych 
wyborów, które spotkają się 
z konstruktywnymi reakcjami 
drugiej strony i pozwolą na osią-
gnięcie głównych celów . 

Opr . dr Jan Polowczyk 

Listopadowy numer „Harvard Busi-
ness Review” zamieścił cztery arty-
kuły dotyczące doświadczeń amery-
kańskich sił zbrojnych na wojnach 
w Iraku i Afganistanie i możliwości 
ich wykorzystania w biznesie . „PO” 
omawia jeden z nich . Biznes amery-
kański ma długie tradycje wykorzysty-
wania eks-oficerów . Dla pokolenia II 
wojny światowej doświadczenie bojowe 
było prawie koniecznym warunkiem 
kariery przyszłego prezesa firmy 
(CEO) . Jeszcze w 1980 r . 59% prezesów 
wielkich spółek publicznych w USA 
miało doświadczenie wojenne (II wojna 
światowa, wojna koreańska, wojna 
wietnamska) . Do 2006 r . liczba wetera-
nów-prezesów zmalała do 8% . W ostat-
nich kilku latach trend ten uległ 
odwróceniu . Korporacje amerykańskie 
poszukują na stanowiska menedżerów 
młodych oficerów (także kobiety), 
którzy mają w swoim CV doświadcze-
nia bojowe z Iraku lub Afganistanu . 
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produkty rolnictwa ekologicznego  7-8 65

Kamiński Robert, Hopej Marian, Hopej-Kamińska Magdalena
 –  Myślenie systemowe w kształtowaniu  

struktury organizacyjnej  11 6

Klimczak Karol Marek, Pikos Anna Marta 
 –  Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza  

w sektorze publicznym     12  27

Komańda Marcin 
 –  Zarys problemu wykorzystania internetu w badaniach  

jakościowych  12 36

Korol Tomasz 
 –  Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu  

kursu dolara oraz logiki rozmytej  1 35
 –  Skuteczne metody prognozowania upadłości firm   6 15

Korpysa Jarosław
 –  Demograficzne determinanty rozwoju  

przedsiębiorczości młodzieży wiejskiej – wyniki badań  11 24

Kościelniak Helena, Brendzel-Skowera Katarzyna 
 –  System EMAS a konkurencyjność  

polskich przedsiębiorstw    7-8 35

Kowalczyk Tomasz
 –  Sytuacja gospodarcza a najnowsze trendy  

w transakcjach fuzji i przejęć w Niemczech  5 32

Kozarkiewicz Alina 
 –  Współczesne trendy w innowacyjności  

– w kierunku otwartych innowacji   5 20

Krupski Rafał 
 – Kontekst chaosu w planowaniu strategicznym    3 6
 –  Dyskusja o treści strategii    6 4

Krzakiewicz Kazimierz, Roszyk-Kowalska Gabriela,  
Stańda Andrzej
 –  Kulturowo-organizacyjny kontekst  

kapitału intelektualnego   10 3

Kurczewska Agnieszka 
 –  Intencje przedsiębiorcze, czyli co decyduje  

o przedsiębiorczości człowieka    10 20

Laszczak Mirosław 
 – Wyobraźnia w myśleniu strategicznym  2 6
 –  Nastrój i emocje a jakość decyzji kierowniczych    9 21

Leśniewski Michał Adam 
 –  Czynniki kształtowania przedsiębiorczości  

w gminach – wyniki badań   7-8 26

Lewandowski Remigiusz
 –  Dywidenda na polskim rynku giełdowym    6 35

Lichtarski Janusz Marek 
 – Struktury zadaniowe – istota, badanie, występowanie  1 3
 –  Typologia jednostek organizacyjnych  

w strukturach zadaniowych   5 11
 –  Struktury zadaniowe w przedsiębiorstwach polskich  

i zagranicznych – studium porównawcze  11 19

Łącka Irena
 –  Wybrane problemy przy realizacji przedsięwzięć  

innowacyjnych w MŚP   7-8 10

Łuczka-Bakuła Władysława 
 –  System zarządzania środowiskowego w aspekcie  

tworzenia przewagi konkurencyjnej  11 10

Macias Jan 
 –  Przedsiębiorczość strategiczna – kluczowy czynnik 

konkurencyjności przedsiębiorstwa w czasach burzliwych  2 3
 –  Konkurencyjność – strategiczny wymiar  

efektywności przedsiębiorstw   5 4
 –  Nowa strategia transnarodowa korporacji  

międzynarodowych – globalna standaryzacja  
i lokalna wrażliwość   9  8

Majewski Sebastian 
 –  Znaczenie czynników nieekonomicznych  

w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych  11 34

Malczyk Tomasz
 –  Festiwal nauki jako międzynarodowy instrument 

dyfuzji wiedzy     12 6

Marcinkowska Monika 
 –  Wykorzystanie informacji controllingu 

– spojrzenie behawioralne  1 23
 –  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw  

a ich wyniki ekonomiczne – aspekty teoretyczne   10 7
 –  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw  

a ich wyniki ekonomiczne – przegląd badań   12 3

Matwiejczuk Rafał 
 –  Przesłanki tworzenia wartości w łańcuchu wartości     5 16

