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Kiedy zakładał Pan Multimedia – ile podobnych
firm było na rynku?

To są bardzo dawne dzieje. W 1991 r. takich firm:
lokalnych, często osiedlowych czy nawet blokowych
operatorów telewizji kablowej, mogło być w kraju 300,
może 500. W szczytowym okresie, w połowie lat 90.,
było ich już pewnie 1500. Oczywiście większość z nich
miała strategie rozwoju ograniczone do swojego mia-
sta czy osiedla. Dopiero z czasem wyłoniła się grupa
liderów, którzy planowali z większym rozmachem
i zaczęli rozbudowywać oraz konsolidować sieci na
szerszą skalę.

Ile było świadomego, planowego działania,
ale ile przypadku na drodze, która doprowadzi-
ła firmę do dzisiejszej pozycji na rynku?

Osiągnięcie obecnego poziomu rozwoju z całą pew-
nością nie wynikało z pierwotnego planu. To, co przy-
darzyło się mnie osobiście i mojej firmie, przerosło
wszelkie plany, jakie mogłem mieć kilkanaście lat
temu. Było jednak kilka czynników, które – zwłasz-
cza obserwowane w retrospektywie – pozwalają od-
tworzyć drogę, którą przebyliśmy z poczuciem dobre-
go wykorzystania szans. Takie szanse nie wszystkim
były dane; nie wszyscy też je wykorzystali.

Jednym z najważniejszych czynników, które pozwo-
liły mi planować rozwój z większym rozmachem, niż to
robili moi konkurenci we wczesnych latach 90., był fakt,
że miałem za sobą kilkunastoletnie doświadczenie
w telekomunikacji (wówczas jeszcze używającej arcy-
dziwnej nazwy: państwowa jednostka organizacyjna
Poczta Polska Telegraf i Telefon), w tym 10-letni staż
na stanowisku z-cy dyrektora ds. technicznych wojewódz-
kiego urzędu telekomunikacji w Kaliszu. Z dzisiejszej
perspektywy to się może wydawać stanowisko niezbyt
aspiracyjne, ale w tamtych latach „dyrektor od telefo-
nów” w mieście wojewódzkim – to był KTOŚ. To do-
świadczenie dało mi głębokie zrozumienie filozofii skali
w telekomunikacji. Jest ona istotna i w innych bran-
żach, ale po pierwsze, w telekomunikacji ma szczególne
znaczenie, a po drugie – moi konkurenci mieli o tym
wiedzę tylko teoretyczną, a ja to poczułem na własnej
skórze.

Drugim czynnikiem wzrostu była moja prywatna
potrzeba szybkiego rozwoju firmy. Pierwotny plan za-
kładał „pokrycie siecią telewizji kablowej wysokiej za-
budowy Kalisza” – dzisiaj uśmiecham się, przywołując
to sformułowanie. Już po pierwszym roku działalności
zorientowałem się, że jedno miasto nie daje perspek-

Samodzielność
i komunikacja wewnętrzna

Rozmowa z ANDRZEJEM ROGOWSKIM, prezesem zarządu Multimediów Polska SA

tyw wzrostu. Zacząłem poszukiwać innych rynków –
stąd kolejno Rzeszów, Zamość, Chełm, Lublin.

Kolejnym warunkiem wzrostu było znalezienie
kapitału. Nie każdy go poszukiwał i nie każdy zna-
lazł. Pierwszy milion marek niemieckich – to był kre-
dyt zaciągnięty w roku 1992, ale nie wystarczył on na
inwestycje na skalę, jaka już wtedy mi się marzyła.
W odróżnieniu od większości moich ówczesnych kon-
kurentów, nie bałem się, a wręcz poszukiwałem part-
nera finansowego, który wszedłby do spółki, obejmu-
jąc część udziałów. Kanadyjski fundusz inwestycyjny,
który zasilił spółkę kilkoma milionami dolarów, pod-
niósł jej wiarygodność wobec banków – zwłaszcza za-
granicznych. Zaczęliśmy więc pozyskiwać kolejne tran-
sze kapitału na rozwój coraz łatwiej i na warunkach
wyraźnie coraz korzystniejszych niż konkurencja.

To nie był przypadek, że w bardzo wielu działa-
niach byliśmy prekursorem na polskim rynku. Teraz
też jako pierwsza polska spółka telewizji kablowej
weszliśmy na giełdę. Wynika to z otwartości na nowe
sposoby funkcjonowania na rynku, która datuje się
od samego początku istnienia firmy.

Który ze sposobów rozwoju jest lepszy: budo-
wanie własnej sieci czy przejmowanie istnieją-
cych firm?

Dziś Multimedia są firmą operatorską, a nie bu-
downiczym sieci. Ale nie zawsze tak było. Na począt-
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ku w firmie były (jak wszędzie wówczas) obydwa
działy. I dopiero po pewnym czasie zorientowałem się,
że nie da się pogodzić tych dwóch rodzajów działalno-
ści. Gdzieś po półtora roku funkcjonowania widzia-
łem już wyraźnie, że problemy budowania sieci domi-
nują nad kwestiami operatorskimi, które dla mnie były
najważniejsze. Wszystkie spotkania poświęcone były
wiertarkom, koparkom, kablom itd. O operowaniu
siecią w zasadzie nie było kiedy rozmawiać.

W 1993 r. jednym ruchem zlikwidowałem więc cały
dział budowy sieci i zostałem operatorem „całą gębą”.
Budowa sieci nadal była potrzebna, ale to już robiły
na nasze zlecenie zewnętrzne firmy, wyłonione w dro-
dze przetargu. Kolejne spółki – jak Zamojska Telewi-
zja Kablowa, Rzeszowska, Lubelska powstawały już
od samego początku jako firmy operatorskie.

Zakładał je Pan od zera czy też przejmował
i rozbudowywał istniejące firmy?

Na początku budowałem od zera. Najpierw na miej-
scu szukałem człowieka, który mógłby się zająć orga-
nizacją takiej firmy, potem robiłem z niego prezesa,
a sam zostawałem szefem rady nadzorczej. Model był
wszędzie taki sam: nasz nadzór, strategia i finanso-
wanie, a zarząd i pracownicy – lokalni.

Tak to się toczyło gdzieś do roku 1997, kiedy to
większość kraju została pokryta siecią telewizji kablo-
wej – lepszej lub gorszej, w mniejszej lub większej skali,
ale w zasadzie etap budowy sieci się zakończył. Ja
wówczas już od roku miałem potężnego partnera fi-
nansowego. Kiedy więc budować od zera nie było gdzie,
zaczęliśmy przejmować istniejące spółki i modernizo-
wać je oraz integrować z Multimediami.

Obecnie nadal kupujemy spółki i włączamy je do
naszej – dziś już ogólnopolskiej – struktury teleko-
munikacyjnej. Bo w międzyczasie firma doszła do tego,
od czego ja zaczynałem, czyli do telekomunikacji. Dziś
mamy własną sieć szkieletową, poprzez którą trans-
mitujemy pakiety telewizji cyfrowej, dostarczamy
usługi dostępu do internetu oraz telefonii głosowej.

W 2001 r. zaczęliśmy realizować plan, który po-
zwolił nam trzy lata później zaoferować – także jako
pierwszej firmie w Polsce – pakiet usług: telewizję,
internet i telefon w jednym. Plan polegał na przejmo-
waniu już nie tylko firm telewizji kablowej, ale i spó-
łek telekomunikacyjnych. Dziś dostarczanie poje-
dynczych usług odbywa się na rynku niesłychanie
konkurencyjnym, a więc trudnym i dającym małą
marżę zysku. A kto nie ma struktury kablowo-teleko-
munikacyjnej z dostępem do klienta końcowego i do
sieci szkieletowej – ten nie zaoferuje usługi pakieto-
wej. Przewidzieliśmy to 6 lat temu i dziś z dumą pa-
trzymy na rynek, na którym Multimedia zajmują po-
zycję lidera.

Jak dalece rozwój technologii wpływa na roz-
wój firmy?

Zacznę może od końca, czyli od 10 maja 2007 r.
Tego dnia ogłosiłem na konferencji prasowej, że Mul-
timedia, jako pierwsza firma w kraju, oferuje swoim

klientom sygnał telewizji cyfrowej w technologii kab-
lowej. Dziś we własnej sieci szkieletowej używamy
technik IP do transmisji zarówno połączeń głosowych,
jak i pozostałych sygnałów, czyli telewizji i internetu.
Tego konkretnego rozwiązania nie dało się przewidzieć
jeszcze kilka lat temu. Historia rozwoju naszej spółki
przebiegała w ten sposób, że na początku mogliśmy
obserwować, jakimi drogami szedł rozwój firm kablo-
wych na Zachodzie i jakie popełniano tam błędy.
Najpierw nie mieliśmy pieniędzy na najnowsze tech-
nologie, część z nich była zresztą zbyt droga i zaawan-
sowana jak na potrzeby naszych klientów. Potem po-
jawiły się pieniądze i stanęliśmy przed pierwszym
istotnym wyborem, jakie technologie wybierać: tań-
sze czy lepsze. Wybieraliśmy lepsze.

A czy zdarzyło się Panu kiedyś zainwestować
w technologię, która okazała się ślepą uliczką?

Nie mieliśmy takiego przypadku. To jest na pew-
no także kwestia szczęścia w interesach, ale w prze-
ważającej części wynika to ze strategii naszej firmy
niemal od samego początku: zawsze staramy się ku-
pować technologie z górnej półki. To jest strategia
dostępna firmom mającym solidne podstawy finanso-
we, stąd moje poszukiwanie partnera, który dawałby
komfort racjonalnego wyboru tego, co kupujemy.
Wybór technologii, zwłaszcza na rynku tak dynamicz-
nie się rozwijającym, jak w przypadku telekomunika-
cji, wymaga naprawdę ciężkiej pracy, doświadczenia,
intuicji oraz uważnego obserwowania tego, co dzieje
się na świecie. Na początku naszego rozwoju mogliś-
my obserwować efekty wdrażania alternatywnych
technologii na Zachodzie. Teraz ten handicap już nie
działa – to na nas patrzą inni i w swoich wyborach
kierują się także wiedzą o tym, co myśmy wybrali.

Jak Pan dobiera ludzi do pracy w Multime-
diach?

To jest bardzo trudny i długotrwały proces. Także
i tu miałem sporo szczęścia. Sprawdziła się tu strate-
gia budowania firmy bez nadmiernego pośpiechu.
Z ludźmi, którzy mieli objąć ważne w firmie stanowi-
ska, spotykałem się i rozmawiałem na tyle długo, żeby
mieć przekonanie, że to są właśnie te osoby. I zwykle
się nie myliłem. Moim zadaniem jest określić cele i za-
pewnić środki do ich realizacji. Jestem też odpowie-
dzialny za komunikację wewnątrz firmy; za to, żeby
wszyscy wiedzieli, dokąd zmierzamy. Ale ja nie mó-
wię, jak konkretnie to ma być zrobione. Szczęśliwie
nigdy nie miałem potrzeby dominowania nad swoimi
współpracownikami. Prawdziwą radość daje mi obco-
wanie z ludźmi mądrzejszymi ode mnie i takich sta-
ram się do firmy pozyskiwać.

Bardzo istotne jest także to, że pracujemy w fir-
mie, która osiąga sukcesy: stawia sobie ambitne za-
dania, a potem je realizuje. I robi to z podziwu godną
konsekwencją od lat. To daje nieprawdopodobną sa-
tysfakcję i nadzieję na przyszłość. Sukces dodaje skrzy-
deł tym, którzy tu pracują, i przyciąga kolejnych ludzi
żądnych sukcesu. Kwestia wynagrodzeń ma, owszem,
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znaczenie, ale w porównaniu z radością, jaką daje osią-
ganie sukcesów – pieniądze są zdecydowanie mniej
ważne. Zwłaszcza jeśli dobre wyniki pozwalają też
dobrze płacić.

Za najważniejszą zasadę uważam dawanie ludziom
maksymalnej samodzielności, z czym wiąże się potem
oczekiwanie inicjatywy z ich strony. I to jest dopiero
prawdziwy sprawdzian przydatności dla firmy. Cho-
dzi o to, żeby ludzie mający odpowiednie kwalifikacje
i predyspozycje zostali dobrze poinformowani o tym,
czego się od nich oczekuje, a następnie uznali te cele
za swoje i potrafili się z nimi identyfikować, a sukcesy
firmy uważać za własne. Mam wrażenie, że w Multi-
mediach to się nadal udaje, tak jak się udawało, kiedy
byliśmy jeszcze bardzo małą firmą.

A jak Pan rozwiązał kwestie kadrowe na styku
z końcowym klientem?

To rzeczywiście jest spory problem dla firm działa-
jących w dużym rozproszeniu. Ponieważ Multimedia
rosły stopniowo, stopniowo też nauczyliśmy się działać
w rozproszeniu i bez silnego, centralistycznego nadzo-
ru. Kluczem do sukcesu była tu niewątpliwie samodziel-
ność menedżerów średniego szczebla. Nie da się za-
rządzać z gabinetu prezesa pracownikami, którzy w Ka-
liszu czy w Mielcu mają zapukać do konkretnego miesz-
kania i załatwić konkretną sprawę. Za jakość obsługi
klienta odpowiadają ludzie, którzy z tym klientem mogą
się spotkać na ulicy, może są jego sąsiadami.

Samodzielność jest w firmie bardzo wysoko cenio-
na. Nikt nigdy nie usłyszał – i nie usłyszy – ode mnie
złego słowa za to, że samodzielnie podjął jakąś de-
cyzję. Brak formalnych kompetencji i „tytułu” do po-
dejmowania decyzji nie powinny nikogo krępować.
Jest wiele sytuacji, kiedy nie można czekać, i każdy,
kto samodzielnie myśli, działa i podejmuje decyzje,
spotyka się w firmie z uznaniem. Zwłaszcza, jeśli są
to decyzje słuszne – ale to się okazuje zwykle dużo póź-
niej. Premię można dostać nawet za nietrafioną de-
cyzję – jeśli została podjęta na czas, w dobrej wierze
i z odwagą. Biznes nigdy nie da się zalgorytmizować
i nigdy nie da się wyeliminować błędów, ale dla każdej
firmy znacznie bardziej niebezpieczna od poszcze-
gólnych błędów jest stagnacja wynikająca z asekuracji
i braku odwagi. Ta odwaga musi być obecna na każ-
dym szczeblu. Poza tym na błędach najwięcej można
się nauczyć – choćby tego, jak w przyszłości ich uni-
kać. Nawet najbardziej wizjonerski zarząd nie osiągnie
sukcesu, jeśli nie zaszczepi wszystkim pracownikom
potrzeby osiągania sukcesów – właśnie dzięki podej-
mowaniu decyzji.

Zadaniem centrali jest natomiast dostarczenie
wszystkim pracownikom informacji o tym, co jako fir-
ma chcemy osiągnąć i jakie mamy do tego narzędzia.
Im więcej czasu i energii poświęcamy na komuniko-
wanie wewnętrzne i wymianę informacji, tym lepiej
nam idzie. Szczęśliwie infrastruktura (nasza własna)
pozwala dziś na komunikację bardzo efektywną i na
dodatek bardzo tanią. System wideokonferencji daje
nam możliwość „spotykania się” tak często, jak tego
wymaga sytuacja, ale bez tracenia czasu na podróże

i wypalania hektolitrów benzyny. Są w firmie takie
komórki, które na grafie strukturalnym obrazowane
są jako jeden prostokąt, a które w praktyce rozrzuco-
ne są po całym kraju. Ich skuteczne działanie możli-
we jest dzięki tej samej technologii, którą oferujemy
naszym klientom.

Firma nie ma w zasadzie jednej „centrali”. Kalisz,
Gdynia, Mielec, Kutno, Warszawa – to są ośrodki,
w których pracują ludzie tworzący strategię rozwoju,
wyznaczający cele budżetowe, standardy obsługi, po-
dejmujący kluczowe decyzje dotyczące technologii.

Jak przebiegała Pana kariera w Multimediach?

To jest model dość klasyczny, ale jednak nie do
końca. Pierwszą firmę o nazwie Multimedia założy-
łem w 1991 r. i przez 10 lat byłem jej prezesem. Po-
tem zostałem członkiem rady nadzorczej Multime-
diów, a operacyjnie zająłem się budowaniem „drugiej
nogi”, czyli przejmowaniem spółek telekomunikacyj-
nych. Z racji mojego wykształcenia i doświadczeń za-
wodowych w telekomunikacji wydałem się moim part-
nerom najwłaściwszą osobą do tego zadania.

Kupiliśmy w sumie 8 spółek telekomunikacyjnych,
w tym 5 w stanie upadłości, i zaczęła się praca, której
ostatecznym celem miało być powstanie jednej, zinte-
growanej firmy telekomunikacyjnej, która miała zo-
stać następnie połączona z Multimediami. To zadanie
okazało się niesamowicie wyczerpujące.

Kupione spółki miały odrębne zarządy, rady nad-
zorcze, różne strategie; wykorzystywały również róż-
ne strategie i niekompatybilne technologie. Wymaga-
ły więc konsolidacji organizacyjnej, wykreowania
jednego centrum decyzyjnego i jednolitej strategii, pod-
porządkowanej efektywności definiowanej z punktu
widzenia całej grupy, a nie poszczególnych spółek.
Zmiany musiały być więc głębokie i jak to zawsze
w takich przypadkach bywa, opór materii był również
duży, a dodatkowe problemy wynikały z faktu, że pięć
z ośmiu zakupionych spółek było formalnie w stanie
upadłości gospodarczej. Trudności więc nie brakowa-
ło, jednak i tym razem udało mi się spotkać wspania-
łych ludzi, którzy uwierzyli w koncepcje łączenia i zro-
zumieli, że w procesie łączenia można wyzwolić
synergie, które pozwolą na odniesienie wspólnego suk-
cesu. I tak też się stało. Po trzech latach trudnej pra-
cy powstała dobrze funkcjonująca Grupa Telnet, któ-
ra była gotowa do procesu końcowego łączenia ze
spółką Multimedia. Połączenie to pozwoliło na stwo-
rzenie spółki o unikalnych kompetencjach, łączącej po-
tencjał infrastrukturalny i intelektualny z dwóch ob-
szarów: telewizji kablowej i telefonii. Pozwala nam to
w chwili obecnej na skuteczne rozwijanie usług pa-
kietowych, które chętnie są kupowane przez naszych
klientów. Miniony rok, to wielkie przemiany po połą-
czeniu dwóch dużych spółek, a także początek proce-
su przygotowania spółki do debiutu giełdowego, któ-
ry przeprowadziliśmy z dużym sukcesem.

Dziękuję Panu za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Teresiński
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Wprowadzenie

społecznienie procesów decyzyjnych jest
uznawane za jeden z najbardziej pożądanych
kierunków podnoszenia jakości procesów za-

rządzania – szczególnie w tych obszarach zorganizo-
wanego działania zespołowego, w których źródłem
sukcesu jest kreatywność zachowań i oryginalność
produktów.

Do najczęściej przytaczanych argumentów za ze-
społowym rozwiązywaniem problemów decyzyjnych
należy zaliczyć:
� możność rozpatrzenia problemów z różnych punk-
tów widzenia odpowiadających wiedzy osób uczestni-
czących w zespole. Interakcje między nimi pomagają
przełamać niektóre bariery zbyt specjalistycznego i su-
biektywnego postrzegania problemu i stwarzają szansę
na pojawienie się efektu synergii. Zespół stanowi pod-
porę i stymulator twórczej wyobraźni;
� zwiększenie poziomu akceptacji i siły motywacyj-
nej decyzji, w których podejmowaniu uczestniczyli
przyszli jej realizatorzy;
� możność eliminacji źródeł nieporozumień i oporów
wobec sposobu działania już na etapie jego preparacji,
dzięki czemu zmniejsza się prawdopodobieństwo ich
wystąpienia w trakcie realizacji zadania.

Zespołowe rozwiązywanie problemów decyzyjnych
może jednak mieć dość istotne wady. Do najczęściej
wymienianych zalicza się:
� dużą czasochłonność procesu decyzyjnego, którą
należy rozumieć nie tylko jako czas upływający od
początku do jego zakończenia, ale także jako sumę
czasu poświeconego przez wszystkich uczestników
tego procesu;
� możliwość zdominowania procesu wyboru przez
osoby, które zdobyły przewagę intelektualną, mery-
toryczną lub formalną nad pozostałymi członkami
grupy. Dominacja jednego lub kilku uczestników może
spowodować brak gotowości pozostałych do czynnego
udziału w procesie decyzyjnym i tym samym pozba-
wić grupę korzyści płynących ze wspólnego rozwiązy-
wania problemu przez wszystkich jej członków;
� intensywny nacisk na jednolitość i spójność grupy,
który może doprowadzić do opisanego przez J.L. Ja-
misa efektu myślenia grupowego (groupthink), który
przejawia się obniżoną wartością intelektualną pod-
jętej decyzji, gorszą oceną rzeczywistości i złudzeniem
posiadania siły moralnej [szerzej 2, 5];
� tendencje do podejmowania decyzji bardziej skraj-
nych (bardziej ryzykownych lub bardziej ostrożnych)
w stosunku do decyzji, które byłyby podjęte przez po-
szczególnych członków grupy.

Bardziej zachowawcze decyzje zbiorowe zapadają
wówczas, gdy są one obarczone dużym poziomem ry-
zyka poniesienia odpowiedzialności przez poszczegól-
nych członków zespołu i jednocześnie towarzyszy im
mała atrakcyjność korzyści płynących z uczestnictwa
w tym procesie. Bardziej ryzykowne decyzje zapadają
natomiast wówczas, gdy odpowiedzialność za nie roz-
kłada się na wszystkich członków wieloosobowego ze-
społu. Uświadomione prawdopodobieństwo doznania
dolegliwej kary za błędne decyzje bywa wówczas na
tyle małe, że nie skłania do poszukiwania rozwiąza-
nia o wysokim poziomie racjonalności.

Powodem uspołecznienia procesu decyzyjnego po-
winno być przede wszystkim przeświadczenie, że wa-
runkiem podjęcia decyzji o wysokim poziomie mery-
torycznym jest jej wielostronne, uwzględniające wiele
specjalistycznych punktów widzenia wypracowanie
oraz doprowadzenie do możliwie najszerszej akcepta-
cji celów i kryteriów oceny skutków decyzji. Nasta-
wienie na poszukiwanie rozwiązań o jak najwyższym
poziomie merytorycznym powinno być tym większe,
im w znaczniejszym stopniu jakość podjętej decyzji
może wpłynąć na losy decydentów.

O wyborze formy decydowania – ze względu na
poziom jej uspołecznienia – mogą jednak decydować
także:
� względy formalnoprawne, które narzucają formę
i zakres decydowania oraz skład zespołu decydu-
jącego;
� względy wizerunkowe, gdy inicjatorowi procesu
uspołecznienia decyzji zależy na zbudowaniu opinii
demokraty wśród przełożonych, podwładnych lub
klientów;
� świadomość konieczności uzyskania wysokiego po-
ziomu akceptacji wypracowanego rozwiązania proble-
mu, co będzie możliwe tylko wówczas, gdy adresaci
będą brać – choćby tylko bierny – udział w procesie
decyzyjnym.

W praktyce zarządzania wyżej wymienione powo-
dy uspołecznienia decydowania występują często rów-
nocześnie, przy czym te głośno deklarowane nie za-
wsze są tymi, które są faktycznie najistotniejsze.