Molek-Winiarska Dorota 
 – Stres psychologiczny w motywowaniu pracowników    3 17

Moszoro Bartłomiej, Platonoff Alberto Lozano,  
Gadomska-Lila Katarzyna 
 –  Kluczowe źródła i bariery innowacyjności  

przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych    3 28

Mrozowicz Kazimierz
 –  Psychologiczne i organizacyjne mechanizmy formalizacji  

ról społecznych w organizacji (na przykładzie GOPR)    5 27
 –  Zachowania ratowników górskich w świetle  

badań systemu wartości  10 15

Mucha-Kuś Karolina 
 –  Strategia koopetycji – innowacyjne połączenie  

konkurencji i współdziałania  2 9

Nazdrowicz Jacek
 –  Innowacyjny menedżer w motywowaniu  

pracowników   7-8 14

Nowara Wanda, Nowiński Witold  
 –  Stopniowa czy przyspieszona internacjonalizacja  

– analiza polskich prywatnych MŚP  12 10

Nowiński Witold, Nowara Wanda 
 –  Stopniowa czy przyspieszona internacjonalizacja  

– analiza polskich prywatnych MŚP  12 10

Obłój Krzysztof
 – Pasja strategii    3 3

Pacana Andrzej 
 –  Analiza wdrożenia praktyk 5S z wykorzystaniem  

burzy mózgów i diagramu Ishikawy   6 11

Patena Wiktor, Cwynar Wiktor 
 –  Test motywacyjnego systemu płac opartego na EVA™    10 37

Platonoff Alberto Lozano, Moszoro Bartłomiej,   
Gadomska-Lila Katarzyna 
 –  Kluczowe źródła i bariery innowacyjności  

przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych    3 28

Piątkowski Jan
 – Modele zatrudniania pracowników  3 35

Pikos Anna Marta, Klimczak Karol Marek 
 –  Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza  

w sektorze publicznym     12  27

Polowczyk Jan
 –  Wykorzystanie nowych technologii 

w zarządzaniu strategicznym   4 3
Podczarski Stanisław 
 –  Kwantyfikacja trendów nakładów inwestycyjnych  

w restrukturyzowanych  
przedsiębiorstwach przemysłowych  7-8 52

Porada-Rochoń Małgorzata, Franc-Dąbrowska Justyna  
 –  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  

– perspektywa międzynarodowa  4 28

Prusak Błażej 
 –  Analiza skuteczności rekomendacji giełdowych  

na GPW w Warszawie  11 31

Ratajczak Marek
 –  Państwo jako podmiot polityki rozwoju szkolnictwa  

wyższego w Polsce   7-8 3

Roszyk-Kowalska Gabriela, Krzakiewicz Kazimierz, Stańda Andrzej
 –  Kulturowo-organizacyjny kontekst  

kapitału intelektualnego   10 3

Różański Jerzy 
 –  Bariery inwestowania za granicą na przykładzie Polski . 

Analiza podstawowych zmian w latach 1999-2008  2 24

Rudny Włodzimierz 
 –  Znaczenie organizacyjnych uwarunkowań 

opcji rzeczowych   4 13
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Sekuła Zofia
 –  Nowe tendencje w wartościowaniu pracy   7-8 67

Siewiera Agnieszka
 – Ocena efektywności projektów inwestycyjnych  3 39

Sikora Tadeusz, Kafel Piotr  
 –  Zasada elastyczności w stosowaniu systemu HACCP  

na przykładzie przedsiębiorstw przetwarzających  
produkty rolnictwa ekologicznego  7-8 65

Sobczak Eugeniusz 
 –  Rozwój społeczno-gospodarczy województw  

a aktywność sektora badawczo-rozwojowego (B+R)  7-8 30

Sobczak Tomasz 
 –  W kwestii uzupełnienia luki w ewolucji nauk  

o zarządzaniu w Polsce   9 23
 –  Działalność doradcza przedstawicieli nauk  

o zarządzaniu w Polsce  11 27

Sokołowski Jarosław
 – O funkcjach wynagrodzeń raz jeszcze    3 31

Sroka Włodzimierz 
 –  Korzyści i zagrożenia uczestnictwa w sieci aliansów  

– analiza porównawcza 1 28

Stańda Andrzej, Krzakiewicz Kazimierz,  
Roszyk-Kowalska Gabriela  
 –  Kulturowo-organizacyjny kontekst  

kapitału intelektualnego   10 3

Steinerowska-Streb Izabella 
 –  Instytucje zasileń rzeczowych i informacyjnych  

przedsiębiorstw na polskim rynku  12 23

Strychalska-Rudzewicz Anna
 –  Proinnowacyjne zarządzanie przedsiębiorstw  

przemysłowych a ich kondycja finansowa  
– wyniki badań   7-8 18

Stryjewski Tomasz 
 –  Symulacyjna prognoza rozmiarów kryzysu  

w przedsiębiorstwie    3 21

Szczupaczyński Jerzy 
 – Wymiary postaw moralnych polskich menedżerów    3 9
 –  Zarządzanie a etyka w opinii 

polskich przedsiębiorców    10 11

Śnieżek Ewa, Wiatr Michał
 –  Informacje o przepływach pieniężnych jako szczególny  

rodzaj informacji finansowej   7-8 56

Tabaszewska Edyta
 –  Teaching Organization – nowa forma organizacji 

opartej na wiedzy?  4 20

Unold Jacek
 –  Organizacyjno-informacyjny potencjał koncepcji Web 2 .0   5 41

Urbanek Grzegorz 
 –  Niematerialny łańcuch wartości a renta ekonomiczna  

przedsiębiorstwa    9 34
 –  Wycena kompetencji przedsiębiorstwa  11 14

Węgrzyn Bogusław 
 –  Jakość produktu jako wyznacznik efektywności  

działań innowacyjnych i integracji procesów  
produkcyjnych przedsiębiorstwa  7-8 61

Wiatr Michał, Śnieżek Ewa 
 –  Informacje o przepływach pieniężnych jako szczególny  

rodzaj informacji finansowej   7-8 56

Wiśniewska Joanna 
 –  Problemy badania procesów transferu technologii   6 22

Wojciechowski Tadeusz 
 –  Kilka uwag o integracji marketingu i logistyki  4 36

Wojtaszczyk Katarzyna 
 –  Employer branding – przesłanki i cele budowania 

marki pracodawcy  1 18

Woźniak Krzysztof
 –  Problem pomiaru w naukach organizacji  

i zarządzania   5 8

Zarzecki Dariusz 
 –  Użyteczność metody składania w szacowaniu kosztu  

kapitału własnego 2 36

Zastempowski Maciej 
 –  Instrumenty konkurowania stosowane przez  

przedsiębiorstwa regionu kujawsko-pomorskiego   7-8 22

Zawiła-Niedźwiecki Janusz 
 –  Pojęcie ryzyka operacyjnego i klasyfikacja jego rodzajów   6 19

Zymonik Krzysztof, Chodak Grzegorz 
 –  Zagrożenia i ochrona konsumentów  

w handlu elektronicznym  11 38

   nr str.    nr str.

Nr 1 
DNA innowatora
– „Harvard Business Review” – opr . Jan Polowczyk  44

Nr 2
Chiński system corporate governance – analiza transakcji 
z podmiotami powiązanymi
„International Research Journal of Finance and Economics”  
– opr . Maria Aluchna  45

Nr 3
Era kapitalizmu klienta 
–  „Harvard Business Review” – opr . Jan Polowczyk  45

Nr 4
Udział menedżera we własności a polityka informacyjna  
i system corporate governance spółki 
„Journal of Business and Economic Studies”  
– opr . Maria Aluchna  45

Nr 5
Kreowanie rynku wynalazków 
– „Harvard Business Review” – opr . Jan Polowczyk  44

Nr 6
Struktura własności a wartość spółki. Badania transakcji 
sprzedaży aktywów 
– „IUP Journal of Corporate Governance”  
– opr . Maria Aluchna  44

Nr 7–8
Jak rozpocząć przedsiębiorczą rewolucję
– „Harvard Business Review” – opr . Jan Polowczyk  72

Nr 9
Redukcja asymetrii informacyjnej za pomocą mechanizmów  
nadzorczych – znaczenie rozproszenia akcjonariatu i eks-
pozycji na międzynarodowy rynek kapitałowy
– „Corporate Governance: An International Review” 
– opr . Maria Aluchna  45

Nr 10
Niezwykle skuteczni przedsiębiorcy  
na wschodzących rynkach 
– „Harvard Business Review” – opr . Jan Polowczyk  43

Nr 11
Legalność działania spółki – strategie naprawy po oszu-
stwach korporacyjnych 
– „Corporate Governance: An International Review”   
– opr . Maria Aluchna  45

Nr 12
Ekstremalne negocjacje – „Harvard Business Review” 
– opr . Jan Polowczyk   46

z czasopism zagranicznych 

PO 12 2010.indb   52 14/12/2010   11:39