Przedmiot i zakres eksperymentu

artykule zostaną przedstawione związki przy-
czynowo-skutkowe pomiędzy zakresem uspo-
łecznienia procesu decyzyjnego a wartością

merytoryczną tak podejmowanych decyzji. Aby zapew-
nić możliwie najwyższy poziom obiektywizmu wyni-
ków badań, należało tego dokonać poprzez przepro-
wadzenie stosownego eksperymentu. Poszukiwanie

Efektywność uspołecznienia
procesu decyzyjnego

Ryszard Rutka
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związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy dwoma
parametrami: uspołecznieniem procesu a poziomem
merytorycznym wyników, wymagało utrzymania po-
zostałych parametrów procesu na możliwie stałym
poziomie. Zadanie decyzyjne powinno być więc sto-
sunkowo proste, możliwe do samodzielnego zrealizo-
wania przez każdego z uczestników eksperymentu –
bez względu na profil wykształcenia, niesugerujące
jednoznacznych rozwiązań, stosunkowo mało czaso-
chłonne po to, aby warunki rozwiązywania problemu
na końcu eksperymentu były zbliżone do panujących
na jego początku. Jakość decyzji da się zidentyfiko-
wać w sposób wymierny poprzez ustalenie odchyleń
pomiędzy wskazaniami uczestników eksperymentu
a wskazaniami ekspertów.

Także sam przebieg eksperymentu winien gwaran-
tować możliwie najwyższe standardy obiektywizmu
wyników. Przyjęto tu następujące wymagania:
� ze względu na zróżnicowaną czasochłonność po-
szczególnych form decydowania czas pojęcia decyzji
nie będzie limitowany i nie będzie miał wpływu na
ocenę efektywności decydowania;
� w celu uniknięcia zdominowania procesu decyzyj-
nego przez wyróżniające się jednostki postanowiono,
że zespoły będą składać się z osób posiadających zbli-
żony poziom wiedzy na dany temat (równie wysoki
lub równie niski);
� kierownicy zespołów będą zgłaszać się na ochotni-
ka, nie będą mogły jednak nimi zostać osoby będące
zwierzchnikami formalnymi członków zespołu decy-
zyjnego lub osoby posiadające tytuły, dyplomy lub cer-
tyfikaty, które mogłyby być wykorzystane jako źródło
przewagi w dyskusji nad rozpatrywanym rozwiąza-
niem problemu;
� pomiędzy członkami zespołów nie będą mogły wy-
stępować przejawy antypatii, a szczególnie wrogości
(zastrzeżenie to dotyczyło przede wszystkim relacji
pomiędzy kierownikiem zespołu a jego członkami);
� zadbano, aby wszyscy członkowie zespołu byli za-
interesowani osiągnięciem jak najlepszego wyniku, bez
względu na to, czy będzie on przypisany poszczegól-
nym członkom grupy, kierownikowi, czy całemu ze-
społowi.

Zadaniem członków zespołu było uszeregowanie
20 przedsięwzięć składających się na realizację pro-
jektu, według kolejności uznanej przez nich za wła-
ściwą. Kolejność ta była następnie konfrontowana
z wzorcową, powstałą na podstawie wytycznych cyklu
działania zorganizowanego. Uczestnicy eksperymen-
tu ustalali następnie bezwzględną wielkość odchyleń
pomiędzy przyznaną lokatą a wskazaniami ekspertów.
Poszczególne odchylenia sumowano. Powstała suma
wskazywała na skalę odstępstw pomiędzy wartością
podjętej decyzji a decyzją optymalną. Im suma ta była
mniejsza, tym decyzja uczestników eksperymentu była
bliższa optymalnej.

Eksperyment przebiegał w trzech etapach.
Etap I. Decydowanie jednoosobowe. Każdy

z uczestników eksperymentu samodzielnie dokonywał
analizy zadania i szeregował przedsięwzięcia według
kolejności ich realizacji. Tę formę podejmowania de-
cyzji można więc utożsamiać z kierowaniem autokra-
tycznym w jego najczystszej odmianie – kierownik
samodzielnie realizuje wszystkie etapy procesu decy-
zyjnego, do których P. Drucker zalicza określenie
problemu, analizę problemu, wypracowanie możli-

wych rozwiązań, wybór najlepszego rozwiązania, prze-
kształcenie wybranego rozwiązania w skuteczne dzia-
łanie [1].

Etap II. Decydowanie konsultatywne. Uczest-
ników eksperymentu przydzielono w sposób przy-
padkowy do pięcioosobowych zespołów. W każdym ze-
spole wyłaniano kierownika według wyżej przedsta-
wionych zasad. Poszczególni kierownicy podejmowali
działania w sposób charakterystyczny dla decydowa-
nia konsultatywno-gabinetowego [por. 4], tzn. dysku-
towali indywidualnie z każdym członkiem grupy, a po
wysłuchaniu opinii wszystkich, samodzielnie dokony-
wali wyborów, które, bogatsi o wiedzę konsultantów,
uznali za optymalne.

Etap III. Decydowanie grupowe, zwane de-
mokratycznym. Kierownik zespołu pełnił jedynie
rolę organizatora dyskusji. Uczestniczył w dyskusji na
równych prawach z pozostałymi członkami grupy; nie
mógł więc narzucać własnego rozwiązania i był zobo-
wiązany do akceptacji rozwiązania, które uzyskało
aprobatę grupy. Grupa podejmowała decyzje poprzez
osiągnięcie konsensusu w każdej sprawie. Przegłoso-
wanie rozwiązań było wykluczone.

W eksperymencie wzięły udział 1104 osoby, które
wchodziły w skład 212 zespołów decyzyjnych. Były to
osoby z wyższym wykształceniem, legitymujące się co
najmniej kilkuletnim stażem pracy. Około 80% uczest-
ników eksperymentu pełniło wtedy lub w przeszłości
funkcje kierownicze. Przeważali kierownicy najniż-
szych szczebli kierowniczych. Stosunkowo najmniej-
szą grupę stanowiła kadra kierownicza najwyższego
szczebla. Uczestnicy eksperymentu byli uczestnika-
mi studium podyplomowego z zakresu zarządza-
nia. Reprezentowali przede wszystkim podmioty go-
spodarcze o zróżnicowanej wielkości i strukturze
kapitałowej.

Wyniki eksperymentu

kalę odstępstw od wyborów optymalnych po-
dano w tabeli 1. Wskazuje ona na bardzo zbli-
żone wyniki osiągnięte przez kierowników po-

szczególnych zespołów w stosunku do średniej wyników
indywidualnych uzyskanych przez wszystkich uczest-
ników eksperymentu. Świadczy to o tym, że kierowni-
cy zespołów nie mieli istotnej przewagi wiedzy nad
członkami zespołów w momencie przystąpienia do eks-
perymentu, a wzrost ich kompetencji następował
jedynie przez wymianę poglądów z innymi członkami
zespołu. Spostrzeżenie to zwiększa wiarygodność wy-
ników; eliminuje bowiem zastrzeżenia, że na poziom
wyników eksperymentu może wpłynąć wysoki poziom
zróżnicowania kompetencji pomiędzy kierownikiem
a pozostałymi członkami zespołu. O zbliżonym pozio-
mie kwalifikacji wszystkich członków poszczególnych
zespołów (w tym kierowników) świadczą także uzyska-
ne indywidualne wybory skrajne.

Porównanie wyników skrajnych uzyskanych w wy-
niku uspołecznienia procesu decyzyjnego z wynikami
wyborów indywidualnych wskazuje, że po stronie
wyników najlepszych nie występują istotne różnice.
Wykorzystanie konsultantów nie chroni także przed
pogorszeniem wyników w stosunku do decyzji podej-
mowanych samodzielnie. Na uwagę zasługuje nato-
miast to, że wyniki uzyskane przez najgorszy zespół
(102 pkt) były jednak o ponad 40 pkt lepsze od najgor- ,
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szego wyniku indywidualnego i najgorszego wyni-
ku kierownika po przeprowadzonych konsultacjach.
W warunkach towarzyszących eksperymentowi nie
ujawniły się więc negatywne cechy myślenia grupo-
wego przejawiające się skłonnością grupy do nieodpo-
wiedzialnego ryzyka.

Postęp dotyczący wzrostu racjonalności decyzji
w przypadku przejścia z jednoosobowej (autokratycz-
nej) formy decydowania do konsultatywnej jest zna-
czący. Udział kierowników, którzy po konsultacjach
uzyskali lepsze wyniki od średniej wyników indywi-
dualnych w zespole, był 18,9% wyższy niż udział kie-
rowników, którzy osiągnęli takie wyniki w sposób cał-
kowicie samodzielny.

Zamiana decydowania konsultatywnego na demo-
kratyczne to dalszy wzrost racjonalności decyzji. Licz-
ba wyborów lepszych od średniej wyborów indywidu-
alnych zwiększyła się o 21,2%. Porównując zespołowe
podejmowanie decyzji z indywidualnym decydowa-
niem kierownika danego zespołu, stwierdzono, że
udział zespołów, które osiągnęły lepszy wynik od śred-
niej wyników indywidualnych danego zespołu, był aż
o 40,1% wyższy od udziału kierowników podejmują-
cych decyzje autokratyczne, których wyniki były lep-
sze od średniej wyników indywidualnych.

Wyniki eksperymentu wskazują na dużą częstotli-
wość występowania efektu synergii w przypadku de-
cydowania zespołowego. W ponad 33% przypadków

wynik zespołowy był lepszy od najlepszego wy-
niku uzyskanego indywidualnie przez członka
danej grupy. Nie należy jednak pomijać stwier-
dzonego zjawiska, polegającego na wysokiej licz-
bie przypadków kompromisowości decydowa-
nia zespołowego. W 52% przypadków zespoły,
decydując wspólnie, osiągnęły wynik gorszy od
najlepszego wyniku w grupie. Zespoły potrafią
więc bardzo często zignorować stanowisko naj-
lepszych, doprowadzając do rozwiązań kompro-
misowych, będących skutkiem myślenia grupo-
wego [por. 3].

Eksperyment dostarczył także interesują-
cych danych dotyczących wpływu zmiany for-
my decydowania na poziom racjonalności decy-
zji. Autor postawił sobie pytanie: jakie zmiany
wyników następują pod wpływem przejścia od
decydowania autokratycznego do konsultatyw-
nego, jakie pod wpływem zmiany decydowania
konsultatywnego na demokratyczne, jakie pod
wpływem zmiany decydowania autokratyczne-
go na demokratyczne?

Skorzystanie z konsultantów prowadzi w ponad
56% przypadków do poprawy racjonalności decydowa-
nia. Jednak w aż ok. 30% przypadków skorzystanie
z konsultantów doprowadziło do pogorszenia wyni-
ków. Konsultatywne decydowanie charakteryzuje się
także wysokim poziomem przywiązania się decyden-
ta do własnych poglądów (13,7% nie zmieniło swoich
wyborów pod wpływem konsultacji). Przejście z de-
cydowania konsultatywnego na demokratyczne to
w 72,6% przypadków poprawa wyników. Jest to więc
bardziej efektywna zmiana niż zastąpienie autokra-
tyzmu konsultacjami. W przypadku decydowania ze-
społowego (demokratycznego) są bardzo małe szanse
na podtrzymanie zdania wypracowanego drogą kon-
sultacji (ok. 5% przypadków). Zastąpienie samodziel-
nego podejmowania decyzji decydowaniem zespoło-
wym drogą dochodzenia do konsensusu w 79,3%
przypadków prowadziło do wzrostu racjonalności de-
cyzji. Na podobny procent (80) wzrostu racjonalności
decyzji pod wpływem zmiany decydowania autokra-
tycznego na demokratyczne wskazują Lefferty i Eddy
[por. 2]. Należy tu jednak podkreślić, że uspołecznie-
nie procesu decyzyjnego nie chroni całkowicie przed
przypadkami pogorszenia racjonalności działania.

Zaprezentowane w tabeli 4 dane obrazują uśred-
nione zmiany racjonalności decyzji pod wpływem zmia-
ny formy decydowania. Poszczególne wskaźniki obra-
zują w procentach relację pomiędzy liczbą punktów

I. Średnie wyników
� indywidualnych decyzji uczestników eksperymentu 74,68
� indywidualnych decyzji kierowników zespołu 71,94
� decyzji kierowników po konsultacjach 62,83
� decyzji zespołowych 51,69

II. Indywidualne wybory skrajne
� najlepszy wynik indywidualny 18
� najgorszy wynik indywidualny 146
� najlepszy wynik indywidualny kierownika zespołu 18
� najgorszy wynik indywidualny kierownika zespołu 134

III. Uspołecznione wybory skrajne
� najlepszy wynik kierownika po konsultacjach 16
� najgorszy wynik kierownika po konsultacjach 148
� najlepszy wynik zespołowy 18
� najgorszy wynik zespołowy 102

Tab. 1. Zestawienie wyników punktowych dla 212
zespołów

Wyszczególnienie punkty

Źródło: opracowanie własne.

1. Kierownicy, których wyniki indywidualne w stosunku do średniej
wyników indywidualnych w zespole były: 52,8 2,8 44,4

2. Kierownicy, których wyniki po konsultacjach w stosunku do średniej
wyników indywidualnych w zespole były: 71,7 3,8 24,5

3. Zespoły, których wyniki w stosunku do średniej wyników
indywidualnych w zespole były: 92,9 0,9 6,2

4. Zespoły, których wyniki w stosunku do najlepszych wyników
indywidualnych w zespole były: 33,6 14,4 52,0

Tab. 2. Zakres zmian wyników pod wpływem uspołecznienia procesu decyzyjnego

Wyszczególnienie

Źródło: opracowanie własne.

wyniki w %

lepsze bez zmian gorsze
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„karnych” otrzymanych podczas zastosowania po-
szczególnych form decydowania. Dane w kolumnie
„100%” wskazują: w przypadku znaku „+” wzrost
trafności decyzji, w przypadku „-” – pogorszenie traf-
ności decyzji w stosunku do formy wyszczególnionej
w mianowniku. Wyniki zawarte w tabeli 4 wskazują,
że uspołecznienie procesów decyzyjnych prowadziło
do wzrostu racjonalności rozwiązań. W każdym z roz-
patrywanych porównań wyniki poprawiły się o kilka-
naście procent wraz ze wzrostem uspołecznienia.
Wyniki zespołowego decydowania były najlepsze, choć
nie dorównywały najlepszym wyborom indywidual-
nym w poszczególnych zespołach.

Wnioski wynikające z eksperymentu

� Uspołecznienie procesów decyzyjnych w przypad-
ku rozwiązania problemów unikatowych, niepowta-
rzalnych i nisko ustrukturyzowanych daje szansę na
istotny wzrost trafności wypracowanych rozwiązań
(pod warunkiem zachowania wymogów omówionych
w pierwszym punkcie artykułu). W przypadku decy-
dowania konsultatywnego oraz zespołowego dochodze-
nia do wspólnego rozstrzygnięcia drogą konsensusu
są to wyniki zdecydowanie lepsze od osiąganych drogą
decydowania autokratycznego, uśrednienia decyzji in-
dywidualnych czy wyboru przez głosowanie.
� Decydowanie demokratyczne nie gwarantuje jed-
nak, że tak wypracowane rozwiązanie będzie zawsze
najlepszym z możliwych. Przewaga decydowania
demokratycznego nad jednoosobowym wystąpiła jed-
nak w czterech przypadkach na pięć. Nawet najlepsze
przygotowanie procesu decyzyjnego, właściwy dobór
członków zespołu ze względu na ich kwalifikacje, ce-
chy osobowe i pełną integrację emocjonalną z kierow-
nikiem-inicjatorem uspołecznienia decydowania oraz
właściwe przeprowadzenie tego procesu nie gwaran-
tują najlepszego wyboru. Warunkiem upowszechnie-

nia zbiorowych form podejmowania
decyzji jest więc ukształtowanie się
kultury tolerancji uzasadnionego ry-
zyka w zarządzaniu. W przypadku gdy
kierownika nie ocenia się w sposób bi-
lansowy, lecz za poszczególne incyden-
ty (gdy jest on oceniany za skutecz-
ność działań, a nie ich efektywność),
nie można liczyć na jego inicjatywę
w zakresie uspołecznienia procesów
decyzyjnych.
� Zarówno decydowanie konsulta-
tywne, jak i demokratyczne nie daje
pewności, że uzyskane w ten sposób
wyniki będą lepsze od osiągniętych in-
dywidualnie przez kierownika zespo-
łu. Niewielkie są także szanse, że będą

to wyniki lepsze od możliwych do osiągnięcia przez
potencjalnie najlepszego członka zespołu. Niemniej
uspołecznienie procesu decyzyjnego daje dużą szansę
na to, że wynik tak osiągnięty będzie lepszy od prze-
ciętnego osiągniętego drogą indywidualną. Istotnie
zmniejszy się też prawdopodobieństwo podjęcia decy-
zji zdecydowanie nietrafionej.
� Zbiorowe formy decydowania, mimo częstego od-
rzucania najlepszych propozycji indywidualnych, przy-
noszą w około jednej trzeciej przypadków lepsze od
nich wyniki.

prof. dr hab. Ryszard Rutka
Instytut Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego
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Summary
The issue of that article is to present the results of the ex-
periment on: how the level of rational decisions is being
changed if influenced by socialising the decision making
process. Participants, recruiting from mainly the manage-
ment staff, were solving the particular problem by making
both autocratic – individual, or democratic – team inspired
decisions. In the survey took part 1104 participants, formed
in 212 decision groups. The participants, who represented
various areas of business, had at least few years’ experience
in management.

1. Zmiana autokratycznego na konsultatywne 119 29 64 56,1 13,7 30,2

2. Zmiana konsultatywnego na demokratyczne 154 11 47 72,6 5,2 22,2

3. Zmiana autokratycznego na demokratyczne 168 6 38 79,3 2,8 17,9

Tab. 3. Rozkład zmian wyników pod wpływem zmiany formy decydowania

Źródło: opracowanie własne.

Rodzaj zmiany formy decydowania
liczba zespołów % udział zespołów

poprawa poprawabez zmian bez zmianpogorszenie pogorszenie

87,4 +12,6

82,3 +17,7

71,9 +28,1

111,0 -11

Tab. 4. Wpływ zmian formy decydowania na poziom racjonal-
ności decyzji

Źródło: opracowanie własne.

Wskaźniki w % % 100 – %

K

A
=                                                                × 100

wybory kierownika po konsultacjach

samodzielne wybory kierownika

D

A
=                                                            × 100

wybory zespołowe

samodzielne wybory kierowników

D

N
=                                                  × 100

wybory zespołowe

najlepsze wybory w zespole

D

K
=                                                                    × 100

wybory zespołowe

wybory kierowników po konsultacjach
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Wprowadzenie

d kilkunastu lat badacze kultury organiza-
cyjnej wyraźnie wskazują na jej aspekt ryn-
kowy (R. Burt, 1999; K. Cameron, R. Quinn,

2003; J. Kotter, J. Heskett, 1992). Dopasowanie kul-
tury organizacyjnej do charakteru rynku wspomaga
lub osłabia sukces firmy. Wobec rosnącej zmien-
ności i kompleksowości otoczenia biznesowego przy-
biera na znaczeniu wyzwanie kształtowania kultury
organizacyjnej pozwalającej na elastyczne i szybkie
działanie.

Jednocześnie jednak, tradycyjnie rozwój i wielkość
firm wiąże się z rosnącym stopniem formalizacji i hie-
rarchiczną strukturą organizacyjną, co zapewnia
sprawność i koordynację. Mniej tu miejsca na sponta-
niczność i swobodę działania pracowników. Wzorco-
wych przykładów takich organizacji można szukać
w różnych branżach (np. McDonald’s czy Ford).

W wielkich organizacjach często dominuje zatem
kultura hierarchii z dużą liczbą ujednoliconych pro-
cedur, nakierowana na wydajność, terminowość,
przewidywalność i gwarantująca porządek w firmie.
Jednocześnie spora część tych zhierarchizowanych or-
ganizacji świetnie daje sobie radę w warunkach zmien-
ności otoczenia. Wyzwaniem staje się zatem znalezie-
nie równowagi między hierarchią i formalizacją
a odpowiadaniem na wymagania rynku. Kultura or-
ganizacyjna powinna więc zawierać normy i wartości
kultury rynku.

Kultura rynku oznacza silniejszą koncentrację na
sprawach zewnętrznych, przeprowadzaniu transakcji
i zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Kryteria oce-
ny odnoszą się do konkurencyjności. Przywódcy są na-
stawieni na osiąganie sukcesu przez firmę, budowa-
nie przez nią pozytywnego wizerunku i reputacji.

Wbrew pozorom, hierarchia i rynek nie są kultu-
rami całkowicie się wykluczającymi. Zarówno jedna,
jak i druga ma na celu zapewnienie organizacji stabil-
ności i kontrolę (K. Cameron, R. Quinn, 2003). Róż-
nicą są kryteria oceny tychże.

Hierarchia zapewnia kontrolę dzięki przepisom,
specjalizacji, scentralizowanym decyzjom, podczas gdy
kultura rynku odnosi się do takich kryteriów, jak:
udział w rynku, rentowność, baza stałych klientów,

a w konsekwencji konkurencyjność. Zapewnienie rów-
nowagi między wartościami obu tych kultur i większe
otwarcie na otoczenie wymaga z jednej strony rezyg-
nacji z kontroli formalnej na rzecz nieformalnej,
większej decentralizacji oraz eliminacji zbędnych prze-
pisów i procedur, a z drugiej strony – ciągłego przypo-
minania i komunikowania głównych celów organi-
zacji, motywowania nakierowanego na wyniki, przy-
spieszenia procesu podejmowania decyzji, utrzymywa-
nia norm jakości i ciągłego pamiętania o potrzebach
klientów.

Potencjalne trudności

odstawową różnicą między wymienionymi
wyżej kulturami jest koncentracja na spra-
wach wewnętrznych (hierarchia) lub ze-

wnętrznych (rynek) oraz wynikające z tego oczekiwa-
nia odnośnie do zachowań pracowniczych:
� w kulturze hierarchii – podporządkowania, działa-
nia według określonych harmonogramów, a od przy-
wódców – administrowania i koordynowania;
� w kulturze rynku – myślenia i rozwiązywania pro-
blemów zgodnie z wymaganiami klienta (rynku), osią-
gania stawianych celów, a od przywódców – dopin-
gowania ludzi do ciężkiej pracy i bezwzględnego egze-
kwowania realizacji celów.

Większa elastyczność działania i koncentracja na
sprawach zewnętrznych wymaga zatem przezwycię-
żenia ograniczeń związanych z postawami wyuczony-
mi w kulturze hierarchii. Kultura ta wyrabia w pra-
cownikach potrzebę bezpieczeństwa oraz myślenie
i działanie liniowe, sekwencyjne. Zagrożenia, jakie
z tego wynikają, są następujące:
� Na poziomie kadry kierowniczej wyższego szczebla
dominuje myślenie operacyjne, a nie strategiczne. Wy-
nika to z faktu, że dominującą rolą przywódcy jest rola
obserwatora, administratora i koordynatora. Działa-
nia i postawa podwładnych nie wiążą się z budowa-
niem przewagi konkurencyjnej.

Ponieważ procedury i hierarchia dają pewne po-
czucie bezpieczeństwa i jasność pełnionych ról, próby
ograniczenia formalizacji i zwiększania odpowiedzial-
ności kadry kierowniczej prowokują zwiększenie zwar-
tości tej grupy, przy jednoczesnej postawie obronnej.

Od hierarchii do rynku –
sposoby kształtowania
elastycznej kultury organizacyjnej

Grażyna Aniszewska
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Jest to chęć zachowania hierarchii, dystansu i lęk
przed nadmiernym egalitaryzmem.
� W przypadku kierowników średniego szczebla moż-
na zaobserwować koncentrację na rozliczaniu wyko-
nania zadań, a niedocenianie aspektu interperso-
nalnego kierowania ludźmi. Czasami, zwłaszcza w sy-
tuacji silnej centralizacji decyzji, próby wprowadza-
nia zmian powodują frustrację kierowników średnie-
go szczebla i poczucie niemożności wpływania na to,
co dzieje się w firmie.

Nadmierna formalizacja prowadzi też do nieumie-
jętności „ogarnięcia” firmy i dostępu do informacji.
Nie wiadomo, gdzie i jakie informacje można zdobyć,
część procedur może być sprzeczna i nie mieć swojego
adresata.
� W przypadku szeregowych pracowników kultura
organizacyjna ma znaczenie w odniesieniu do swojej
funkcji integracyjnej, a nie w powiązaniu ze strategią
i planami rozwoju firmy. Dotyczy to zresztą w mniej-
szym lub większym stopniu zachowań pracowników
szeregowych w każdego rodzaju kulturze organizacyj-
nej. Jeżeli poszukują oni informacji o planach firmy,
to podstawowym motywem jest poszukiwanie poczu-
cia bezpieczeństwa w organizacji (m.in. pewności za-
trudnienia), minimum przewidywalności i stabilno-
ści. W konsekwencji trzeba się liczyć z niechęcią do
podejmowania ryzyka.

Zmiana

odjęcie próby wykształcenia nowych postaw
pracowniczych, gwarantujących większą
otwartość i elastyczność, wymaga zmian

w różnych obszarach. Niektóre z tych działań mają
charakter symboliczny, wspierający zmianę, inne są
fundamentalne dla sukcesu firmy działającej w wa-
runkach zmiennego otoczenia i aspirującej do kultu-
ry rynku.

Strategia

Punktem wyjścia do zmian kultury organizacyjnej
powinna być strategia, a w szczególności odpowiedź
na pytanie: jak firma ma się zmieniać i jak ma wyglą-
dać po zmianie?

Otwarcie na zewnątrz oraz orientacja na klienta
wymagają budowania strategii nie wokół produktów,
ale wokół typów klientów. Jest to być może zabieg
symboliczny, ale wyraźnie komunikujący zmianę war-
tości. Wymusza to także inne formułowanie celów i za-
dań operacyjnych oraz inne ich rozliczanie.

Podobnie, wymagania wobec poszczególnych jed-
nostek organizacyjnych powinny być formułowane
i rozliczane w kategoriach celów strategicznych. Szcze-
gólne znaczenie pełni tu kontrola finansów – piętno-
wanie marnotrawstwa, dublowania się w pracy i nie-
wykorzystywania zasobów.

Całość pozwala na wyuczenie myślenia długofalo-
wego i większego nakierowania na rynek – nie tylko
dyrektorów, ale z czasem kierowników i pracowników
szeregowych.

Spójna polityka komunikacyjna
i public relations

onsekwencją pójścia w stronę wartości kul-
tury rynku, wspierającej realizację przyjętej
strategii, musi być zwiększanie szybkości ko-

munikowania się i przepływu dokumentów. Stąd też
ważne jest opracowanie standardów informacji, które
musi otrzymywać klient wewnętrzny. Pozwala to
zwiększyć szybkość komunikacji w firmie. Jednym ze
sposobów wymuszenia takiej otwartości komunikacyj-
nej jest stosowanie odpowiednich procedur oceny. In-
nymi słowy, szybkość, terminowość przepływu infor-
macji i jakość tychże informacji muszą być jednym
z ważniejszych kryteriów oceny i rozliczania kadry.

W wielu hierarchicznych organizacjach panuje
przekonanie, że kto ma informację, ma władzę. Infor-
macja nieformalna i formalna staje się elementem
przetargów i szerzenia się plotek. Większa otwartość
komunikacyjna pozwala ukrócić gry polityczne
w firmie.

Tworzenie spójnej polityki komunikacyjnej trzeba
zacząć od odpowiedzi na pytanie: kiedy (w jakim świe-
tle), co, komu i po co komunikujemy? Dotyczy to tak
komunikacji wewnętrznej, jak i komunikacji z otocze-
niem. Konkretne osoby powinny zatem zostać obar-
czone odpowiedzialnością za dostarczenie informacji
do konkretnych odbiorców i rozliczane za realizację
zadań komunikacyjnych. Konieczne jest też opraco-
wanie standardu (pakietu) informacji, które każda
jednostka organizacyjna powinna otrzymać. Warto
też uporządkować system komunikacyjny i jasno
wskazać miejsca, w których można szukać poszcze-
gólnych informacji.

Polityka komunikacyjna, zwłaszcza w pierwszym
etapie zmian, powinna zmienić charakter z informa-
cyjnego na informacyjno-perswazyjny. Jej celem musi
być nie tylko zwiększanie wiedzy, ale także nakłania-
nie do samodzielnego poszukiwania informacji.

Istotną składową konkurencyjności jest kształto-
wanie pozytywnego i mocnego wizerunku. To zaś wy-
maga wzmocnienia działań PR. Nie ogranicza się to
zatem do utrzymywania w firmie rzecznika prasowe-
go, ale opracowania spójnej i konsekwentnej polityki
PR. Większa uwaga poświęcona kreowaniu wizerun-
ku pozwala pokazywać także otoczeniu (w tym klien-
tom) zmiany strategii i zmiany wartości kulturowych.

Działania w ramach polityki personalnej

o dominujących norm obowiązujących w fir-
mach hierarchicznych i biurokratycznych
często zalicza się: „bronię własnej pozycji”,

„działam, żeby się chronić”, „zachowajmy status quo”,
„jesteśmy lepsi, wiemy więcej niż w innych działach”.

Przezwyciężenie takiej sytuacji i kształtowanie
pożądanych postaw jest możliwe dzięki podjęciu kil-
ku działań. Pierwsze, najbardziej ryzykowne, to zmia-
na strategii personalnej na strategię sita. Oznacza to
brutalne pozbywanie się tych pracowników (a zwłasz-
cza kierowników), którzy przestają być aktywni i nie ,
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są otwarci na zmiany, a na to miejsce wprowadzanie
nowych. Przy jasnych, nakierowanych na osiąganie
efektów kryteriach oceny daje to możliwość odnowie-
nia kadry i wymuszenia większego zaangażowania,
chociażby poprzez strach i szybko widoczne rezulta-
ty. Istnieje jednak poważne ryzyko „wypłukania” cen-
nych umiejętności z firmy i konieczności zainwesto-
wania w wyszkolenie nowych kadr.

Drugie rozwiązanie to bardzo precyzyjne określe-
nie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska kie-
rownicze (dotyczące nie tylko wiedzy specjalistycznej
i formalnego wykształcenia, ale także umiejętności
i predyspozycji – np. pracy w zespole, komunikacyj-
nych, rozwiązywania konfliktów etc.). Musi to zostać
połączone z ciągłym uaktualnianiem i weryfikacją cech
kandydatów. Jest to jednak rozwiązanie raczej pre-
wencyjne, pozwalające uniknąć podobnych problemów
w przyszłości.

Trzecie działanie, to szkolenia, przesunięcia na
stanowiska o podobnym profilu (gdzie pracownik / kie-
rownik będzie mógł pozyskiwać nowe umiejętności
i uniknie rutyny), zmiana zakresu zadań oraz pełnie-
nie roli mentora. Wiąże się to jednak z budowaniem
prestiżu wokół pewnych stanowisk i ról, po to, aby
nadać im rangę nagrody.

Aby zmiany nie utknęły na poziomie kadry kie-
rowniczej, konieczne staje się słuchanie uwag pracow-
ników i wykorzystywanie ich pomysłów. Premiowa-
nie kreatywności powinno zatem stać się elementem
systemu oceny i motywacji. Tyle tylko, że najpierw
wymaga to zmian postaw kadry kierowniczej, a to
wiąże się z czasem potrzebnym na takie zmiany.

Elementem, który należy bezwzględnie wprowa-
dzić do systemu motywacyjnego, jest wymóg uzasad-
nienia przyznania i nieprzyznania każdej nagrody,
w tym premii (za co, za jakie osiągnięcia?). Brak tego
wymogu lub wymóg uzasadniania tylko nieprzyzna-
nia premii potęguje w świadomości pracowników jej
postrzeganie jak elementu pensji. To nie premia jest
nagrodą, ale jej brak karą. Notabene, umiejętności
interpersonalne powinny być obligatoryjne dla kadry
kierowniczej i stanowić jedno z kryteriów awansu.

Kolejne działania plasuje się na pograniczu polity-
ki personalnej i komunikacji w firmie. Jest to stwo-
rzenie banku wiedzy i kompetencji. Jeżeli poszczegól-
ne jednostki i zespoły realizują specyficzne projekty,
muszą mieć dostęp do informacji o wymaganych umie-
jętnościach i kompetencjach. Nakłada to niestety dużo
pracy na specjalistów działów personalnych. Umożli-
wia za to ograniczenie marnotrawstwa i pomaga w bu-
dowaniu motywacji pracowników.

Standaryzacja

Aby zapewnić sprawne współdziałanie, konieczna
jest, wspomniana już, standaryzacja wymagań – tak
wobec pojedynczych pracowników / kierowników, jak
i wobec działów. Daleko idące różnice w sposobach
zarządzania jednostkami organizacyjnymi w firmie,
których nie usprawiedliwia często specyfika działań,
są demotywujące.

Dotyczy to zwłaszcza polityki komunikacyjnej oraz
współpracy między działami. Mogą być one postrze-
gane jako państwa w państwie, często konkurujące ze
sobą o te same zlecenia, dublujące się w pracy i nie-
umiejące w pełni wykorzystać własnych zasobów. Za-
chęcanie do współpracy między dyrektorami – to za
mało. Potrzebna jest daleko idąca koordynacja dzia-
łań. Daleko idąca swoboda działań na poziomie kadry
kierowniczej wyższego szczebla jest uzasadniona tyl-
ko wtedy, gdy kultura organizacyjna jest silna, jedno-
lita, proefektywnościowa i prorynkowa, oraz gdy nie
istnieje wewnętrzna rywalizacja i ciągłe porównywa-
nie – tu jest lepiej, a tu gorzej.

Do zasady standaryzacji należałoby dodać także
przejrzystość – zasad i reguł.

Artefakty, działania symboliczne

Przede wszystkim misja i cele powinny być znane
pracownikom i widoczne w firmie. Ponadto, potrzeb-
ne są pewne standardy – dokumentów jednakowych
dla wszystkich, identyfikatorów i zachowań (tzn. jed-
no zachowanie musi być albo jednoznacznie nagradza-
ne, albo jednoznacznie karane – niezależnie od miej-
sca w organizacji).

Elementem pokazującym troskę o klienta jest także
dbanie o estetykę wnętrz (np. ujednolicenie kolory-
styki, usunięcie palarni z ciągów komunikacyjnych
i miejsc, w których bywają klienci, wygospodarowa-
nie miejsc parkingowych dla klientów), a także okre-
sowe uaktualnianie materiałów reklamowych.

Okresowe badania kultury organizacyjnej

Przypominanie o konieczności diagnozowania
i rewidowania co pewien czas kultury organizacyjnej
jest truizmem. Badania kultury powinny się odbywać
mniej więcej co dwa lata – tak w odniesieniu do norm
i wartości wspólnych, jak i charakterystycznych dla
poszczególnych jednostek organizacyjnych, a wynika-
jących ze specyfiki ich działania (dział informatyczny
z pewnością będzie funkcjonował według innych za-
sad niż dział produkcyjny).

To działanie stanowi niejako zamknięcie procesu
zmian i docenienie przez firmę wymiaru rynkowego
w kulturze organizacyjnej.

dr hab. Grażyna Aniszewska
prof. Szkoły Głównej Handlowej

Katedra Teorii Zarządzania
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Summary
The aim of his paper is to present the set of activities allo-
wing the organization to develop its flexibility and market
orientation through organizational culture. The tools of
employees’ attitude formation concern: strategy, communi-
cation and PR, HR, procedures and artifacts changes.
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Wprowadzenie

nnowacyjność przedsiębiorstw uznawana jest
obecnie za jeden z czynników umożliwiają-
cych osiągnięcie przewagi konkurencyjnej

w obecnych uwarunkowaniach gospodarki opartej na
wiedzy (GOW). Podstawą działań innowacyjnych
o charakterze organizacyjnym, a także technicznym
przedsiębiorstw są procesy organizacyjnego uczenia
się. Bazując na danych empirycznych pochodzących
z przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskie-
go, niniejszy artykuł przedstawia, jak kształtuje się
zdolność do uczenia się firm innowacyjnych oraz tych,
które w ostatnim okresie nie wprowadziły żadnych
innowacji. Analizie poddany został jeden z kluczowych
wymiarów zdolności do uczenia się – atmosfera pa-
nująca w przedsiębiorstwie. Prezentowane wyniki
wskazują, że przedsiębiorstwa innowacyjne mają
lepszą komunikację interpersonalną, wyższy poziom
zaufania między przełożonymi a podwładnymi i więk-
sze zaangażowanie jednostek w prace zespołu, komór-
ki, firmy.

Obecnie panujące poglądy na temat kluczowych
czynników sukcesu przedsiębiorstwa skłaniają do
twierdzenia, że organizacje dynamicznie starają się
dostosować swoje charakterystyki do wymagań oto-
czenia poprzez zmienianie swoich strategii oraz stra-
tegicznych zasobów i kompetencji – odnawianie się.
Pojawiło się zatem pytanie dotyczące wewnętrznych
źródeł sukcesu firmy, na które w licznych badaniach
starali się znaleźć odpowiedź naukowcy, m.in. M. Cro-
zier, T. Peters i R. Waterman, P.F. Drucker, P. Sen-
ge, A. De Geus, H. Simon, co zaowocowało redefinicją
dotychczasowych paradygmatów zarządzania i do-
strzeżeniem znaczenia zasobu wiedzy i zdolności
przedsiębiorstw do jej wykorzystania w kreowaniu
przewagi strategicznej. Między innymi M.E. Porter
pisze, że przewagi konkurencyjnej obecnie należy upa-
trywać przede wszystkim w zdolności do bycia inno-
wacyjnym, ciągłego podnoszenia poziomu innowacyj-
ności oraz uzyskiwania dzięki temu odpowiedniej
efektywności (Porter 2001: 192).

Procesy zagospodarowania zasobu wiedzy organi-
zacyjnej dotyczą szerszej koncepcji obejmującej nie tyl-
ko dystrybucję i rozpowszechnianie wiedzy, ale także
jej generowanie oraz wykorzystywanie, co z kolei ści-
śle wiąże się z procesami uczenia się organizacji. Na
relacje występujące między uczeniem się organizacji
oraz innowacyjnością wskazywał R. Stata, pisząc, że
organizacyjne uczenie jest procesem, poprzez który
pojawia się innowacja w działaniu organizacji, a zatem
poziom uczenia się może stać się dla przedsiębiorstw
głównym źródłem przewagi konkurencyjnej (Stata
1989: 63). Uczenie może bowiem dotyczyć zarówno
aspektu doskonalenia istniejących kompetencji firmy
– rozwoju istniejącej wiedzy w zakresie posiadanych
produktów, technologii itp., jak i rozwoju wiedzy, kreo-
wania nowych kompetencji – tworzenia nowej wiedzy
opartej na nowych zasadach i regułach. Próbując zde-
finiować, czym jest organizacyjne uczenie się, napoty-
kamy jednak duże trudności wynikające z istniejącego
chaosu pojęciowego w tym obszarze. Teoria organiza-
cyjnego uczenia się przez ostatnich dwadzieścia lat roz-
wijała się w dużym tempie. Jednakże nadal nie opraco-
wano i przyjęto jednego podejścia, jednej koncepcji.
Próbując ująć w sposób syntetyczny główne założenia
różnych podejść teoretycznych, organizacyjne uczenie
się można zdefiniować jako celowy proces wykrywania
i poprawiania błędów i odchyleń (Ch. Argyrys, D. Schon)
służący celom organizacji, opierający się na ciągłym
testowaniu doświadczeń i przekształcaniu ich w wie-
dzę dostępną wszystkim pracownikom (P. Senge),
zwiększający zdolność organizacji do podejmowania
efektywnych działań (D. Kim), a przez to skutkujący
innowacjami (R. Stata).

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie na
podstawie wyników badań różnic między podmiotami
gospodarczymi określonymi jako innowacyjne a pod-
miotami nieinnowacyjnymi w obszarze ich zdolności
do uczenia się. Rozważania i analizy będą skoncen-
trowane na jednym z wymiarów zdolności do uczenia
się przedsiębiorstw – systemie sprzyjającym uczeniu
się. Wymiar ten stanowi bowiem jeden z kluczowych
wymogów w kształtowaniu organizacji uczących się.

Zdolność przedsiębiorstw
do uczenia się a innowacyjność
– rola atmosfery panującej
w przedsiębiorstwie

Bartłomiej Moroszo

,
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Ocena zdolności do uczenia się
przedsiębiorstwa

 celu identyfikacji różnic w obszarze zdolno-
ści do uczenia się przedsiębiorstw innowa-
cyjnych i nieinnowacyjnych opracowano

metodę badawczą umożliwiającą ocenę poziomu inno-
wacyjności przedsiębiorstw oraz zdolności do uczenia
się w kilku wymiarach. Metoda oceny zdolności do
uczenia się oparta została na metodzie INVEST
M. Pearna, C. Rodericka i Ch. Mulrooneya. Wyróż-
nione w niej zostały trzy wymiary oceny zdolności
przedsiębiorstw do uczenia się:
� nastawienie kadry kierowniczej (indywidualne po-
dejście do zmian oraz relacje przełożony–podwładny),
� system sprzyjający uczeniu się (organizacyjne, sys-
temowe uwarunkowania),
� atmosfera panująca w przedsiębiorstwie (klimat,
kultura ukierunkowana na zmiany).

Podobnie jak w metodzie INVEST, każdy z po-
wyższych wymiarów analizowany był za pomocą róż-
nych wskaźników.

Wielu autorów wskazuje na przywództwo – nasta-
wienie kadry kierowniczej do uczenia się jako jeden
z kluczowych czynników przy budowaniu zdolności
przedsiębiorstw do uczenia się. Dotyczy to samego
podejścia i zdolności kadry kierowniczej do inicjowa-
nia i wdrażania zmian, aktywnej identyfikacji sytu-
acji problemowych i rozwiązywania ich, podejścia do
ryzyka itp. Kadra zarządzająca z racji zajmowanego
stanowiska i wynikającej z tego władzy jest bowiem
kluczowym inicjatorem uczenia się – agentem ucze-
nia się. Drugim aspektem związanym z nastawieniem
kadry zarządzającej jest podejście kadry kierowniczej
do kolegialności. Włączanie pracowników w procesy
decyzyjne, inicjowanie działań na zasadzie pracy ze-
społowej pobudza możliwości grupowego uczenia się
w przedsiębiorstwach, zachęca do wymiany pomysłów,
a także daje sygnał pracownikom, że ich pomysły i su-
gestie są mile widziane, co pobudza ich indywidualne
uczenie się.

Drugi wymiar oceny zdolności do uczenia się to
system sprzyjający uczeniu. Wymiar ten związany jest
z utrwalaniem wyników uczenia się – instytucjonali-
zowaniem oraz tworzeniem odpowiednich do uczenia
się uwarunkowań organizacyjnych. Wyniki uczenia się,
które zostają zakodowane w ogólnie pojętym syste-
mie organizacji poprzez wprowadzane zmiany w stan-
dardowych regułach funkcjonowania na poziomie ope-
racyjnym (zasady, procedury, systemy diagnostyczne)
z jednej strony utrwalają zmodyfikowaną lub nowo
powstałą wiedzę organizacyjną i uniezależniają ją od
konkretnych pracowników (ochrona wiedzy przed
utratą związaną z odejściem pracownika), ale z dru-
giej strony kształtują przyszłe zachowania w organi-
zacji – podejście w przyszłości do kwestii zmian i ucze-
nia się, trwałość zachowań uczenia się w organizacji.
W tym obszarze badany jest stopień utrwalania decy-
zji w zakresie strategii i przekładania ich na operacyj-
ne działania firmy oraz dostosowywanie systemów
organizacji, m.in. informacyjnych i kontrolnych, do
potrzeb strategicznych przedsiębiorstwa. Identyfika-
cja rozbieżności między założeniami a stanem rzeczy-
wistym jest zazwyczaj punktem wyjścia, inicjatorem

procesu uczenia się (jedno- lub dwupętlowego). Dla-
tego dostarczanie informacji adekwatnej do kierunku
strategicznego firmy jest warunkiem sprzyjającym
uczeniu.

Ostatnim badanym wymiarem są klimat i atmo-
sfera panująca w organizacji. Można powiedzieć, że
klimat jest wypadkową wcześniejszych działań kadry
zarządzającej, stosowanego stylu przewodzenia oraz
funkcjonujących w organizacji struktur i systemów
zarządzania. Klimat wzajemnego szacunku, zaufania,
poczucia wartości i możliwości wpływu pracowników
na organizację, połączony z profesjonalizmem opera-
cyjnym (systemem) i jasno określonymi celami, przy-
czynia się do zwiększenia zaangażowania jednostek
i wspólnej odpowiedzialności w działaniu. Efektywna
komunikacja organizacyjna, będąca ważnym środ-
kiem rozwoju wiedzy, dzielenia się wiedzą i transfe-
ru wiedzy zależy od podejścia kadry kierowniczej do
tych zagadnień oraz ciągłego udoskonalania istnieją-
cych formalnych i nieformalnych procedur komuni-
kacyjnych.

Opis próby badawczej

dentyfikacja charakterystyk firm innowacyj-
nych i nieinnowacyjnych została przeprowa-
dzona na podstawie materiału empirycz-

nego zgromadzonego podczas realizacji projektu ba-
dawczego zatytułowanego „Ogólna diagnoza szczeciń-
skich przedsiębiorstw”, a przeprowadzonego przez
Zespół Badawczy „Integracja” Uniwersytetu Szczeciń-
skiego w latach 2000–2001. W projekcie tym, posłu-
gując się kwestionariuszem ankietowym kierowanym
do osób zajmujących główne stanowiska kierownicze,
uzyskano obszerne informacje z wielu obszarów za-
rządzania i działania przedsiębiorstw. Badaniu pod-
dane zostały firmy prowadzące działalność w Szczeci-
nie i okolicach. Do wytypowania próby badawczej
wykorzystano losowanie warstwowe proporcjonalne.
Firmy podzielono ze względu na: wielkość (przedsię-
biorstwa małe, średnie, duże) i profil działalności
(budownictwo, handel, produkcja, rolnictwo i usługi).
Badanie było przeprowadzone w dwóch etapach. Wy-
niki przedstawione poniżej pochodzą z drugiego eta-
pu badań, ponadto wybrano tylko te podmioty, które
udzieliły odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte
w kwestionariuszu. Ostatecznie analizie poddano dane
pochodzące z 361 przedsiębiorstw. Ze względu na pod-
jętą w pracy tematykę badawczą nie uwzględniono mi-
kroprzedsiębiorstw.

W celu zbadania wpływu zdolności do organiza-
cyjnego uczenia się na innowacyjność przedsiębiorstw,
dokonano oceny innowacyjności przedsiębiorstw,
w wyniku której podzielono badane podmioty na gru-
py: grupę firm innowacyjnych oraz grupę firm nie-
innowacyjnych. Innowacyjność przedsiębiorstw jest
określana jako zdolność przedsiębiorstwa do tworze-
nia i wdrażania innowacji, umiejętność wprowadza-
nia nowych i/lub zmodernizowanych wyrobów, proce-
sów technologicznych oraz procesów organizacyjno-
-technicznych. Miernikiem tak ujętej innowacyjności
są wdrożone innowacje technologiczne w obrębie pro-
duktów i procesów (tzw. innowacje TPP) (Oslo Ma-
nual 1997: 31). Innowacje TPP obejmują wiele dzia-
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łań badawczych, technologicznych, organizacyjnych,
finansowych i handlowych. Ze wszystkich wyszczegól-
nionych możliwości prowadzenia działań innowacyj-
nych do analizy wybrano innowacje związane z proce-
sami organizacyjnymi (ulepszenia procesowe). Grupa
przedsiębiorstw „innowacyjnych” – tych, które wpro-
wadziły zmiany i ulepszenia procesowe, składała się
z 29 podmiotów. Natomiast 152 przedsiębiorstwa
tworzą grupę podmiotów nazwanych „nieinnowacyj-
nymi” – tzn. w badanym okresie nie wprowadziły żad-
nych innowacji typu procesowego. Pozostałe 180
przedsiębiorstw to firmy, w których prowadzone są
innowacje, inne niż procesowe (grupa ta nie została
poddana badaniu).

Analizę zdolności do uczenia się przeprowadzono
na podstawie danych z obu grup podmiotów na pod-
stawie opisanej wcześniej metody analizy.

Przyjazna atmosfera panująca
w przedsiębiorstwie

zeczywiste wyniki pracy kadry kierowniczej
(skuteczne przywództwo oraz sprawnie dzia-
łające i sprzyjające uczeniu się struktury) są

widoczne w atmosferze, jaka panuje w organizacji.
Klimat wzajemnego szacunku i dowartościowania lu-
dzi skłania pracowników do pełnego zaangażowania
oraz podporządkowania się celom organizacyjnym. In-
teresujący jest fakt, że we wszystkich wskaźnikach,
wynikających z modelu organizacyjnego uczenia się,
badanych na potrzeby określania atmosfery w orga-
nizacji, oceny uzyskane przez przedsiębiorstwa inno-
wacyjne były wyższe od nieinnowacyjnych – średnio
ok. 10% (zob. tabela). Najlepsza ocena uzyskana przez
przedsiębiorstwa nieprowadzące żadnych innowacji
(miernik – „chęć dzielenia się wiedzą, zaufanie, współ-
praca”) przewyższa tylko jedną ocenę firm innowa-
cyjnych, tj. miernik o nazwie „poczucie wspólnej od-
powiedzialności za podejmowane działania”.

Największa różnica występuje w efektywności ko-
munikacji interpersonalnej (16%), co świadczyć może
o dobrej chęci pracowników do komunikowania się
oraz dobrym systemie przepływu informacyjnego.
Warto wspomnieć, że zespołowe i indywidualne ucze-
nie się w wielkiej mierze zależne jest od dobrej komu-
nikacji, równocześnie jest początkiem wspólnego in-
terpretowania, wyciągania wniosków z własnego lub
cudzego działania.

Najwyższą ocenę uzyskano w odpowiedzi określa-
jącej poziom zaufania między przełożonymi a podwład-
nymi. Abstrahując od oczywistego mankamentu py-
tania wynikającego z faktu, że zostało skierowane do
przełożonych, uzyskano średnią ocenę dla firm inno-
wacyjnych 4,12 w skali od 0 do 5 punktów (o 13% wyż-
szą niż ocena firm nieprowadzących innowacji).

Wszystkie oceny punktowe tej części modelu były
powyżej 3,5 punktu w skali 1–5. Najmniejsze różnice
(ok. 1% na korzyść innowacyjnych) były w ocenach
poczucia wspólnej odpowiedzialności za podejmowa-
ne działania oraz chęci dzielenia się wiedzą, wykaza-
nia zaufania i współpracy. Wytłumaczeniem tego
może być trudność dokonania ogólnej oceny poczucia
odpowiedzialności wszystkich pracowników za po-
dejmowane działania (abstrakcyjność tego żądania)
oraz ogólna niechęć ludzka do dzielenia się wiedzą
i do otwartego działania (zob. rysunek).

Podsumowanie

zrost znaczenia wiedzy w działaniu przedsię-
biorstw oraz ich rozwoju wiąże się z potrzebą
istotnej zmiany w mentalności kadry kierow-

niczej i tworzeniem systemu sprzyjającego uczeniu się
w przedsiębiorstwie. Trwające dziś w przedsiębior-
stwach zmiany w nastawieniu kadry i tworzonych
uwarunkowaniach organizacyjnych zaczynają skutko-
wać poprawiającą się atmosferą, jaka panuje w przed-
siębiorstwie. Przeprowadzone badania wskazują, że

Tab. Wyniki w zakresie przyjaznej atmosfery

* maksymalna wartość wskaźnika wynikająca z podanej w nawiasach skali miernika

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z projektu.

Poczucie wspólnej odpowiedzialności za podejmowane
działania (1–5 pkt) 3,56 3,53 0%

Zaangażowanie jednostek w prace zespołu, komórki,
firmy (1–5 pkt) 3,89 3,41 10%

Efektywność komunikacji interpersonalnej (1–5 pkt) 3,85 3,22 12%

Chęć dzielenia się wiedzą, zaufanie, współpraca (1–5 pkt) 3,67 3,64 1%

Poziom zaufania między przełożonymi a podwładnymi
(1–5 pkt) 4,12 3,58 11%

Średnia różnica (w %) x x 7%

Wyszczególnienie

Średnia wartość miernika

RóżnicaFirmy uznane
za innowacyjne

Firmy
nieprowadzące

działalności
innowacyjnej

A B (A–B)/max*

,
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we wszystkich badanych obszarach przedsiębiorstwa
innowacyjne uzyskują lepsze wyniki niż te nieinno-
wacyjne. W szczególności wyróżniają się one lepszą
komunikacją interpersonalną, wyższym poziomem za-
ufania wykazanym wobec przełożonych i większym za-
angażowaniem jednostek w prace zespołu, komórki,
firmy.

„Umiejętność przedsiębiorstw do uczenia się szyb-
ciej niż konkurencja” przestaje być „sztuką dla sztu-
ki”. Ukierunkowuje menedżerów do tworzenia odpo-
wiednich systemów: informacyjnego, motywacyjnego
i kontrolnego, a przedsiębiorstwo na tworzenie i wdra-
żanie nowych pomysłów, których efektem będą inno-
wacje i zdrowa atmosfera w pracy wytworzona przez
zaangażowanych pracowników.

dr Bartłomiej Moroszo
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami

Akademii Rolniczej w Szczecinie
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Summary
Innovativeness is recognized contemporary as one of the key
factors of creating and sustaining competitive advantage.
Organizational learning is the process that underlies both
technical and organizational innovative actions of compa-
nies. Basing on data from enterprises in West-Pomeranian
region this article presents differences in organizational
learning capability between innovative and non-innovative
companies. An analysis and discussion is based on one di-
mension of organizational learning capability – the atmos-
phere existing in the company. Better communication, a high-
er level of confidency and stronger commitment have been
achieved innovative companies.

Rys. Porównanie wskaźników określających atmosferę w firmach innowacyjnych i nieinnowa-
cyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z projektu.
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Wprowadzenie

ezultaty badań i analiz zaprezentowane
w raporcie World Academy of Productivity
Science [15] wykazały, że jedną z pięciu głów-

nych przyczyn niepowodzeń inicjatyw doskonalących
w organizacjach różnych branż i wielkości jest brak
świadomości potrzeby stosowania oraz nieodpowied-
nie wdrożenie pomiarów wyników procesów. Ponad-
to, jak wynika z raportu z badań przeprowadzonych
w 300 firmach z terenu W. Brytanii, Francji i Nie-
miec [6], 75% organizacji nie wykorzystuje pomiarów
do bieżącego zarządzania procesami, a jedynie poni-
żej 60% określa mierzalne cele dla swoich procesów.

W ramach paradygmatu zarządzania procesowego
nieodzowne jest powiązanie strategii organizacji ze
skutecznością jej procesów. Powszechną, niestety,
praktyką jest dążenie kierownictwa przedsiębiorstw
do poprawy niektórych tylko rezultatów procesu (np.
jakości produktu lub czasu realizacji), bez uwzględ-
nienia znaczenia i wpływu tych rezultatów na reali-
zację przyjętej strategii oraz wynikających z niej ce-
lów. Sink, Morris i Johnstone [12] dostrzegają ten
problem, stwierdzając, że „(...) pomiary wspierają pro-
ces uczenia się w organizacji w sytuacji, gdy zarządza-
jący posiadają przygotowanie i narzędzia po to, by
przekształcić odpowiednie dane w informacje, a in-
formacje w wiedzę”.

Wprowadzenie w obowiązującej wersji norm ISO
serii 9000 podejścia procesowego1) jako filaru zarzą-
dzania jakością istotnie zmieniło spojrzenie na sfor-
malizowane systemy zarządzania jakością (SZJ),
umożliwiając w naturalny dla tego podejścia sposób
wbudowanie w te systemy zasady stałego doskonale-
nia. Zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 proce-
sy objęte systemem zarządzania jakością powinny być
monitorowane pod kątem zgodności z przyjętymi ce-
lami jakościowymi, te zaś muszą wynikać ze spójnej
z misją firmy polityki jakości danej organizacji. Dla-
tego też projektując podsystem oceny skuteczności pro-
cesów objętych systemem zarządzania jakością, ko-
nieczne jest opracowanie metod umożliwiających
monitorowanie zależności pomiędzy strategią organi-
zacji a jej procesami.

W dalszej części artykułu przedstawiony zostanie
zarys oryginalnej metody, spełniającej powyższe warunki
i zalecenia, służącej określaniu oddziaływania (wkładu)
procesów realizowanych w organizacji na realizację przy-
jętych celów strategicznych. Pomysł jej opracowania
powstał z uwagi na stwierdzoną w sektorze MŚP zna-
czącą lukę metodyczną w zakresie planowania i monito-
rowania procesów [2]. Konkretne wykorzystane w tej
metodzie rozwiązania zostały ukształtowane pod wpły-
wem wyników badań potrzeb i oczekiwań małych i śred-
nich organizacji prowadzonych przez autora [3] oraz
uwag zawartych w opracowaniach [11 i 1].

Działania realizowane w ramach proponowanej
metody podzielić można na cztery, ujęte cyklicznie,
poniżej scharakteryzowane etapy.

Etap 1. Ustalenie celów strategicznych
organizacji

roces określania i implementacji strategii
w mniejszych organizacjach nie jest zazwy-
czaj sformalizowany, często ma bardzo spon-

taniczny charakter i pozostaje pod silnym wpływem
właściciela. W literaturze fachowej w odniesieniu do
sektora MŚP, obok typowych strategii ofensywnych
i przetrwania, wymienia się również strategię stabili-
zacji [5, 9, 13]. Akceptacja typowej dla zorientowane-
go na procesy zarządzania jakością zasady, promują-
cej dążenie do stałego usprawniania i rozwoju poprzez
zwiększanie aktywności w kluczowych obszarach (stra-
tegie ofensywne), sprawia, że organizacja powinna
przyjąć równocześnie kilka celów strategicznych. Ze
względów praktycznych zaleca się, by liczba celów stra-
tegicznych nie przekraczała 3÷5 w przyjętych do re-
alizacji w okresie 2÷5 lat [11]. Zbyt duża liczba celów
może negatywnie wpłynąć na przejrzystość i skutecz-
ność programów ich realizacji.

Celom, które w danym okresie odgrywają najbar-
dziej znaczącą rolę w realizacji przyjętej przez organi-
zację misji, należy przypisać odpowiednio wysokie wagi.
Najprostszym sposobem jest tu rozdzielenie pomiędzy
przyjęte cele 100 punktów lub 100% (odpowiednich
ułamków dziesiętnych). Wagi przypisane celom strate-
gicznym powinny odpowiadać priorytetom ustalonym

Metoda określania
wpływu procesów na realizację
celów strategicznych
jako narzędzie doskonalenia
organizacji

Piotr Grudowski

,
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w wizji organizacji na dany okres i wraz ze zmianą tych
priorytetów powinny również być zmieniane. Na przy-
kład, kierownictwo, dążąc do zwiększenia udziału fir-
my w rynku, może, zamiast bazować na kryterium zy-
sku, preferować w pewnym okresie innowacyjność
mierzoną np. liczbą nowych produktów wprowadzonych
w tym czasie. Po osiągnięciu oczekiwanego poziomu
innowacyjności większą wagę można przypisać celom
związanym z poziomem osiąganych zysków.

Etap 2. Transformacja stanu kryteriów
oceny wyników procesu

by określić relacje pomiędzy celami organi-
zacji a jej procesami, należy przede wszyst-
kim te procesy zidentyfikować, ustalając ich

hierarchię i powiązania. Kolejnym krokiem jest przy-
jęcie kryteriów oceny rezultatów działań i dostoso-
wanie ich do specyfiki konkretnych procesów. Po-
wszechnie przyjmuje się, że trzema podstawowymi
kategoriami kryteriów, które określają wyniki każde-
go procesu, są: � jakość, stanowiąca poziom spełnie-
nia oczekiwań klientów2), �  koszt, określający
efektywność wykorzystanych zasobów i zdolności kon-
kurowania ceną za oferowaną jakość oraz � czas, ob-
razujący szybkość oczekiwanej reakcji na zmiany
w otoczeniu, realizacji zleceń czy też wprowadzenia
produktu na rynek. Związki łączące procesy organi-
zacji ocenianej poprzez te kryteria oraz jej strategię
odzwierciedloną w celach przyjętych do realizacji
w danym okresie przedstawia rysunek 1.

Wspomniane trzy kategorie kryteriów oceny wy-
ników procesów wyrażane są za pomocą różnych skal
i jednostek. Wyniki poszczególnych procesów mogą być
oceniane w odniesieniu do kryteriów wyrażanych za-
równo w sposób obiektywny, takich jak wadliwość
produkcji czy czas realizacji, jak i subiektywnych, np.
zadowolenie klienta. W celu określenia wpływu dane-
go procesu na strategię organizacji należy więc tak
połączyć różne miary wyników procesów, aby móc
wyrazić je w jednolity sposób poprzez transformację
do jednej, uniwersalnej skali, a następnie łącznie je
ująć w postaci zagregowanego wskaźnika.

Przydatna, z punktu widzenia mniejszych orga-
nizacji (z uwagi na prostotę procedury analitycznej

i łatwość interpretacji wyników), jest metoda trans-
formacji stanów, bazująca na opisanych przez Riggsa
m.in. w [11] macierzach OMAX (Objective matrix),
zwanych również macierzami Riggsa lub macie-
rzami Oregon.

Strukturę takiej macierzy dla przykładowego pro-
cesu przedstawiono na rysunku 2.

W wierszu 1. macierzy podaje się kryteria oceny
wyników procesu oraz ich miary. Sugeruje się, aby
stosować tu trzy wspomniane wcześniej kryteria: ja-
kość, koszt i czas – dobierając ich miary w sposób od-
powiedni do specyfiki rezultatów danego procesu.

Ta specyfika może sprawiać, że uzasadnione
w ustalaniu oddziaływania jakiegoś procesu na dany
cel strategiczny będzie pominięcie któregoś z kryte-
riów oceny jego wyników. Dodatkowy komentarz
w tej kwestii zostanie przedstawiony w dalszej części
opisu metody.

W wierszu 2. macierzy podaje się aktualne wartości
kryteriów oceny procesu, wyrażone w postaci przyję-
tych miar. Wiersze 3.–13. (kolumny 1.–3.) zawierają
skale pomiarowe odniesione do trzech kryteriów oce-
ny wyników procesu. Wartości ujęte na tych skalach
odpowiadają wartościom niemianowanej skali, na któ-
rej wartość „0”oznacza najmniej korzystny, a „10” naj-
korzystniejszy stan danego kryterium. Dla każdego
z kryteriów oceny procesu należy przyjąć, obok jednost-
ki miary, również odpowiedni typ skali pomiarowej.
W pewnych sytuacjach relacja pomiędzy wartościami
na skali pomiarowej i na skali niemianowanej może być
liniowa, w innych nieliniowa (np. wykładnicza, lo-
garytmiczna). Jak wynika z przykładu pokazanego na
rysunku 2, skala pomiarowa odniesiona do jakości jest
skalą nieliniową. Według [11] ustalając typ tej relacji,
należy oprzeć się na analizie uwarunkowań istnieją-
cych w danym sektorze działalności, wykorzystując np.
benchmarking. Na przykład wzrost wadliwości produk-
cji (miara jakości) o rząd promili, w przypadku wytwórcy
elementów elektronicznych, może być powodem zerwa-
nia współpracy przez kluczowego klienta, z uwagi na
rolę tych elementów w złożonym produkcie.

Budując skalę pomiarową, warto przyjąć, jako
wartości odniesienia, trzy charakterystyczne punkty na
skali niemianowanej. Wartość najkorzystniejsza – „10”
– powinna odnosić się do wyników osiąganych przez li-

dera w branży, wartość
„5” odpowiadać średnie-
mu poziomowi charakte-
ryzującemu wyniki osią-
gane w analizowanej
dziedzinie, a wartość „0”
oznaczać powinna stan
uznany za akceptowalne
minimum. W odniesieniu
do przykładu przedsta-
wionego na rysunku 2
poziom wadliwości proce-
su produkcyjnego równy
0,1% został uznany za
wynik osiągany przez naj-
lepsze organizacje w da-
nej branży (wartość „10”
według skali niemiano-
wanej), a jednostkowy

Rys. 1. Model relacji pomiędzy celami określającymi strategię organizacji
a jej procesami
Źródło: opracowanie własne.
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koszt produkcji – 1750 zł, za wartość, powyżej której
niemożliwe będzie uzyskanie korzystnego wyniku eko-
nomicznego (wartość „0” na skali niemianowanej).

Na podstawie przyjętych skal pomiarowych, dla
kryteriów służących ocenie wyników procesu, należy
ustalić odpowiadającą aktualnej wartości danego kry-
terium wartość według skali niemianowanej. Wypeł-
niając więc wiersz 14. macierzy Riggsa, stosuje się
wspomnianą wcześniej transformację aktualnego
stanu kryteriów do wartości według wspólnej skali
punktowej, co z kolei umożliwia w dalszych etapach
zagregowanie różnych miar do postaci synte-
tycznego wskaźnika. W celu transformacji bieżącej
wartości lub stanu kryterium opisującego obiekt (np.
proces) do stanu względnego można też zastosować
metody relatywizacji stanu, których szczegółowy opis
znaleźć można m.in. w pracach [7, 8, 4].

Jak wynika z rysunku 2, określenie poziomu od-
działywania procesów na realizację celów strategicz-
nych przy wykorzystaniu macierzy Riggsa wymaga
ustalenia, obok bieżących wyników poszczególnych
procesów w odniesieniu do kryteriów ich oceny (tj.
jakości, kosztów, czasu), również współczynników
ważności tych kryteriów w odniesieniu do każdego
z celów strategicznych (wiersz 15. macierzy na rysun-
ku 2). Waga poszczególnych kryteriów oceny danego
procesu odniesiona do celu strategicznego A może być

więc inna niż waga tychże kryteriów odniesionych do
celu strategicznego B. Ponadto współczynniki ważno-
ści tego samego kryterium oceny odpowiadających
sobie procesów w różnych organizacjach mogą przyj-
mować wartości zależne od specyfiki tych organizacji.
Na przykład, kryterium czasu wprowadzenia nowego
wyrobu na rynek odniesione do procesu rozwoju no-
wych produktów będzie bardziej istotne dla firmy in-
formatycznej niż dla producenta pieczywa.

Etap 3. Określenie wkładu procesów
w realizację przyjętych celów strategicznych

rzemnożenie transformowanych do skali nie-
mianowanej wartości kryteriów oceny wyni-
ków danego procesu przez odpowiadający tym

kryteriom współczynnik ważności odniesiony do
danego celu strategicznego umożliwia obliczenie oddzia-
ływań (wkładów) ważonych dla każdego z tych kryte-
riów (wiersz 16. macierzy na rysunku 2). Łączne od-
działywanie procesu na dany cel strategiczny określa
suma oddziaływań ważonych dla przyjętych kryteriów
oceny procesu. Wartość tę wpisuje się zgodnie z przy-
kładem pokazanym na rysunku 2 w komórce znajdują-
cej się w 17. wierszu i 3. kolumnie macierzy. Ponieważ
maksymalna wartość tego wskaźnika może wynosi 10,
łatwo jest określić, w jakim stopniu wyniki procesu

Rys. 2. Przykład macierzy Riggsa jako narzędzia do ustalania oddziaływania procesu na określo-
ny cel strategiczny
Źródło: opracowanie własne.
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zbliżyły się do stanu uznanego za pożądany. Można więc
tym samym w wymierny sposób określić potencjał
doskonalenia procesu, w odniesieniu do danego
celu strategicznego.

Aby ustalić oddziaływanie procesu na wszystkie
przyjęte przez organizację cele strategiczne, należy
opisaną wyżej procedurę powtórzyć dla każdego z przy-
jętych przez organizację celów strategicznych. Macierz
opracowaną dla danego procesu w odniesieniu do jed-
nego z celów strategicznych wykorzystuje się dla pozo-
stałych, dostosowując jedynie współczynniki waż-
ności podane w wierszu 15. macierzy przedstawionej
na rysunku 2. Na zakończenie procedury obliczenio-
wej należy zsumować oddziaływania cząstkowe obliczo-
ne dla każdego z celów przy uwzględnieniu przyjętych
dla nich w danym okresie współczynników ważności.
Działania te w syntetyczny sposób ujęto na rysunku 3.

Uzupełniając informacje przedstawione na rysun-
ku 3, należy przypomnieć wcześniej poruszone zagad-
nienie możliwości pominięcia w ustalaniu oddziaływa-
nia na cele strategiczne któregoś z trzech kryteriów
oceny wyników procesów w zależności od specyfiki pro-
cesów oraz organizacji. Jeśli właściwa jest ocena wyni-
ków danego procesu za pomocą, na przykład, dwóch
tylko kryteriów – jakości i czasu, stan SX (rys. 3)
pominiętego kryterium przyjmuje się we wzorze na
obliczenie oddziaływania procesu na cel strategiczny
(np. OXA) jako zerowy. Rzecz jasna, odpowiednio
wyższe będą w takiej sytuacji wartości współczynników
ważności pozostałych dwóch kryteriów.

Przyjmowany w prezentowanej metodzie addytyw-
ny model integrowania stanów kryteriów określają-
cych wyniki procesu do postaci wskaźnika oddzia-
ływania na dany cel strategiczny oraz wskaźnika
łącznego oddziaływania danego procesu na wszystkie
przyjęte cele, według opinii Wesołowskiego [14], moż-
na uznać za słuszny do prowadzenia analiz porównaw-
czych. Należy jednak pamiętać, że założenie takie wy-
maga istnienia substytucyjności cech jakościowych.

Etap 4. Przyznawanie rangi procesów
w odniesieniu do przyjętej strategii
organizacji

bliczenie według podanego wyżej schematu
łącznych oddziaływań danego procesu na
wszystkie przyjęte przez organizację cele stra-

tegiczne (wskaźnik SOX wg rys. 3) umożliwia, obok
ustalenia wspomnianego potencjału doskonalenia,
określenie rankingu realizowanych procesów
dzięki uszeregowaniu ich według rosnącej wartości
wskaźnika SOX.

W kolejnych okresach, w których prowadzone będą
te analizy, należy oczekiwać zmian wartości wskaźni-
ków oddziaływania poszczególnych procesów, gdyż
zmieniać się mogą:
� przyjęte cele strategiczne oraz ich współczynniki
ważności,
� współczynniki ważności kryteriów oceny wyników
procesu w odniesieniu do poszczególnych celów stra-

tegicznych,
� wartości kryteriów oceny wyników procesu,
np. dzięki wprowadzanym działaniom doskona-
lącym.

Podsumowanie

pisana metoda jest prosta i możliwa do
zastosowania w organizacjach różnych
branż i wielkości, choć z założenia opra-

cowana została dla sektora MŚP. Jest szczegól-
nie wskazana w tych organizacjach, gdzie funk-
cjonuje SZJ wg normy ISO 9001:2000, bazujący
na podejściu procesowym. Dzięki regularnemu,
konsekwentnemu stosowaniu przedstawionej
metody kierownictwo może ustalić:
� w jakim stopniu poszczególne procesy przy-
czyniają się do realizacji kluczowych zamierzeń
organizacji;
� które procesy są najważniejsze z punktu wi-
dzenia danego celu strategicznego;
� jakie kierunki działań doskonalących w odnie-
sieniu do realizowanych procesów należy podjąć
z punktu widzenia przyjętej strategii organizacji.

Metoda ta pomaga więc ustalić, jakim działa-
niom w organizacji należy w danym okresie po-
święcić najwięcej uwagi, aby osiągnąć i utrzymać
przewagę konkurencyjną. Przypisanie wysokiej
rangi krytycznym z punktu widzenia realizacji
strategii procesom umożliwia z kolei alokację za-
sobów koniecznych do przetrwania i rozwoju or-
ganizacji [10].

Zastosowanie uniwersalnych arkuszy kalku-
lacyjnych (np. MS Excel) znakomicie uspraw-

Rys. 3. Model określania oddziaływania procesu na
cele strategiczne organizacji
Źródło: opracowanie własne.
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Oddziaływanie procesu X
na cel strategiczny A

OXA=wXjA SXj+wXkA SXk+wXcA SXc

Łączne oddziaływanie procesu X na wszystkie cele
strategiczne przyjęte w danym okresie przez organizację:

ΣOX=WA OXA + WB OXB + ... + WN OXN

gdzie:
SXj – stan kryterium oceny wyników procesu X; indeks j –
jakość, k – koszt, c – czas;
wXjA – współczynnik ważności kryterium oceny wyników
procesu X odniesiony do odpowiedniego celu strategiczne-
go; indeks j – jakość, k – koszt, c – czas; indeks A, B, ...,
N – oznaczenie celu strategicznego;
OXA, OXB, ..., OXN – oddziaływanie procesu X na cele
strategiczne A, B, ..., N;
WA, WB, ..., WN – współczynniki ważności celów strate-
gicznych A, B, ..., N.
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nia opisaną procedurę analityczną i pozwala wykorzy-
stać jej wyniki, np. w ramach zinformatyzowanych
systemów zarządzania.

Regularne stosowanie tej metody, jak pokazuje
doświadczenie autora, sprzyja tworzeniu i kultywo-
waniu tak potrzebnego, zwłaszcza mniejszym podmio-
tom, klimatu organizacji uczących się. Pomaga rów-
nież zwrócić uwagę i lepiej zrozumieć zależności
pomiędzy poszczególnymi procesami współtworzący-
mi system zarządzania a efektem tego systemu. Przy-
czynia się tym samym nie tylko do racjonalizacji po-
dejmowanych decyzji, ale również stanowić może
ważny czynnik wspierający doskonalenie organizacji.

dr inż. Piotr Grudowski
Zespół Inżynierii Jakości i Metrologii

Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej
PRZYPISY
1) Według normy ISO 9000:2000 podejście procesowe, to

„systematyczna identyfikacja procesów stosowanych w or-
ganizacji i zarządzanie nimi, a szczególnie oddziaływania-
mi między takimi procesami”. Istotę zarządzania jakością
w ramach podejścia procesowego przedstawia p. 4.1 nor-
my ISO 9001:2000.

2) W zależności od specyfiki procesu należy wziąć pod uwagę
oczekiwania klientów zewnętrznych lub innych stron za-
interesowanych (m.in. pracowników, akcjonariuszy, koope-
rantów).
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Summary
The paper presents justification, assumptions and descrip-
tion of the method allowing the determination of an impact
of processes of an organization on its strategic goals. The
method can be particularly useful in process oriented man-
agement systems, supporting their diagnosis and improve-
ment. It is designed with respect to the needs and capabili-
ties of small and medium-sized organizations. ,

Wprowadzenie

aradygmat związany ze społeczną odpowie-
dzialnością biznesu uwzględnia równowagę
celów ekonomicznych, ekologicznych i spo-

łecznych, często określanych także jako 3E (ekono-
mia, ekologia, etyka).

Realizacja tych założeń przyjmuje, że ekologia
i etyczne zachowania są czynnikami rozwoju na glo-
balnym rynku. W szczególności wpływ ten obserwuje
się w strategiach korporacji transnarodowych, dosto-
sowujących swe działania do warunków lokalnych. Do-
stosowanie to oznacza także przestrzeganie zasad od-
noszących się m.in. do warunków pracy czy współpracy
ze społecznością lokalną. Odpowiedzialny biznes, na-
stawiony na spełnienie oczekiwań społecznych, kreu-
je również zachowania proekologiczne, które szerzej
omówiono w niniejszym artykule.

Szerokie rozumienie odpowiedzialności oznacza
przyjęcie jej zasad wobec wszystkich interesariuszy.
Biznes odpowiedzialny społecznie opiera swe funkcjo-
nowanie na budowie reputacji i zaufania.

 Korporacje budując swoją pozycję konkurencyjną,
próbują budować kompetencje ekologiczne prowadzące
do tworzenia „zielonych” misji i zielonych produktów.
Ekologiczna ścieżka rozwoju, wykorzystując rolę eko-
logii na poszczególnych rynkach, ale także szansę two-
rzenia zupełnie nowych rynków (np. opartych na od-
nawialnych źródłach energii czy usługach ochrony
środowiska), może być podstawą dywersyfikacji.

 Jednak rozpatrywać można sytuację, gdy poszcze-
gólne SBU (strategiczne jednostki biznesu) w różnym
stopniu wykorzystują czynnik ekologiczny – od speł-
nienia minimalnych wymagań związanych z ochroną
środowiska, do wyraźnego ich przekraczania, celem
wyróżnienia się. W tym drugim przypadku oprzeć się
można na świadomości ekologicznej wszystkich inte-
resariuszy, ale przede wszystkim klientów. Wykorzy-
stanie ekologii znalazło swoje odzwierciedlenie w two-

Kompetencje
i reputacja
w budowie
zaufania między
organizacjami
odpowiedzialnymi
społecznie
Andrzej Chodyński
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rzeniu koncepcji ekologii przemysłu (industrial eco-
logy) oraz koncepcjach tworzenia więzi między przed-
siębiorstwami, administracją publiczną i organizacja-
mi non-profit. Przepływ wiedzy ekologicznej znajduje
wsparcie teoretyczne w określeniu roli brokerów wie-
dzy i banków wiedzy.

W budowie przewagi konkurencyjnej szczególna
rola przypada działaniom związanym z budową pro-
ekologicznej reputacji i wizerunku organizacji oraz
możliwości tworzenia organizacji sieciowych opartych
na zaufaniu, respektując wartości ekologiczne.

Reputacja, wizerunek i zaufanie
a kompetencje ekologiczne

kceptacja i zaufanie, tożsamość firmy, jej wi-
zerunek w połączeniu z ogólnie pozytywny-
mi ocenami składają się na reputację przed-

siębiorstwa. Wpływ na tę reputację ma opinia o firmie
wśród różnych interesariuszy, w tym klientów.

Akceptacja i zaufanie mogą być wspierane zarów-
no przez grupy społeczne, jak i różne instytucje.

Budowana reputacja ma trwalszy charakter niż
wizerunek, który z kolei może być modyfikowany. Re-
putacja tkwi korzeniami w kulturze organizacyjnej.
Budowa reputacji opartej na kulturze ekologicznej
odnosi się do przedsiębiorstwa realizującego założe-
nia ekorozwoju, często z uwzględnieniem szeroko po-
jętej społecznej odpowiedzialności biznesu.

Społeczna odpowiedzialność biznesu uwzględnia-
jąc szczególną rolę działań etycznych, akcentuje zna-
czenie dobra wspólnego. Działania te prowadzą rów-
nież do budowy wizerunku i reputacji firmy.

Samookreślenie i sposób zachowania przedsiębior-
stwa określany przez jego tożsamość wiąże się m.in.
ze zrozumieniem celów i zamierzeń także związanych
z ekologią, zachowaniami społecznymi i ofertą pro-
duktów i usług.

Reputacja jest również postrzegana jako efekt pro-
cesu zarządzania tożsamością.

Niezależnie od pewnych różnic, występujących
w poglądach różnych autorów odnośnie do wzajemnych
relacji: reputacja – wizerunek – tożsamość, odpowied-
nie kształtowanie wizerunku i reputacji ma wpływ na
pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Postrzeganie
reputacji należy odnosić do pewnych cech przedsiębior-
stwa, w tym: odpowiedzialności, także społecznej, oraz
wiarygodności, renomy czy zaufania. Te trzy ostatnie
cechy mogą mieć wymiar ekologiczny i etyczny oraz są
przydatne w budowie marki firmy.

Umiejętność tworzenia reputacji, uwzględniając
aspekty ekologiczne, może być przejawem kompetencji
organizacji, nastawionej na szeroką współpracę z ryn-
kiem oraz różnego typu podmiotami (interesariuszami)
występującymi na zewnątrz i wewnątrz organizacji.

 Szczególną formą relacji międzyorganizacyjnych
jest tworzenie układów sieciowych. Opierają się one
często na reputacji firm na rynku i zaufaniu. Prowa-
dzić one powinny do efektu związanego z osiąganiem
oczekiwanej pozycji konkurencyjnej. Zaufanie można
więc traktować jako kategorię ekonomiczną.

Zaufanie w układach sieciowych według T. Das
i B.-S. Teng może wynikać z reputacji partnera lub
jego kompetencji1).

Reputacja obniża ryzyko negatywnych konsekwen-
cji funkcjonowania w sieci (ryzyko relacyjne), kompe-
tencje sojuszników zaś obniżają ryzyko działalności
wynikające z faktu, że często są to konkurenci. Kom-
petencje te mogą również dotyczyć ekologii.

 Czynnikiem sprzyjającym obniżeniu ryzyka jest
jednak zbieżność wspólnych postaw i wartości (np. eko-
logicznych) opartych na podobieństwie kultur orga-
nizacyjnych.

Według R. Kim i E. Van Dam problem reputacji
i przewagi konkurencyjnej można rozważać na tle pro-
blematyki społecznej odpowiedzialności biznesu2).

Na wartość reputacji ma wpływ informacja o dzia-
łaniach objętych społeczną odpowiedzialnością bizne-
su, traktując tę odpowiedzialność jako część tożsamo-
ści przedsiębiorstwa.

Autorzy ci proponują tworzenie centrum kompe-
tencji odnoszącej się do społecznej odpowiedzialności
biznesu. Podnoszenie tych kompetencji wpływać bę-
dzie na obniżenie ryzyka działalności. Nawiązując do
tych propozycji, kompetencje ekologiczne można by
traktować jako część kompetencji odnoszących się do
społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kompetencje organizacji można oceniać także
w kontekście ekologicznym poprzez kategorie określo-
ne przez D. Ulricha lub opisane poniżej kategorie J. Low.

Ponadto kompetencje związane ze społeczną odpo-
wiedzialnością biznesu dotyczyć powinny tworzenia
kompetencji zapewniających strumienie wartości od-
noszących się do spełnienia życzeń interesariuszy, z ak-
centowaniem wymogów etycznych (moralnych).

Te dwie grupy kompetencji powinny w istotny spo-
sób wspierać tworzenie kompetencji ogólnych firm
zapewniających sukces, mierzony np. pozycją rynkową
czy wartością firmy.

Wspomniane wcześniej powiązania międzyorgani-
zacyjne (sieciowe) występują nie tylko między przed-
siębiorstwami. Coraz większego znaczenia nabierają
one w przypadku związków między przedsiębiorstwa-
mi a organizacjami niekomercyjnymi, w szczególno-
ści miastami i gminami oraz pozarządowymi organi-
zacjami non-profit.

 Związki przedsiębiorstw z miastami i gminami
wiążą się głównie z problematyką rozwoju regional-
nego (lokalnego). Przyjmując propozycję T. Das
i B.-S. Teng, należy podkreślić konieczność budowy
reputacji i kompetencji również przez miasta i gminy,
do zapewnienia współpracy z przedsiębiorstwami,
opartej na zaufaniu.

Miasta i gminy powinny więc zdefiniować rodzaj
tych kompetencji, sposób ich tworzenia i wykorzysta-
nia. Kompetencje te muszą wykraczać poza kompe-
tencje kierowane do społeczności lokalnych.

Tworząc kompetencje miast i gmin, należy
uwzględnić, że cele ich działania są odmienne od ce-
lów przedsiębiorstw. Nie są nastawione na generowa-
nie zysku, ale na zapewnienie rozwoju lokalnego,
z podkreśleniem aspektów społecznych.

Zachowania proekologiczne przedsiębiorstw

edług A. Kolk i A. Mauser zarządzanie śro-
dowiskiem naturalnym może być realizowa-
ne na podstawie dwóch modeli3):
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� modelu opartego na regułach decyzyjnych, tworzo-
nych na różnych poziomach zarządzania tym środo-
wiskiem, albo
� modelu opartego na tworzeniu konkretnych kom-
binacji organizacyjnych cech firmy, powodujących osią-
ganie konkretnych wyników.

 W tym drugim przypadku odpowiada to podejściu
M. Portera tworzenia przewagi strategicznej (koszt,
wyróżnianie, nisza rynkowa) lub typologii strategii
według R. Milesa i E. Snow (prospector, defender, ana-
lizer i reaktor).

S. Rhee i S. Lee uważają, że decyzje w firmie zwią-
zane z problematyką ekologiczną mogą obejmować
pięć obszarów: produkty, procesy, organizacje i syste-
my, łańcuch dostaw i odzysk produktu oraz relacje
zewnętrzne4).

Strategie ochrony środowiska przybierały różny
charakter: od proaktywnych, reaktywnych do inno-
wacyjnych. Strategie te mogą być oparte na kompe-
tencjach pozwalających na kreowanie wartości przez
zarządzanie wiedzą. Tworzone są wskaźniki w ramach
tzw. VCJ – Value Creating Index. J. Low wymienia
dziewięć ich kategorii, mianowicie: innowacyjność,
jakość, obsługa klientów, zarządzanie możliwościami,
powiązanie z partnerami, technologia, wartość mar-
ki, współpraca między pracownikami oraz relacje śro-
dowiskowe i społeczne5).

Biorąc pod uwagę dwie pierwsze kategorie, jakość
i innowacyjność ekologiczna mogą być podstawą kon-
kurowania na rynku6).

Z kolei relacje środowiskowe i społeczne można
rozważać z perspektywy etyki.

Budowa strategii powinna uwzględniać możli-
wość wykorzystania posiadanych kompetencji. A. Pra-
kash i K. Kollman wskazują na pięć możliwych roz-
wiązań, prowadzących do uzyskania „zielonych kom-
petencji”:
� oparcie się na zasadzie „nakazuj i kontroluj”,
poprzez określenie standardów technologicznych i li-
mitów,
� przyjęcie zasad rynkowych, np. na podstawie
sprzedaży praw do emisji,
� oparcie się na ujawnianiu informacji dotyczących
działań związanych z ochroną środowiska natu-
ralnego, co może wpływać na zachowania interesa-
riuszy wobec przedsiębiorstwa (w tym inwestorów
i klientów),
� poprzez partnerstwo między rządem a biznesem,
z możliwością wspierania przez rząd działań proeko-
logicznych,
� oparcie się na dobrowolnych, wewnętrznych regu-
lacjach (np. wdrożenie norm ISO 14000 lub EMAS).

Realizacja tych przedsięwzięć służy organizacyjne-
mu uczeniu się, a ujawnianie informacji pozwala na
budowę proekologicznej reputacji (wizerunku) firmy 7).

Zakończenie

becnie można już formułować postulat o two-
rzenie kompetencji organizacji odpowiedzial-
nej społecznie opartych na ekologii i warto-

ściach etycznych, osadzonych w kulturze organizacji.
Mogą one być tworzone na podstawie procesu ucze-
nia się organizacji i budowanego zaufania.

W podsumowaniu prezentowanych rozważań wy-
daje się możliwe sprecyzowanie zaleceń dla odpowie-
dzialnych społecznie organizacji, wykorzystujących
ekologię jako czynnik swojego rozwoju:
� Strategia ekologiczna musi być ściśle związana ze
strategią ogólną i strategiami biznesu przedsiębiorstw.
Uwzględnić należy pogląd o konieczności przejścia od
spełniania wymagań ekologicznych do wyróżniania się
przez ekologię.
� Ekologię należy traktować jako czynnik tworzenia
kompetencji. Przejawem tych kompetencji są innowa-
cyjność i jakość ekologiczna.
� Kompetencje ekologiczne należy budować przez
uczenie się i zarządzanie wiedzą ujęte w ramy wizji
i misji przedsiębiorstwa.
� Opierając się na kompetencjach ekologicznych,
można budować mocną pozycję konkurencyjną, two-
rząc odpowiednią reputację (wizerunek), markę, ale
i zaufanie.
� Wykorzystując kompetencje ekologiczne, należy
zmierzać do budowy zadowolenia klientów i udziałow-
ców do tworzenia wartości dla wszystkich interesa-
riuszy, opierając się na zasadach etyki biznesu.
� Kompetencje ekologiczne, wsparte na wartościach
etycznych, stanowią podstawę kompetencji i odpowie-
dzialności społecznej.

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Chodyński
Instytut Rozwoju Organizacji
i Zarządzania Ekologicznego
Krakowskiej Szkoły Wyższej

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
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Summary
This paper attempts to realize Corporate Social Responsibil-
ities, focusing the role of ecology and ecologic competences.
This article refers to conception of Industrial Ecology (IE)
and importance of social responsible organizations: firms,
NGO-s and public organizations. It presents connections
between these organizations, stressing the role of trust. This
article refers to corporate image in conception of sustaina-
ble development conditions. It presents the models of envi-
ronmental management and creating of the “green compe-
tences” and their use to reach the competitive advantage.
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Wprowadzenie

oncepcja organizacji wirtualnej określana jest
przez niektórych teoretyków mianem stra-
tegicznej odpowiedzi na wyzwania rewolucji

informacyjnej (Grudzewski, Hejduk, 2002, s. 62; Kat-
zy, 1998). Niemniej jednak dotychczasowy dorobek
naukowy poświęcony problematyce wirtualizacji
świadczy o wyraźnym niedostatku rozwiązań zarów-
no teoretycznych, jak i metodologicznych w tym ob-
szarze badawczym. Dlatego celem niniejszego artykułu
jest przedstawienie nie tylko teoretycznego modelu
organizacji wirtualnej, lecz przede wszystkim opraco-
wanej metodyki pomiaru wirtualizacji przedsiębiorstw
oraz jej weryfikacji w przeprowadzonych badaniach
empirycznych.

Procesowe ujęcie organizacji wirtualnej

przeprowadzonych badaniach przyjęto proce-
sowe ujęcie organizacji wirtualnej. Zgodnie
z tym ujęciem, wirtualizacja organizacji funk-

cjonowania przedsiębiorstwa traktowana jest jako pro-
ces składający się z następujących czynności:
� identyfikacji kompetencji kluczowych przedsię-
biorstwa,
� kształtowania nowej konfiguracji procesów wokół
kompetencji kluczowych i komplementarnych,
� definicji wartości dodanej tworzonej w sieci,
� rozwiązaniu lub rekonfiguracji organizacji.

Przy czym realizacja powyższych czynności nastę-
puje w przestrzeni definiowanej poprzez trzy podsta-
wowe wymiary: wymiar interakcji z klientami, konfi-
guracje aktywów, wiedzę. Należy przy tym podkreślić,
że żaden z parametrów traktowany indywidualnie
nie stanowi źródła możliwości wirtualizacji organiza-
cji. To współzależność i wzajemność oddziaływania
wszystkich trzech wymiarów umożliwia bowiem kre-
owanie nowych modeli biznesowych (Venkatraman,
Henderson, 1998, s. 34). Z kolei oddziaływanie dwóch
kluczowych czynników, jakimi są zaufanie i technolo-
gia informacyjno-komunikacyjna, stymuluje bardziej
intensywną i rozległą rekonfigurację czynności reali-
zowanych w ramach międzyorganizacyjnej formuły
tworzenia wartości (Venkatraman, Henderson, 1998;
Handy, 1995). Tym samym oddziaływanie tych czyn-
ników powoduje intensyfikację procesu wirtualizacji,
w wyniku czego dana organizacja może osiągać jeden
z trzech poziomów wirtualności funkcjonowania (ta-
bela 1). Zatem, wirtualność stanowi cechę stopnio-
walną, której poziom wyznaczany jest na podstawie
określonego układu trzech parametrów wirtualizacji:
kontaktów z klientami, konfiguracji aktywów, wiedzy.

Próba badawcza

rzyjęte ujęcie koncepcji organizacji wirtual-
nej i opracowana metodyka pomiaru pozio-
mu wirtualizacji organizacji zostały poddane

empirycznej weryfikacji na próbie 168 przedsiębiorstw

Pomiar poziomu
wirtualizacji przedsiębiorstw

Marta Najda

P1 – interakcje z klientami Identyfikacja relacji produkt/usługa – klient

I P2 – konfiguracja aktywów Moduły źródłowych kompetencji

P3 – wiedza Wiedza ekspercka w poszczególnych obszarach kompetencyjnych

P1 – interakcje z klientami Dynamiczne dostosowywanie produktów/usług

II P2 – konfiguracja aktywów Współzależność procesów realizacji celów

P3 – wiedza Wiedza ekspercka układu współzależnych procesów realizowanych celów

P1 – interakcje z klientami Kreowanie wspólnot, sieci klientów

III P2 – konfiguracja aktywów Zasobowe koalicje wewnętrzno-zewnętrzne

P3 – wiedza Profesjonalna wiedza ekspercka określonej sieci

Tab. 1. Poziomy wirtualizacji organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Venkatraman, Henderson, 1998, s. 34).

Poziom Parametr Charakterystyka miar
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funkcjonujących w Polsce1). Przedsiębiorstwa zostały
dobrane w sposób celowy, aby przełamać schematyzm
w zakresie doboru próby badawczej, jaki występuje
w pracach naukowych poświęconych problematyce
wirtualizacji. Na podstawie istniejącej literatury przed-
miotu można bowiem skonstatować, że koncepcja
organizacji wirtualnej jest częściej przedmiotem
teoretycznych rozważań niż empirycznych analiz,
a dodatkowo obiektem tych nielicznych badań empi-
rycznych są głównie duże przedsiębiorstwa, reprezen-
tujące sektory wysokiej technologii (Kotorov, 2000, Ca-
marinha-Matos red., 2002). W konsekwencji powstaje
ryzyko sztucznego ograniczenia możliwości aplikacyj-

nych koncepcji organizacji wirtualnej. Ergo, podjęto
próbę weryfikacji możliwości efektywnego zastosowa-
nia koncepcji organizacji wirtualnej w przedsiębior-
stwach należących do różnych sektorów, wysokiej
i niskiej technologii, sektorów o zarówno wysokim,
jak i niskim stopniu wykorzystania wiedzy – definio-
wanych zgodnie z klasyfikacją OECD (1995) i Euro-
stat (Economic, Science..., 2004). Konsekwentnie, dru-
gie kryterium doboru przedsiębiorstw do badań
stanowiła wielkość przedsiębiorstw. Priorytetowo
traktowano mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i śred-
nie przedsiębiorstwa, definiowane zgodnie z ustawą
o swobodzie działalności gospodarczej (Ustawa o swo-
bodzie..., 2004). W tabelach 2 i 3 przedstawiono struk-
turę próby badawczej.

Metodyka pomiaru poziomu wirtualności
przedsiębiorstw

godnie z przyjętym ujęciem, proces wirtuali-
zacji charakteryzuje się trzema poziomami
zaawansowania, określonymi z punktu wi-

dzenia jego trzech podstawowych parametrów. Kon-
sekwentnie, ustalona procedura pomiaru poziomu wir-
tualizacji organizacji danego przedsiębiorstwa ma
charakter dwuetapowy. Pierwszy etap, to ocena stop-
nia realizacji określonych rozwiązań organizacyjnych,
odzwierciedlających poszczególne poziomy wirtualno-
ści, w ramach każdego z trzech wymiarów procesu wir-
tualizacji. Natomiast drugi etap, to wyznaczenie spój-
nej płaszczyzny rozwiązań organizacyjnych, czyli
najwyższego poziomu wirtualizacji, jaki zrealizowano
równorzędnie we wszystkich wymiarach (rysunek)2).

Realizację danego poziomu wirtualizacji zdefinio-
wano w ten sposób, że średnia ocen dla rozwiązań or-
ganizacyjnych odzwierciedlających rozważany poziom
wirtualizacji powinna być wyższa niż 3 w każdym
z trzech wymiarów (skala ocen od 1 do 5). Tym sa-
mym poziom pierwszy wirtualności był możliwy do
osiągnięcia, jeżeli warunki tego poziomu zostały speł-
nione w sferze zarówno wiedzy, konfiguracji aktywów,
jak i kontaktów z klientami. W przypadku niespełnie-
nia warunków danego poziomu wirtualizacji w co
najmniej jednym z wymiarów poziom ten nie był

Działalność przemysłowa wysokiej
technologii
Usługi wysokiej technologii i wysokiej
intensywności wykorzystania wiedzy

Działalność przemysłowa niskiej
technologii
Usługi o niskiej intensywności
wykorzystania wiedzy

Usługi o wysokiej intensywności
wykorzystania wiedzy
Budownictwo

Tab. 2. Struktura próby badawczej według
przynależności sektorowej

Źródło: opracowanie własne.

Grupy przedsiębiorstw Liczba
wskazań

25

50

66

Mikroprzedsiębiorstwa 65

Małe przedsiębiorstwa 66

Średnie przedsiębiorstwa 23

Duże przedsiębiorstwa 14

Tab. 3. Struktura próby badawczej według
kryterium wielkości przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne.

Przedsiębiorstwa Liczba wskazań

Rys. Pomiar poziomu wirtualności organizacji
Źródło: opracowanie własne.

I poziom wirtualności

średnia P1 > 3
średnia P2 > 3
średnia P3 > 3

II poziom wirtualności

średnia P1 > 3
średnia P2 > 3
średnia P3 > 3

III poziom wirtualności

średnia P1 > 3
średnia P2 > 3
średnia P3 > 3

,
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uznawany za zrealizowany. Wyniki oceny poziomu
wirtualizacji badanych przedsiębiorstw zaprezentowa-
no w tabeli 4.

Biorąc pod uwagę złożoną specyfikę procesu wir-
tualizacji, rodzi się pytanie o granice uniwersalności
jego skutecznej implementacji. Istnieje bowiem taka
możliwość, że w praktyce sformułowany model kon-
cepcyjny organizacji wirtualnej znajduje zastoso-
wanie tylko w wybranych grupach przedsiębiorstw.
Postanowiono zatem sprawdzić, czy określone, pod-
stawowe cechy badanych przedsiębiorstw można uj-
mować w kategoriach predyspozycji do efektywnej
wirtualizacji organizacji funkcjonowania tych podmio-
tów gospodarczych. Jak już wcześniej wspomniano,
w ramach literatury przedmiotu kształtuje się dość
wąskie ujęcie koncepcji bez rzetelnego, empirycznego
uzasadnienia takiego ukierunkowania prowadzonych
dyskusji. W związku z tym poddano weryfikacji efek-
tywność zastosowania koncepcji organizacji wirtual-
nej w sektorach zarówno niskiej, jak i wysokiej tech-
nologii (tabela 5).

Wyniki testu wskazują, że nie wykazano zależno-
ści o charakterze stochastycznym między poziomem
wirtualności respondentów a ich przynależnością do
wyodrębnionych grup technologicznych. Oczywiście
otrzymany wynik testu nie pozwala na jednoznaczne
i ostateczne rozstrzygnięcie kwestii hipotetycznego
powiązania koncepcji organizacji wirtualnej z sekto-
rami wysokiej technologii (Sobczyk, 2000), niemniej
jednak w znaczący sposób podważa istniejący w lite-
raturze przedmiotu schematyzm w postrzeganiu kon-
cepcji.

Druga charakterystyka poddana analizie, to wiel-
kość badanych podmiotów gospodarczych, czyli jedno
z podstawowych kryteriów doboru obiektów do badań.

Zdecydowano się zatem sprawdzić, czy wielkość re-
spondentów może mieć wpływ na skuteczność doko-
nywanej przez nich implementacji koncepcji organi-
zacji wirtualnej (tabela 6).

Na podstawie uzyskanych wyników, które przed-
stawiono w powyższej tabeli, można stwierdzić, że
przeprowadzony test nie potwierdził istnienia staty-
stycznie istotnego związku między wielkością respon-
dentów a osiąganym przez nich poziomem wirtualno-
ści. Przy czym analogicznie jak w poprzednim
przypadku, uzyskany wynik testu nie może być uzna-
ny za jednoznacznie rozstrzygający, ale mimo to sta-
nowi ważki argument w naukowej dyskusji nad pre-
dyspozycjami małych przedsiębiorstw do wirtualizacji
swoich formuł funkcjonowania. Okazuje się bowiem,
że nieduże, a nawet te najmniejsze przedsiębiorstwa
są w stanie efektywnie wdrażać złożone rozwiązania
organizacyjne postulowane w ramach koncepcji orga-
nizacji wirtualnej.

Biorąc pod uwagę trójwymiarowość procesu wir-
tualizacji, istotne jest również rozważenie kształtują-
cych się w badanej próbie tendencji w ocenianiu trzech
podstawowych parametrów tego procesu. Każdy z tych
parametrów reprezentuje bowiem inny obszar w sys-
temach organizacyjnych badanych przedsiębiorstw.
Zbadano zatem zróżnicowanie ocen poszczególnych
parametrów w całej próbie badawczej, a następnie
w poszczególnych grupach respondentów, wyodrębnio-
nych według kryteriów: wielkości przedsiębiorstw oraz
przynależności do określonej grupy technologicznej.

Na podstawie uzyskanych wyników testu t stwier-
dzono, że w dobranej próbie badawczej występują sta-
tystycznie istotne różnice w ocenie poszczególnych
parametrów wirtualizacji (tabela 7). W związku z tym
porównano rozkłady ocen poszczególnych parametrów
wirtualizacji w ramach całej próby badawczej. Zdecy-
dowanie najwyższą średnią ocen odnotowano w wy-
miarze wiedzy. Natomiast na przeciwległym biegunie
znalazł się wymiar konfiguracji aktywów, który uzy-
skał najsłabszy wynik spośród trzech badanych para-
metrów wirtualizacji. Niniejsza obserwacja pozwala
wnioskować, że implementacja poszczególnych rozwią-
zań organizacyjnych, uznawanych za nośniki wirtu-
alizacji, przebiega w sposób wyraźnie nieharmonijny.
Przedsiębiorstwa są bardziej skłonne do wprowadza-
nia zmian organizacyjnych w sferze kontaktów z klien-
tami czy zarządzania wiedzą niż w sferze konfiguracji
aktywów. Podczas wywiadów respondenci wskazywa-
li na istotne trudności związane z przeprowadzaniem
efektywnej reorganizacji procesów wytwórczych w ra-
mach sieci potencjalnych kooperantów. Najczęściej

Nieosiągnięty poziom pierwszy 67

Poziom pierwszy 101

Poziom drugi 31

Poziom trzeci 6

Tab. 4. Poziomy wirtualizacji badanych przed-
siębiorstw

Źródło: opracowanie własne.

Osiągnięty poziom wirtualizacji Liczba wskazań

1. Przynależność respondentów
do grupy technologicznej
(I; II; III)

2. Poziom wirtualności

Chi² – wartość statystyki Chi-kwadrat; p – poziom istotności

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 5. Test chi-kwadrat Pearsona na przyna-
leżność firmy do grupy technologicznej i pozio-
mu jej wirtualności

Cechy Chi² p

p = 0,594.609524

1. Wielkość przedsiębiorstwa
2. Poziom wirtualności

Chi² – wartość statystyki Chi-kwadrat; p – poziom istotności

Źródło: opracowanie własne.

Cechy Chi² p

p = 0,567.711418

Tab. 6. Test chi-kwadrat Pearsona na wielkość
przedsiębiorstwa i poziom jego wirtualności
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sygnalizowane problemy, to brak niezbędnych środ-
ków finansowych oraz wysoka specyficzność, unika-
towość realizowanych procesów, która uniemożliwia
ich skuteczną dekompozycję, jak również znalezienie
dla nich odpowiednich wykonawców w otoczeniu da-
nego przedsiębiorstwa. Konsekwencją istnienia ogra-
niczeń natury organizacyjnej, finansowej czy psy-
chologicznej jest stosunkowo niska średnia ocen w wy-
miarze konfiguracji aktywów. Niemniej jednak bio-
rąc pod uwagę poszczególne poziomy wirtualizacji,
średnie ocen kształtują się nieco odmiennie. Miano-
wicie, na poziomie jednostkowych zadań (poziom
pierwszy wirtualizacji) najwyższy stopień realizacji
uzyskały rozwiązania organizacyjne w sferze interak-
cji z klientami. Na drugim miejscu znalazły się roz-
wiązania odnoszące się do sfery wiedzy, a tuż za nimi,
z niewielką stratą, rozwiązania w wymiarze konfigu-
racji aktywów. Natomiast na trzecim poziomie wir-
tualizacji kolejność jest odwrotna, tzn. najwyższą
średnią ocen odnotowano w wymiarze konfiguracji ak-
tywów, następnie wiedzy, a na samym końcu kontak-
tów z klientami. Okazuje się, że w badanej próbie tyl-
ko parametr wiedzy, czyli rozwiązania organizacyjne
w ramach tego wymiaru, uzyskuje relatywnie wyrów-
nany stopień realizacji na każdym poziomie wirtuali-
zacji. W przypadku parametru konfiguracji aktywów
wyraźne ograniczenia występują na etapie zapewnia-

nia odpowiedniej koordynacji współzależnych, lecz roz-
proszonych działań i procesów wytwórczych. Nato-
miast analiza wyników odnoszących się do wymiaru
interakcji z klientami pozwala stwierdzić, że badane
przedsiębiorstwa wykazują wręcz znikomą aktywność
w zakresie tworzenia wspólnot, sieci klientów. Co wię-
cej, większość respondentów nie sygnalizuje zainte-
resowania informacjami, jakie są udostępniane w ra-
mach już istniejących wspólnot klientów. Tym samym
sugeruje to dość powszechną nieznajomość specyfiki
takiej formuły intensyfikowania zaangażowania klien-
tów. Takie przypuszczenie potwierdziły odpowiedzi
respondentów uzyskane podczas wywiadów.

W związku z zaobserwowaną i potwierdzoną sta-
tystycznie rozbieżnością ocen poszczególnych para-
metrów sprawdzono, czy wspomniana rozbieżność
powiązana jest z przynależnością respondentów do
określonej grupy technologicznej (tabela 8).

Okazuje się, że przynależność respondentów do
danej grupy technologicznej nie ma statystycznie istot-
nego wpływu na poziom dokonywanych przez nich
ocen pierwszego i trzeciego parametru wirtualizacji.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku parametru dru-
giego, czyli konfiguracji aktywów. Na podstawie uzy-
skanego wyniku testu można bowiem stwierdzić, że
ocena drugiego parametru różni się w sposób staty-
stycznie istotny między trzema zdefiniowanymi gru-

Tab. 7. Test t dla parametrów wirtualizacji

xśr – średnia arytmetyczna; t – wartość statystyki t; df – liczba stopni swobody; p – poziom istotności; N – liczebność grupy;
s – odchylenie standardowe

Źródło: opracowanie własne.

P1 vs P2 3,16 2,89 4,14 334 0,000044 168 168 0,638 0,558

P1 vs P3 3,16 3,52 -4,36 333 0,000018 168 167 0,638 0,842

P2 vs P3 2,89 3,52 -8,03 333 0,000000 168 167 0,558 0,842

Badane grupy xśr 1 xśr 2 t df p N 1 N 2 s 1 s 2

,

Przynależność przedsiębiorstwa do grupy I, II, III Parametr 1 140 4,29 p = 0,12

Przynależność przedsiębiorstwa do grupy I, II, III Parametr 2 140 7,11 p = 0,03

Przynależność przedsiębiorstwa do grupy I, II, III Parametr 3 140 2,69 p = 0,26

n – liczebność grupy; H – wartość statystyki H; p – poziom istotności

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 8. Test sumy rang Kruskala-Wallisa do oceny parametrów wirtualizacji w grupach technolo-
gicznych

Zmienna grupująca Zmienna zależna n H (df, n) p

Tab. 9. Test sumy rang Kruskala-Wallisa do oceny parametrów wirtualizacji dokonywanych
przez przedsiębiorstwa różnej wielkości

n – liczebność grupy; H – wartość statystyki H; p – poziom istotności

Źródło: opracowanie własne.

Zmienna grupująca Zmienna zależna n H (df, n) p

Wielkość przedsiębiorstwa Parametr 1 168 3,29 p = 0,35

Wielkość przedsiębiorstwa Parametr 2 168 5,01 p = 0,17

Wielkość przedsiębiorstwa Parametr 3 167 1,02 p = 0,80
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pami respondentów. Zatem, o ile definicja technolo-
giczna działalności prowadzonej przez respondentów
nie wpływa na zakres realizacji rozwiązań organiza-
cyjnych w wymiarach wiedzy oraz interakcji z klien-
tami, o tyle w przypadku rozwiązań związanych z kon-
figuracją aktywów wyraźnie go różnicuje. Na pod-
stawie rozkładów ocen niniejszego parametru w po-
szczególnych grupach technologicznych stwierdzo-
no, że średnia ocen drugiego parametru w ramach
pierwszej i trzeciej grupy technologicznej kształtuje
się na bardzo zbliżonym poziomie. Natomiast wśród
respondentów drugiej grupy technologicznej omawia-
ny parametr uzyskał wyraźnie słabszy wynik. Warto
w tym miejscu przypomnieć, że drugą grupę techno-
logiczną stanowią respondenci należący do sektorów
niskiej technologii i sektorów o niskim stopniu wyko-
rzystania wiedzy. Okazuje się zatem, że reorganiza-
cja procesów wytwórczych poprzez ich modularyza-
cję, a następnie kształtowanie międzyorganizacyjnych
powiązań procesów tworzenia wartości, jest dużo trud-
niejszym zadaniem dla przedsiębiorstw reprezentu-
jących sektory tradycyjne, które obejmują m.in. pro-
dukcję obuwia, artykułów spożywczych, mebli, handel
detaliczny itd.

W związku z tym, że przynależność sektorowa, sta-
nowiąca jedno z głównych kryteriów doboru próby,
ma istotny wpływ na dokonywaną przez responden-
tów ocenę poszczególnych parametrów wirtualizacji,
sprawdzono, czy taka zależność występuje również
w przypadku wielkości badanych przedsiębiorstw (ta-
bela 9). Uzyskane wyniki wskazują, że ocena poszcze-
gólnych parametrów nie różni się w sposób statystycz-
nie istotny między mikroprzedsiębiorstwami, małymi,
średnimi i dużymi przedsiębiorstwami uczestniczący-
mi w badaniu. Tym samym wielkość przedsiębiorstwa
nie jest czynnikiem determinującym stopień realiza-
cji rozwiązań organizacyjnych w poszczególnych wy-
miarach wirtualizacji.

Podsumowanie

definiowanie wirtualizacji w kategoriach pro-
cesu odzwierciedlającego dynamiczną rekon-
figurację jednostek organizacyjnych oraz or-

ganizacji stanowi podstawowy, wstępny warunek
poznania specyfiki wirtualnych rozwiązań organiza-
cyjnych. Kolejny krok, to sformułowanie i empirycz-
ne zweryfikowanie odpowiedniej metodyki pomiaru
wirtualizacji działalności gospodarczej. Przedstawio-
na w niniejszym artykule analiza empiryczna stano-
wi podstawę do stwierdzenia skuteczności opracowa-
nego instrumentu badawczego. Wielokryterialność
analizy umożliwiła badanie procesu wirtualizacji
w sposób kompleksowy, uwzględniający jego złożoność
i wielowymiarowość. Konsekwentnie, opracowana me-
todyka pomiaru zakresu implementacji wirtualnych
rozwiązań organizacyjnych znajduje skuteczne zasto-
sowanie w odniesieniu do szerokiego grona przedsię-
biorstw, zarówno dużych firm, jak i tych najmniej-
szych, przedsiębiorstw reprezentujących sektory tra-
dycyjne, jak i sektory zaawansowanej technologii.
Przedstawione wyniki oraz wnioski z badań nadają

nową perspektywę naukowej eksploracji problematy-
ki organizacji wirtualnej; tworzą bowiem stabilny
punkt wyjścia do przyszłych analiz w tym obszarze
badawczym.

dr Marta Najda
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Akademii Ekonomicznej w Krakowie

PRZYPISY
1) W połowie roku 2005 (lipiec–wrzesień) kwestionariusze

ankietowe zostały skierowane drogą pocztową do kadry
zarządzającej 800 przedsiębiorstw funkcjonujących w Pol-
sce. Zwrot wypełnionych ankiet ukształtował się na po-
ziomie 184 sztuk, w tym otrzymano 61 ankiet w postaci
elektronicznej – poprzez Internet, a 123 w formie papiero-
wej drogą pocztową. Do analiz wykorzystano 168 ankiet,
odrzucono bowiem ankiety wypełnione w sposób niepra-
widłowy lub w znaczącym stopniu niepełny. Dodatkowo
przeprowadzono wywiady w 45 przedsiębiorstwach, aby
uniknąć ryzyka zbyt wąskiej interpretacji badanych zja-
wisk.

2) Wartość współczynnika alfa Cronbacha obliczonego odręb-
nie dla każdej z trzech skal, które zastosowano do mierze-
nia wartości odpowiednio trzech parametrów wirtualiza-
cji, była wyższa od 0,75, świadcząc tym samym o satysfak-
cjonującym poziomie rzetelności zastosowanych skal.
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Summary
A thorough analysis of research works regarding the con-
cept of virtual organization allows for a statement that there
is a definite shortage of cohesive theoretical and methodo-
logical solutions in this area of research. Therefore, the core
of this article covers and at the same time exceed beyond
a formal presentation of a process approach to the concept
of virtual organization. The main goal is concerned with the
empirical verification of the developed method of measure-
ment of organizational virtualness. Through empirical anal-
ysis presented in the article the effectiveness of this research
tool has been successfully verified.
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Założenia modelu wynikające z analizy
SWOT obecnego systemu
instytucjonalnego

godnie z założeniami NSRO1), struktura mo-
delu zarządzania funduszami strukturalny-
mi w okresie 2007–2013 wymaga stworzenia

systemu znacznie bardziej rozbudowanego od obec-
nego, niemniej jednak w dużej mierze musi być on
oparty na dotychczasowych doświadczeniach z wdra-
żania oraz doświadczeniach innych regionów słabo
rozwiniętych z innych państw Unii2).

Oznacza to, że z jednej strony model musi wyko-
rzystywać i potęgować silne strony obecnego sys-
temu, wykorzystując do tego szanse i minimalizując
zagrożenia, a z drugiej – niwelować słabe strony
poprzez nadarzające się szanse i możliwości wzrostu
potencjału.

Kryteria, oceniające obecny system wdrażania fun-
duszy strukturalnych, podzielono na trzy grupy:
� Kryteria struktury. Efektywny potencjał insty-
tucjonalny i administracyjny jest kluczem do dobrego
zarządzania regionem. Dobrze funkcjonujący system
instytucjonalny regionu jest krytycznym warunkiem
powodzenia modelu ukierunkowanego na szybki roz-
wój społeczno-gospodarczy i intensyfikację procesu
konwergencji.
� Kryteria procesów. Z punktu widzenia powo-
dzenia modelu, jego efektywności i sprawności, waż-
ne staje się również zbadanie procesów funkcjonowa-
nia modelu, w tym obsługi (finansowania, monitoro-
wania, informowania itp.) projektów w obecnym
okresie programowania.
� Kryteria zasilania. O zdolności do pozyskania
i optymalnego wykorzystania zewnętrznych środków
finansowych na realizację projektów decyduje również
sprawność jednostek samorządu terytorialnego – m.in.
myślenie strategiczne, umiejętność wypracowania
odpowiednich projektów, skupienia wokół nich part-
nerów oraz efektywnego zarządzania nimi. Z drugiej
strony, niezwykle trudno jest posiąść umiejętność
wyboru tych projektów, które dadzą największy efekt
synergii i osiągną w największym stopniu cele strate-
giczne regionu.

Poniżej przedstawiono sformułowane na podsta-
wie przeprowadzonych badań silne i słabe strony obec-

nego systemu instytucjonalnego wdrażania funduszy
strukturalnych w województwie lubelskim. Siłą rze-
czy poniższa analiza nie zawiera analizy podejścia
strategicznego jednostek województwa lubelskiego do
absorpcji funduszy strukturalnych, czyli zasilania
przyszłego modelu, z uwagi na egzogeniczność tej
płaszczyzny w stosunku do samego modelu3). Ozna-
cza to, że płaszczyzna ta znajduje się poza modelem
zarządzania regionem, jednakże ma na niego ogrom-
ny wpływ – ujęta została zatem w szansach i zagroże-
niach modelu.

Analiza SW4) została przeprowadzona w kontek-
ście okresu 2004–2006 w dwóch wymiarach: po pierw-
sze, pokazuje, które aspekty są generalnie silną, a któ-
re słabą stroną systemu. Po drugie, pokazuje, które
instytucje są najsilniejsze, a które najsłabsze.

Po pierwsze zatem, najsilniejszą stroną struktury
systemu jest przygotowanie pracowników do pracy
i ich staż pracy, w tym doświadczenie we wdrażaniu
funduszy strukturalnych oraz zadowolenie z pracy,
najsłabszą – wynagrodzenia i przygotowanie miejsc
pracy. Jeżeli chodzi o procesy systemu, najmocniejszą
stroną jest bezpieczeństwo środków, w mniejszym
stopniu – przejrzystość przyznawanej pomocy, system
finansowania i kontroli funduszy strukturalnych oraz
system komunikacji z beneficjentem. Słabą stroną
procesów systemu jest organizacja pracy, podział
uprawnień i odpowiedzialności, obciążenie instytucji,
brak niewykorzystanych zasobów i niewywiązywanie
się z planów rzeczowych i harmonogramów.

Po drugie natomiast, najsilniejszymi instytucjami
systemu są DRR5) i LFR6), które mają najwięcej sil-
nych i najmniej słabych stron. Najsłabszą instytucją
systemu jest DEKS7), głównie z powodu dużej rotacji
(i wielkości samej instytucji).

Na zakończenie analizy silnych i słabych stron
obecnego systemu instytucjonalnego przeprowadzona
została jego ocena według kryteriów wyznaczonych dla
wariantów modelu zarządzania regionem. Dzięki
temu, po wybraniu najlepszego wariantu modelu,
możliwa była ocena luki pomiędzy stanem obec-
nym a stanem docelowym (najlepszym warian-
tem modelu).

W przypadku kryteriów struktury, podział prio-
rytetów i działań pomiędzy instytucje jest oceniony
na średnim poziomie dla całego systemu (nie można

System instytucjonalny
wdrażania funduszy strukturalnych
w województwie lubelskim
Implementacja modelu badawczego

Ewa Bojar, Korneliusz Pylak

,
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rozpatrywać tego kryterium indywidualnie), ponieważ
w systemie występuje różnorodność połączeń i brak
usystematyzowania. Podział zadań i kompetencji po-
między instytucje najgorzej wypadł w BZFE8) i DRR
oraz DPI9) i LFR, które muszą dzielić wdrażanie dzia-
łań i występują przypadki dublowania funkcji; LFR
mimo wszystko wypada pozytywnie, ponieważ skupia
w sobie działania dla przedsiębiorców. WUP10) wdra-
ża kilka działań ZPORR i SPO RZL, jednakże trudno
dostrzec tu logikę przyporządkowania zadań. Najle-
piej oceniono ARiMR11), która wdraża działania rolne
dla rolników, DWP12) wdrażający działania rolne dla
samorządów i DEKS zajmujący się stypendiami. Ela-
styczność systemu w największym stopniu tworzą
ARiMR, BZFE, DRR, WUP, ponieważ m.in. są to
znaczne instytucje wdrażające ponad 4 działania.
DWP i LFR są małymi instytucjami wdrażającymi
2–3 działania, a DEKS i DPI wdrażają faktycznie tyl-
ko po jednym działaniu. Ich elastyczność wobec znacz-
nych zmian w systemie jest zatem znikoma. Elastycz-
ność struktury instytucji jest zależna m.in. od liczby
pracowników w instytucjach, co odzwierciedla ocena.
Powierzchnia biurowa i zaplecze techniczne, poziom
rotacji i poziom zatrudnienia oceniono bezpośrednio
na podstawie wyników badań.

Jeżeli chodzi o kryteria dotyczące kompetencji
i doświadczenia, to doświadczenia z wdrażania fun-
duszy przedakcesyjnych, a także doświadczenia
z wdrażania określonych działań w ramach funduszy
strukturalnych oceniono na podstawie wyników ba-
dań. Przekazywanie wiedzy wewnątrz instytucji oce-
niono na podstawie możliwości przekazywania wie-
dzy, a więc skupieniu maksymalnie wielu specjalistów
w jednej instytucji. Jak wskazują badania literaturo-
we, kontakt bezpośredni w największym stopniu wpły-
wa bowiem na specjalizację, podnoszenie kompe-
tencji i wymianę doświadczeń pomiędzy pracownika-
mi. Duże instytucje, to również duże doświadczenia
i mnogość zdarzeń, a zatem szerokie możliwości na-
uki. Rozwój zawodowy pracowników jest oceniony na
podstawie wielu czynników analizowanych w bada-
niach, głównie w kontekście długofalowego rozwoju
pracowników poprzez szkolenia i inne formy edukacji
oraz indywidualne plany rozwoju i badanie potrzeb
szkoleniowych.

Komunikacja w systemie została oceniona na
podstawie badań kadry kierowniczej poszczególnych
instytucji w kontekście istnienia kanałów komunika-
cji, procedur, wymiany doświadczeń, szybkości odpo-
wiedzi, informacji o zmianach w zapisach programo-
wych itp.

Skuteczność instytucji systemu oceniono na ba-
zie wyników badań. Efektywność kosztową (cza-
sową) oceniono na podstawie analizy efektywności
oceny formalnej (BZFE nie prowadzi takiej oceny, dla-
tego nie występuje w analizie, ARiMR łączy ocenę for-
malną z kolejnym etapem). Efektywność zarządzania
(rozumiana jako możliwość szybkiego podejmowania
decyzji), podobnie jak obciążenie instytucji, została
oceniona na podstawie wyników badań. Jedynie za-
rządzanie regionem odniesiono do całego systemu;
zarządzanie to oznacza bowiem możliwość wykorzy-
stania i powiązania zdarzeń z wdrażania funduszy
strukturalnych z realizacją strategii, sytuacją regio-

nu, analizą, weryfikacją i adaptacją priorytetów roz-
wojowych (możliwość sprzężeń zwrotnych z ewaluacji
do tworzenia projektów). Zostało ono ocenione nega-
tywnie z uwagi na niewielkie możliwości zmiany za-
pisów i priorytetów jedynie w kontekście Lubelszczy-
zny (program musi odpowiadać potrzebom wszystkich
województw naraz).

Obecny system instytucjonalny wdrażania fundu-
szy strukturalnych oceniony w taki sposób, jak wa-
rianty modelu, otrzymał jedynie 33,2 punktu (30%
możliwych punktów), a więc dwukrotnie mniej, aby
uzyskać pozytywną ocenę (minimum 42 punkty – po-
wyżej 60% punktów). Przeprowadzona ocena podkre-
śla zatem potrzebę stworzenia nowego modelu
systemu wdrażania funduszy strukturalnych,
który eliminowałby wady obecnego systemu i akcen-
tował jego zalety w kontekście specyfiki regionu sła-
bo rozwiniętego.

Model systemu instytucjonalnego
wdrażania funduszy strukturalnych
w latach 2007–2013 w województwie
lubelskim

odel systemu instytucjonalnego wdrażania
funduszy strukturalnych w latach 2007–2013
powinien w jak największym stopniu wyko-

rzystywać doświadczenia nabyte przez instytucje
w obecnym okresie planowania. Oznacza to, że:
� po pierwsze, model powinien opierać się na insty-
tucjach obecnego systemu;
� po drugie, powinien on wykorzystać specyficzne
doświadczenia poszczególnych instytucji we wdraża-
niu działań skierowanych do określonej grupy benefi-
cjentów.

Nie do końca jednak może być to możliwe do zre-
alizowania. Ważne jest bowiem przede wszystkim to,
czy dane instytucje mają obecnie odpowiedni poten-
cjał do tego, aby wdrażać przyszłe działania, a także
czy mają one możliwości wzrostu.

Zapewnienie najbardziej optymalnego kształtu
modelu oraz przygotowanie najbardziej efektywnych
i skutecznych procesów funkcjonowania i komunika-
cji modelu, samoczynnie poprawiających kompeten-
cje swoich instytucji, wymagało przygotowania trzech
wariantów modelu. Warianty te zostały następnie
poddane sukcesywnie ocenie. Najlepsze rozwiązanie
osiągnięto drogą ewolucji, gdzie po ocenie pierwszego
wariantu modelu stworzono kolejny – eliminując jed-
nocześnie jego wady i wzmacniając silne strony. Za-
stosowana metoda miała cechy metody heurystycznej,
ze znaczącym wspomaganiem algorytmicznym, doty-
czącym sposobu oceny wariantów.

Zgodnie z zestawieniem szczegółowych działań
wdrażanych przez poszczególnych aktorów systemu
w przyszłym okresie planowania, warianty dotyczyły
jedynie działań wdrażanych przez zarząd wojewódz-
twa i ich rozplanowania pomiędzy różne instytucje.

Głównymi słabymi stronami dwóch pierwszych
ocenianych wariantów były:
� niska elastyczność w przesuwaniu zasobów ludz-
kich (w przypadku, gdy w jednej instytucji pojawia się
mniej projektów niż zakładano, a w innej brak pra-
cowników);
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Rys. Projekt schematu i procesów wybranego modelu zarządzania regionem
Źródło: opracowanie autorskie na podstawie [NSRO, s. 96–100; Propozycja układu programów, s. 1–3; PO ROW na lata
2007–2013, s. 77–111].

Oznaczenia: AP (Agencja Płatnicza), IC (Instytucja Certyfikująca), IZ (Instytucja Zarządzająca), IW (Instytucja Wdrażająca),
PDS (priorytety | działania dotyczące przedsiębiorczości, innowacyjności, badań i rozwoju), SOW (priorytety | działania doty-
czące społeczeństwa opartego na wiedzy), PO ROW (Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich), PO EWT (Program
Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej), PO RPW (Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej), PO KL (Program
Operacyjny Kapitał Ludzki).

� prosty i przejrzysty układ działań i instytucji je wdrażających

� usystematyzowanie działań, brak nakładania się kompetencji

� możliwość dostosowania się do znacznych zmian w systemie wdrażania

� możliwość dostosowania się do zmian we wdrażaniu działań

� brak zagrożenia utraty kompetencji przez instytucje

� liczba pracowników optymalna, brak powtarzających się stanowisk

� wszystkie instytucje mają doświadczenie z wdrażania funduszy przedakcesyjnych,
z czego kilka instytucji – duże

� wszystkie instytucje mają doświadczenia z wdrażania działań w ramach funduszy
strukturalnych, działania te są podobne lub analogiczne do działań z okresu 2004–2006

� specjaliści są skupieni głównie w dwóch instytucjach (RPO, PO ROW, PO RPW, PO
KL) i jednej (PO EWT)

� IW jest maksymalnie blisko IZ (w tym samym departamencie), dlatego komunikacja
może być efektywna

� komunikacja efektywna – mało instytucji

� przejrzysta odpowiedzialność

� ułatwiona koordynacja wdrażanych działań, główna IW dla RPO umieszczona w DRR,
łącznie tylko 6 instytucji do koordynacji

� niskie koszty stałe – mało instytucji, koncentracja działań

� podejmowanie decyzji globalnych jest ułatwione (mało instytucji)

� maksymalna bliskość IZ i IW z zarządem województwa, łatwość koordynacji PO EWT,
PO RPW i RPO (ten sam departament)

Tab. Analiza silnych i słabych stron wybranego wariantu

Źródło: opracowanie własne.

Silne strony wariantu Słabe strony wariantu

� duże instytucje – trudne do
zarządzania

� zbyt duża liczba osób podle-
gająca jednemu dyrektorowi, co
może powodować opóźnienia
w akceptowaniu dokumentów

� koncentracja spraw związa-
nych z funduszami UE może
być powodem małego zaanga-
żowania pozostałych departa-
mentów

,
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� niewielka możliwość dostosowania się do znacz-
nych zmian w systemie wdrażania;
� duże zagrożenie utraty kompetencji przez poszcze-
gólne instytucje;
� wysoki poziom zatrudnienia (nadmierna liczba
powtarzających się stanowisk kierowniczo-administra-
cyjnych);
� wysokie koszty stałe, rozproszenie wdrażanych
działań;
� rozproszenie specjalistów w całym systemie (nie
mają dużych możliwości przekazywania sobie wiedzy);
� zagrożenie wzajemnej komunikacji ze względu na
liczbę instytucji;
� rozmycie odpowiedzialności;
� mniejsze możliwości koordynacji działań wszyst-
kich instytucji, utrudniony przepływ informacji;
� możliwy chaos informacyjny związany z etapami
oceny (w jednym departamencie odbywa się nabór
wniosków, w innym w tym czasie już ocena meryto-
ryczna).

Zgodnie z powyższą analizą dwóch pierwszych
wariantów modelu systemu, w wybranym wariancie
(trzecim) wzięto pod uwagę następujące rozwiązania:
� zmniejszenie liczby instytucji systemu;
� eliminację nakładania się kompetencji do działań
dotyczących przedsiębiorczości i innowacji (wybranie
jednej instytucji, ewentualnie oddelegowanie przez
DPI wdrażania do RIF – nadzór przez DPI);
� poprawę komunikacji pomiędzy IW-IZ poprzez złą-
czenie funkcji zarządzających i wdrażających w DRR;
� lepszą koordynację różnych programów (RPO, PO
EWT i PO RPW) poprzez wdrażanie większości „re-
gionalnych” działań z tych programów w DRR.

Ponadto, wybrany wariant modelu instytucjonal-
nego wdrażania funduszy strukturalnych w latach
2007–2013 opiera się na najbardziej dotychczas do-
świadczonych instytucjach obecnego systemu wdraża-
nia oraz na wdrażaniu przez nie podobnych działań.

Można zauważyć również szczególną rolę DRR.
DRR będzie pełnić funkcje IZ RPO oraz IW części dzia-
łań RPO, PO Rozwój Polski Wschodniej oraz PO Eu-
ropejskiej Współpracy Terytorialnej. Dodatkowo, na
DRR będzie spoczywał obowiązek koordynacji dzia-
łań w ramach innych programów finansowanych ze
środków europejskich i polskich. Można powiedzieć,
że w tym wariancie modelu jest on kluczową insty-
tucją, na której będzie się opierał nowo powstający
system.

Wybrany wariant modelu oparty jest przede
wszystkim na dwóch instytucjach, które w analizie
potencjału instytucjonalnego osiągnęły najlepszy wy-
nik (DRR i RIF). Dodatkowo, DPI zachowałby funk-
cje strategiczne, nadzorcze i kontrolne w stosunku do
działań wdrażanych przez RIF (podobnie jak obecnie
dzieje się w przypadku działań 2.5 i 3.4 ZPORR). WUP
będzie wdrażać działania współfinansowane z EFS
w ramach PO KL. Aby uniknąć braku zaangażowania
innych departamentów we wdrażanie, proponuje się
zaangażowanie ekspertów z departamentów meryto-
rycznych w proces oceny merytorycznej wniosków.

Wybrany wariant uzyskał bardzo dobry wynik
w ocenie syntetycznej (87,5% punktów pozytywnych).
Metodą ewolucyjną otrzymano zatem lepszy od po-
przednich wariant modelu, zgodnie z założeniami ba-

zujący na dotychczasowych doświadczeniach i najlep-
szych instytucjach, a także wykorzystujący obecny
potencjał instytucjonalny, eliminujący słabe strony
dwóch poprzednich wariantów.

Sprawdźmy zatem, jakie silne, a jakie słabe strony
ma wybrany wariant i czy ten wariant modelu insty-
tucjonalnego wdrażania funduszy strukturalnych wy-
korzystuje wszystkie możliwości systemu (tabela).

W powyższym wariancie widać już znaczną prze-
wagę silnych stron nad słabymi. Ponadto wykazane
słabe strony da się w pewnym stopniu wyeliminować
poprzez:
� poprawę sprawności działania (np. to, że całość ko-
respondencji musi być dekretowana i akceptowana
przez dyrektora DRR) poprzez delegację części kom-
petencji na niższy szczebel kierowniczy;
� współuczestnictwo innych departamentów (ich
przedstawicieli) w ocenie merytorycznej wniosków;
� lepsze, sprawniejsze zarządzanie poprzez stworze-
nie grupy dyrektorów zarządzających (dyrektora i za-
stępców dyrektora) obejmujących poszczególne zakre-
sy funkcyjne DRR.

Wnioski

ajwiększa luka pomiędzy stanem obecnym
a docelowym (wybranym wariantem) ist-
nieje w przypadku koordynacji działań, po-

dziale priorytetów i działań pomiędzy instytucje, ko-
munikacji pomiędzy instytucjami oraz efektywności
kosztowej. Jest tu równocześnie najwięcej pracy do
wykonania, szczególnie w zakresie komunikacji i efek-
tywności kosztowej. Wybrany wariant jest natomiast
zgodny ze stanem obecnym, jeżeli chodzi o powierzch-
nię i zaplecze techniczne, wywiązywanie się z termi-
nów i planów, organizację, efektywność zarządzania
instytucjami oraz obciążenie instytucji.

Wariant optymalny otrzymał niższą notę niż inne
warianty przy ocenie powierzchni i zaplecza technicz-
nego. Z uwagi na małą wagę tego kryterium oraz łatwe
przezwyciężenie trudności spowodowanych zbyt małą
powierzchnią i zapleczem technicznym (wynajem do-
datkowej powierzchni / zakup urządzeń i sprzętu),
wynik ten nie powinien stanowić zagrożenia.

Dotychczasowy rozwój zawodowy instytucji two-
rzących wybrany wariant modelu nie był na najwyż-
szym poziomie, dlatego w przyszłości należy zadbać
o poprawę tej sytuacji. Doskonałym sposobem prze-
zwyciężenia tego problemu będzie stworzenie Inteli-
gentnego Centrum Analiz Strategicznych, będącego
swoistym mózgiem regionu i jednocześnie centrum do-
skonałości dla pracowników całego systemu.

Reasumując, zarówno wyniki oceny wariantu, jak
i analiza silnych i słabych jego stron oraz zalet samej
struktury wskazują, że można przyjąć wybrany wa-
riant modelu jako satysfakcjonujący wynik uzyskany
za pomocą zastosowanej metody heurystycznej; jest
to również wariant rekomendowany do zastosowania
w systemie zarządzania słabo rozwiniętym regionem.

Obecne działania władz samorządowych wojewódz-
twa lubelskiego wykorzystują najistotniejsze założe-
nia opracowanego modelu. Najważniejszą instytucją
wdrażania pozostał DRR (obecnie Departament Stra-
tegii i Rozwoju Regionalnego), wdrażanie komponen-
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tów regionalnych PO KL przejął na siebie nowo po-
wołany departament EFS w Urzędzie Miasta (co na-
wet w większym stopniu sprzyja koncentracji i ucze-
niu się, chociaż nie wykorzystuje doświadczeń WUP
we wdrażaniu miękkich działań). Pewne rozwiązania
przyjęto również na poziomie ministerialnym (np.
instytucją pośredniczącą PO RPW została Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), na co nie miały
wpływu żadne instytucje regionalne (optujące za prze-
kazaniem zarządzania tym programem na szczebel
regionalny). Niemniej jednak PARP oprze wdrażanie
PO RPW na sieci RIF, dzięki czemu wykorzysta jedną
z najlepiej ocenionych instytucji obecnego systemu
wdrażania.

prof. dr hab. Ewa Bojar
dr inż. Korneliusz Pylak

Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką
Politechniki Lubelskiej

PRZYPISY
1) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013

(Narodowa Strategia Spójności) – dokument przyjęty
przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r.

2) Proces badawczy przeprowadzono w ramach pracy dok-
torskiej pt. „Model zarządzania słabo rozwiniętym regio-
nem (na przykładzie województwa lubelskiego)”, Insty-
tut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”,
Warszawa 2006, s. 291–293.

3) Badanie płaszczyzny zasilania było przeprowadzone w ra-
mach wyżej cytowanej pracy doktorskiej i objęło 147 z 213
gmin województwa lubelskiego (69% zwrotności).

4) Rezultaty ilościowe badań własnych objęły 45 wywiadów
i 200 ankiet skierowanych do kadry kierowniczej, pra-
cowników, członków Regionalnych Komitetów Monitoru-
jących (RKM), Regionalnych Komitetów Sterujących
(RKS), ekspertów, projektodawców z instytucji w woje-
wództwie lubelskim.

5) Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Lubelskiego. Instytucja uczestniczą-
ca w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR.

6) Lubelska Fundacja Rozwoju. Instytucja wdrażająca dzia-
łania dla przedsiębiorców w ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) –
działanie 2.5 i 3.4; Regionalna Instytucja Finansująca
uczestnicząca we wdrażaniu Sektorowego Programu Ope-
racyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
(SPO-WKP) – działanie 2.1 i 2.3, Sektorowego Programu
Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” (SPO RZL) –
działanie 2.3 schemat a).

7) Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Lubelskiego. Instytucja
Wdrażająca działanie 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

8) Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Wo-
jewódzkiego. Instytucja Pośrednicząca ZPORR.

9) Departament Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Instytucja
Wdrażająca działanie 2.6 ZPORR „Regionalne Strate-
gie Innowacyjne i transfer wiedzy” oraz działania 2.5
i 3.4 ZPORR, które oddelegował na podstawie umowy
do LFR.

10) Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Instytucja Wdraża-
jąca działanie 2.1 ZPORR „Rozwój umiejętności powią-
zany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwo-
ści kształcenia ustawicznego w regionie”, działanie 2.3
ZPORR „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rol-

nictwa”, działanie 2.4 ZPORR „Reorientacja zawodowa
osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” oraz
działanie 1.2 SPO RZL „Perspektywy dla młodzieży”
i działanie 1.3 SPO RZL „Przeciwdziałanie i zwalczanie
długotrwałego bezrobocia”.

11) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od-
dział w Lublinie. Instytucja Wdrażająca działania regio-
nalne skierowane do rolników w ramach Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004–2006” (działanie 1.1, 1.2, 1.5, 2.4, 2.6) oraz działa-
nia 3.2 i 4.6 Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry-
bołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” dotyczące ho-
dowli ryb i działań innowacyjnych.

12) Departament Wdrażania Programów Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Lubelskiego. Instytucja Wdra-
żająca działanie 2.2 SPO ROL „Scalanie gruntów”, dzia-
łanie 2.3 SPO ROL „Odnowa wsi oraz zachowanie
i ochrona dziedzictwa kulturowego” i działanie 2.5 SPO
ROL „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.
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Summary

The paper aims at comparing implemented institutional
structure in lubelskie region with assumptions of elaborat-
ed model of structural funds managing system. The paper
aims also at diffusing the experience and research results
(conducted in lubelskie region) to other less-developed re-
gions in Poland.
Abovementioned model was created basing on the strengths
of current system, enhancing opportunities and decreasing
threats. In order to assess current potential (crucial for re-
constructing the system), there was implemented SWOT
analyse with three main criteria elaborated: structure, proc-
esses and charge.
After SWOT analyse was conducted, there was current in-
stitutional system assessed by the same tool as prepared for
assessing various variants of the model. This enabled to cal-
culate the gap between current system and target variant of
the model. The current system obtained only 30% of possi-
ble score.
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Dzisiejsza, regionalna rzeczywistość gospodarcza
w głównej mierze kształtowana jest przez politykę
marek globalnych. Coraz szybszy proces konsolidacji
rynków pociąga za sobą coraz większą unifikację wy-
stępujących na nich marek. Wartość globalnych ma-
rek z roku na rok wzrasta, ich zasięg oddziaływania
powiększa się, sięgając do najdalszych zakątków świa-
ta, zwiększając jednocześnie swoje znaczenie dla re-
gionalnych gospodarek.

Najnowszy ranking wartości marek opublikowa-
ny przez ProMarka 1) określa wartość 10 najcenniej-
szych marek świata: CocaCola – 67 mld USD, Micro-
soft – 57 mld USD, IBM – 56 mld USD, GE – 49 mld
USD, Intel – 32 mld USD, Nokia – 30 mld USD,
Toyota – 28 mld USD, Disney – 28 mld USD, McDo-
nald’s – 27 mld USD, Mercedes Benz – 22 mld USD.
Coraz trudniej jest markom lokalnym skutecznie sta-
wiać czoła światowym gigantom. Nie jest to jednak
sytuacja bez wyjścia, w której marki o mniejszym za-
sięgu z góry spisane są na straty. Problemem nie jest
bowiem sama obecność marek transregionalnych (ta
jest oczywistą konsekwencją wolnej konkurencji), lecz
brak skutecznej strategii dla marek lokalnych.

U podstaw decyzji dotyczących marki leży wiele
pośrednich analiz, które pozwolą na precyzyjne sfor-
mułowanie założeń w celu określenia strategii jej roz-
woju. Analizie poddane zostaną elementy strategii
rozwoju marki w dwóch aspektach:
� rozwoju kapitału marki,
� układzie: rozwój rynku – rozwój marki.

Wybór strategii budowania marki wraz z pośred-
nimi etapami obrazuje rysunek 1.

Decyzja o wyborze konkretnej strategii jest więc
uzależniona od rozważenia kilku aspektów:

I. Czy w ogóle marka z dużym kapitałem, funkcjo-
nująca w danej branży, może zapewnić przewagę kon-
kurencyjną w postaci zwiększonej rentowności, będą-
cej rezultatem wyższych marż lub zwiększonego udzia-
łu w rynku.

Na tym etapie należy poddać wnikliwej analizie
dwa aspekty niniejszego zagadnienia: poziom nasyce-
nia branży markami oraz planowaną dynamikę wzro-
stu nakładów na markę w danej branży. Analizy ta-
kiej można dokonać, badając poszczególne rozwiąza-
nia opisywane przez macierz oceny wyboru strategii
wobec marki (rys. 2).

Najlepsza sytuacja występuje wtedy, kiedy poziom
nasycenia markami w danej branży jest niski i kiedy
można przy zainwestowaniu odpowiednich środków
łatwo osiągnąć przewagę konkurencyjną. Przy wyso-
kim stopniu nasycenia markami uzyskanie przewagi
może być trudne i nie do końca przewidywalne, stąd
strategia ponoszenia dużych nakładów wobec niepew-
nych wyników jest ryzykowna. Przy niskim stopniu
nasycenia markami nieinwestowanie w markę jest
utratą szansy, którą na pewno w końcu wykorzysta
konkurencja. W sytuacji dużego nasycenia markami
wprowadzenie na rynek własnej marki, bez odpowied-
niego wsparcia, minimalizuje szansę powodzenia.
Na tym etapie podejmowania decyzji bardzo istotna

Szanse lokalnych marek
w dobie globalizacji
Wybrane zagadnienia związane
z budowaniem kapitału marki

Arkadiusz Moroz

Rys. 1. Decyzje składające się na wybór strategii budowania marki
Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Ph. KOTLER, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa
1994, s. 412; J. KALL, Silna marka. Istota i kreowanie. Warszawa 2001, s. 172–189.
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jest również analiza elementów dotyczących rozwoju
rynku.

II. Przyjmując za kryterium stopień identyfikowal-
ności marki ze źródłem jej pochodzenia, rozróżnia się
trzy grupy strategii2):
� strategie marki producenta,
� strategie marki pośredników, zawierające nazwy
hurtowników lub detalisty,
� strategie marki ogólnej, zawierającej nazwę wyro-
bu lub usługi, bez precyzowania nazwy producenta
lub dystrybutora.

Strategia marki producenta – markę taką po-
wołuje do życia producent, sygnuje nią swoje wyroby
i jest jej właścicielem. Strategie takie przez długi czas
dominowały na rynku – do momentu pojawienia się
tendencji do tworzenia marek własnych przez pośred-
ników handlowych. Odmianą strategii producenta jest
strategia marki licencjonowanej3). Jest to strate-
gia, w ramach której produkty wytwarzane przez jed-
nego producenta sygnowane są marką innego produ-
centa na podstawie zawartej umowy licencji lub w za-
mian za tantiemy.

Strategia marki pośrednika – zwana również
strategią marki własnej pośrednika handlowego czy
strategią marki prywatnej. Jest to marka stworzona
przez pośrednika handlowego, którą cechuje się „bez-
imienne” produkty dostarczane przez producentów.
Mimo że strategia ta niesie za sobą poważne obciąże-
nia finansowe oraz obarcza całkowitą odpowiedzial-
nością za losy powoływanej marki pośrednika handlo-
wego, jest strategią zyskującą coraz szersze uznanie,
z racji oczekiwanych profitów, jakie strategia ta ma
przynieść w przyszłości4).

Strategia marki ogólnej – inaczej nazywana
strategią marki wspólnej. Jest to marka, z jaką mamy
do czynienia wówczas, gdy dwie funkcjonujące marki
różnych firm są używane do cechowania tego samego
produktu. Jest to strategia oferująca wiele możliwo-
ści. Z reguły hybrydowe marki są liderami w swoich
kategoriach produktu, a wspólnymi siłami przema-
wiają do konsumentów z jeszcze większą siłą, kreując
większą wartość nowej – wspólnej marki. Strategia ta
pozwala dodatkowo wchodzić na nowe rynki, minima-
lizując koszty ryzyka oraz ograniczając koszty inwe-

Rys. 3. Zalety i wady różnych strategii dojścia do kapitału marki
Źródło: G. URBANEK, Zarządzanie marką, op.cit., s. 78.

Rys. 2. Ocena wyboru strategii wobec marki
Źródło: G. URBANEK, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002, s. 80.

,
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stycji marketingowych. Poważnym ograniczeniem jest
konieczność doskonałej koordynacji wspólnych dzia-
łań podejmowanych przez firmy preferujące ten ro-
dzaj strategii.

III. Niekiedy każdy produkt firmy ma odmienną
nazwę, a czasami wszystkie produkty oferowane przez
firmę noszą wspólną nazwę marki. Charakter relacji
marka – produkt konstytuuje to, co nazywa się archi-
tekturą marki5). Wybór określonej strategii w zakre-
sie architektury marki powinien uwzględniać ograni-
czenia wynikające z oferowanego produktu, nawyków
i oczekiwań konsumenta oraz pozycji konkurencyjnej
firmy.

IV. Odpowiednio zbudowana marka, charaktery-
zująca się dodatnim kapitałem, może być źródłem prze-
wagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Można wyróż-
nić trzy zasadnicze strategie budowania kapitału mar-
ki w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej (rys. 3)6):
� budowa od podstaw nowej marki;
� wzmocnienie marki, której potencjał był dotąd nie-
wykorzystany;
� zakup istniejącej marki.

Budowa nowej marki – strategia pociągająca za
sobą poważne zaangażowanie zasobów firmy, której
długotrwałe konsekwencje mogą być zarówno pozy-
tywne, jak i negatywne. Pierwszym krokiem w ramach
tej strategii jest podjęcie decyzji o budowie marki od
podstaw. Decyzja taka może być warunkowana nastę-
pującymi czynnikami7):
� ofensywne działania marketingowe konkurencji
skutkujące pogorszeniem się pozycji konkurencyjnej
firmy,
� potrzeba wyróżnienia własnej oferty na tle konku-
rencji,
� pojawienie się silnych marek zagranicznych na
rynku,
� potrzeba uzupełnienia portfela marek,
� brak silnych marek możliwych do przejęcia lub
zbyt wysoki koszt takiego przejęcia.

Wzmocnienie istniejącej marki – strategia za-
kładająca aktywizację niewykorzystanego potencjału
marki dysponującej pewnym bagażem doświadczeń
rynkowych. Podobnie jak w strategii budowy nowej
marki, impulsem do jej podjęcia może być pogarszają-
ca się sytuacja rynkowa przedsiębiorstwa (w wyniku
działań podejmowanych przez konkurencję) bądź do-
strzeżenie zupełnie nowych szans na rynku dla marki
o nowym potencjale.

W porównaniu do poprzedniej strategii, wzmacnia-
nie potencjału marki nie wymaga tak dużych nakła-
dów finansowych, jest obarczone mniejszym ryzykiem,
a realizacja wymaga zdecydowanie mniej czasu. Mimo
zmniejszonego ryzyka i licznych benefitów, decydując
się na strategię wzmocnienia marki, należy pamiętać,
że marka poddawana tej strategii powinna spełniać
kilka warunków8):
� nazwa marki powinna być prawnie chroniona;
� marka nie może mieć negatywnych asocjacji;
� marka nie może być postrzegana jako marka o ni-
skiej jakości;
� znajomość marki powinna być stosunkowo wy-
soka.

Zakup marki – jest to niewątpliwie najszybsza
strategia uzyskania przewagi konkurencyjnej opartej

na marce oraz szybkiej reakcji na ekspansywną poli-
tykę marek zagranicznych. Jej najważniejszym aspek-
tem jest wytypowanie marki, której potencjał oraz
aktualna pozycja rynkowa odpowiadają aspiracjom
nowego właściciela. Jest to strategia, która mimo oczy-
wistego mankamentu, jakim jest koszt całej operacji
ponoszony jednorazowo, cieszy się coraz większym
powodzeniem.

Analizując potencjał i możliwości strategii kreacji
czy zakupu marki – jasne jest, że są to w głównej mie-
rze dylematy stojące przede wszystkim przed korpo-
racjami o dużych potencjałach. Małe i średnie przed-
siębiorstwa, ze względu na kapitałowe ograniczenia,
sporadycznie bywają nabywcami istniejących marek
o ugruntowanej pozycji rynkowej. Potencjał i natu-
ralne ograniczenia raczej rekomendują je do kreacji
własnych marek oraz do wytężonej pracy nad wzmac-
nianiem potencjału marek już istniejących. Jest to
droga oczywiście dłuższa, niedająca pewności stworze-
nia unikatowej marki będącej w stanie skutecznie
konkurować z markami globalnymi. Dodatkowym
problemem związanym ze strategią budowy zupełnie
nowej marki jest czas potrzebny do realizacji tego pro-
cesu. Czas jest często czynnikiem decydującym o nie-
powodzeniu całego przedsięwzięcia, czy to w wyniku
niewystarczających zasobów, czy to z powodu braku
zdecydowania właściciela marki w długotrwałym pro-
mowaniu marki. Przyjmuje się, że proces skuteczne-
go wdrożenia nowej marki na rynek trwa od 3 do 5
lat9). Według badań OC&C tylko 30% wprowadzanych
marek utrzymuje się na rynku co najmniej 4 lata10).
Przyjmuje się, że marki, po przetrwaniu tego okresu,
uznawane są za marki zaakceptowane przez konsu-
mentów. Mimo tak znaczących ograniczeń, strategia
taka wydaje się jedyna dla regionalnych przedsię-
biorstw aspirujących do grona aktywnych graczy ryn-
kowych, chcących tworzyć unikatowe, w opinii kon-
sumentów, dobra.

dr Arkadiusz Moroz
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
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Summary
The article takes on the subject of the brand moulding proc-
ess in the time of globalization. We have already accustomed
to the globalization. It’s positive and negative results have
been felt much more distinctly. The globalization creates
capabilities and gives unique chances. It makes possible to
create international brands by local company. The article
presents difference strategy of brand creation and acquire
superiority over competition based no brand.
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Rys. 1. Model systemu wytwarzania na bazie TQM/ ZSZ
Źródło: opracowanie własne na podstawie [2].

Wprowadzenie

owoczesny sposób zarządzania przedsiębior-
stwem ma zapewnić sprostanie konkurencyj-
nym wyzwaniom rynkowym, a także koniecz-

ność identyfikacji i ocenę ryzyka zawodowego, wy-
znaczenie aspektów środowiskowych i sterowanie ope-
racyjne, wyznaczenie i zidentyfikowanie wszystkich
procesów ze szczególnym położeniem nacisku na za-
dowolenie klienta wewnętrznego oraz zewnętrznego,
a także szerokie działania prewencyjne i doskonalące
w wymienionych obszarach [3]. Obecnie za najbardziej
efektywny system zarządzania uznaje się Zarządza-
nie przez Jakość (TQM), którego filozofię i praktyki

wdrożono w przedsiębiorstwach – światowych liderach
biznesu. Na gruncie europejskim stworzono nieco od-
mienne od warunków japońskich i amerykańskich
etapy drogi do pełnej implementacji TQM.

W Europie i Polsce występuje tendencja do in-
tegrowania systemów zarządzania bezpieczeństwem
pracy, jakością i środowiskowego [9]. Podejście takie
ma tę zaletę, że pozwala na stworzenie jednolitego sys-
temu i stylu zarządzania w skali przedsiębiorstwa,
głównie na bazie normy ISO 9001:2000. Pozwala to
na skrócenie czasu potrzebnego na wdrażanie kolej-
nych elementów systemu przez wykorzystanie już ist-
niejących rozwiązań organizacyjnych i uzupełnienie
ich o elementy specyficzne dla danego obszaru. Uni-

,

Zintegrowany System Zarządzania
etapem kształtowania
w przedsiębiorstwie Zarządzania
przez Jakość (TQM)
Bogusław Węgrzyn
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ka się niepotrzebnego powielania podobnych proce-
dur, a zmodyfikowane procedury są łatwiejsze do zro-
zumienia i zaakceptowania przez pracowników. Właś-
nie akceptacja systemu zarządzania jest determinantą
sukcesu, gdyż system nieakceptowany przez pracow-
ników nie może być systemem efektywnym.

Rozwój Zintegrowanych Systemów
Zarządzania

rzedsiębiorstwo jest nie tylko jednostką go-
spodarczą realizującą własne cele, musi ono
uwzględniać w swojej działalności również

aspekty pozaekonomiczne, związane m.in. z bezpie-
czeństwem pracy i ochroną środowiska. Wdrażanie
normy ISO 9001:2000 jest istotnym elementem upo-
rządkowania procesów wytwarzania w przedsiębior-
stwie, ale nie obejmuje całokształtu zarządzania zwią-
zanego z zarządzaniem przedsiębiorstwa, co przedsta-
wiono na rysunku 1.

Spoiwem łączącym elementy składowe, zgodnie
z modelem 7S McKinseya, może być filozofia TQM
przyjęta jako wspólna wartość przez zatrudnionych
w przedsiębiorstwie.

Wdrażanie SZJ/ZSZ wymaga procesowego podej-
ścia do działań wytwórczych realizowanych w przed-
siębiorstwie. Istotnym narzędziem wspomagającym
obecne zarządzanie jest wdrożenie narzędzi jakości

i jednego z systemów informatycznych wspomagają-
cych zarządzanie przedsiębiorstwem typu MRPII, ERP
i MIS. Wprowadzenie tych systemów pozwala na
skuteczną realizację zasad i technik TQM w przedsię-
biorstwie w postaci optymalizacji kosztów, poprawy
cash-flow, poprawy współczynnika rotacji zapasów
i materiałów, ułatwień w planowaniu, sterowaniu
i monitorowaniu przebiegu produkcji, możliwość pla-
nowania krótko- oraz długoterminowego na podsta-
wie posiadanych informacji statystycznych, historycz-
nych oraz sygnałów z rynku oraz zmniejszenie praco-
chłonności wprowadzania uporządkowania informacji
i poprawy jakości przepływu i dostępu. Efekty te po-
zwolą na uniknięcie opinii pracowniczych, że po wdro-
żeniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością
nastąpił zauważalny wzrost obciążenia pracą i wzrost
biurokracji [7].

Zarządzanie przez Jakość (TQM) powinno usunąć
bariery pomiędzy technicznym i ekonomicznym po-
dejściem do określania i realizowania planowych za-
dań – celem jest osiągnięcie zespolenia tych para-
metrów, jako krytycznych czynników sukcesu, w jed-
nym zadaniu, a ich realizacja oznacza osiągnięcie stra-
tegicznych celów jakościowych firmy związanych rów-
nież z jej produktywnością. Zmiana kultury organiza-
cyjnej firmy stanowi również o możliwości rozwijania
postaw i rozwiązań innowacyjnych jako efektów do-
skonalenia jakości.

Rys. 2. Model struktury kształtowania TQM poprzez etap ZSZ
Źródło: opracowanie własne.
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Model długofalowych zmian w postawie pracowni-
ków (nadbudowy) przedstawia rysunek 2, w którym
etapowy model organizacyjny wdrażania TQM ozna-
cza również działania w zakresie tworzenia i funkcjo-
nowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ).
Model był podstawą do opracowania i wdrożenia ZSZ
na bazie ISO w firmie produkcyjno-usługowej Porta
Elektra Sp. z o.o. zatrudniającej ok. 350 pracowników.

Istotnym aspektem nowych praktyk jest wola kie-
rownictwa do implementacji narzędzi zarządzania ja-
kością, zarówno tych tradycyjnych, jak i nowych, zwią-
zanych z poprawą jakości procesów technologicznych
i wykonawczych. Szybkie wymierne efekty można uzy-
skać poprzez szkolenia pracowników oraz wprowadze-
nie do programów wyższych uczelni dodatkowych tre-
ści związanych z inżynierskimi narzędziami zapew-
nienia jakości według wzorców amerykańskich.
W Japonii i Stanach Zjednoczonych wdrożono TQM
bez ubiegania się wstępnie o certyfikat ISO 9001. Wy-
znacznikiem efektywności wdrożenia TQM jest bo-
wiem całokształt osiąganych ekonomicznych wyników
działalności firmy oraz korzyści niewymiernych okre-
ślonych na podstawie kryteriów uzyskania narodo-
wych nagród jakości.

Korzyści wymierne i niewymierne
wdrożenia elementów składowych ZSZ

oszty opracowania i wdrożenia ZSZ to: kosz-
ty szkoleń pracowników, koszty zatrudnie-
nia pracowników opracowujących, sprawdza-

jących procedury oraz instrukcje ZSZ, koszty do-
posażenia technicznego (oprogramowania), koszty
opracowania, wdrożenia i nadzoru nad dokumenta-
cją, koszty przeprowadzenia audytów wewnętrznych
i przeglądów, koszty realizacji celów i zadań – sporzą-
dzania planów i programów oraz nadzór nad funkcjo-
nowaniem systemu przez komórki organizacyjne.

Wymiernym kosztem jest opłata za przeprowadze-
nie audytu certyfikującego rzędu kilkunastu tysięcy
złotych dla przedsiębiorstwa średniej wielkości.

Duże przedsiębiorstwa zdecydowanie częściej do-
strzegają istotne korzyści w wyniku wprowadzenia sys-
temu zarządzania jakością niż firmy małe i średnie
[10]. Korzyści związane z poprawą wizerunku, zaan-
gażowaniem i motywowaniem pracowników czy zwięk-
szonym udziałem w rynku mogą pojawić się po dłuż-
szym czasie [2]. Wdrażając system jakości zgodnie
z ośmioma zasadami zarządzania jakością, można
stwierdzić, że korzyści odniosą wszystkie zaintereso-
wane strony – klienci, pracownicy, dostawcy i akcjo-
nariusze.

Wśród ewentualnych wielu korzyści wynikających
z wdrażanego systemu zarządzania jakością moż-
na wyróżnić korzyści wewnętrzne i zewnętrzne. Do
korzyści wewnętrznych można zaliczyć: systemowe
uporządkowanie organizacji objawiające się w racjo-
nalizacji i przejrzystości procesów w niej zachodzących,
wczesne rozpoznawanie wad słabych ogniw i niedo-
skonałości, polepszenie jakości produktu, wzrost efek-

tywności i produktywności, uproszczenie procesu
adaptacji pracowników nowo zatrudnionych, uspraw-
nienie obiegu informacji zarządczych w przedsiębior-
stwie oraz poprawienie sprawności i ograniczenie ry-
zyka podejmowanych decyzji, jasny podział kompeten-
cji i odpowiedzialności komórek organizacyjnych
spółki, zapewnienie terminowych i stałych dostaw za-
opatrzeniowych, przystosowanie systemu organizacyj-
nego do lepszego zarządzania spółką, zmniejszenie
kosztów złej jakości i ujawnienie źródeł ich powsta-
wania, zmniejszenie liczby popełnionych błędów,
zmniejszenia ryzyka ewentualnych roszczeń klientów
i uruchomianie procesów doskonalących i zapobiegaw-
czych jako realizacji zaleceń i wniosków z audytów
jakości i przeglądów kierownictwa.

Jako ewentualne korzyści zewnętrzne można wy-
mienić [6] osiągnięcie celów strategicznych, takich jak
lepsze postrzeganie jakości wyrobów przez klientów
oraz wzrost ich zadowolenia i w efekcie poprawę kon-
kurencyjności przedsiębiorstwa.

System jakości nakłada na firmę obowiązek zapew-
nienia znajomości aktualnych przepisów prawnych
i innych wymagań, związanych z działalnością firmy.
Sprzyja to zachowaniu zgodności z nimi – obecnie
oraz w przyszłości. Kryterium wiarygodności jakościo-
wej jest stosowane jako istotne kryterium wyboru do-
stawcy przy zamówieniach finansowanych ze środków
europejskich. Certyfikat zgodności z normą ISO
9001:2000 staje się także ważnym argumentem w wy-
stępowaniu o zamówienie publiczne. Banki, towarzy-
stwa ubezpieczeniowe i inwestorzy opierają swoje
decyzje na ocenie ryzyka. Dlatego też systemowe po-
dejście do problemu minimalizacji potencjalnych za-
grożeń stawia przedsiębiorstwo w korzystnej sytuacji
wobec wspomnianych podmiotów.

Generowanie zysku nie jest głównym motywem
wdrażania systemu zarządzania środowiskowe-
go. Polskie firmy wskazują na inne cele, takie jak [1]:
zapewnienie przestrzegania przepisów prawnych,
zmniejszenie ryzyka awarii oraz występowania sytu-
acji niebezpiecznych oraz efektywnego zarządzania
i racjonalnej gospodarki odpadowej.

Wdrożenie przez przedsiębiorstwo systemu EMS po-
prawia jeszcze bardziej wizerunek przedsiębiorstwa.
Pomiędzy ISO 14001 a EMS jest wiele podobieństw,
takich jak: dobrowolność, bardzo zbliżone wymagania
SZŚ, wymóg ciągłej poprawy, wymóg sformułowania
polityki środowiskowej, celów i programów działania.
Zasadniczą różnicą jest to, że EMS w przeciwieństwie
do ISO 14001 nie zaleca, lecz nakazuje wykorzystywa-
nie w swej działalności najlepszych, ekonomicznie opła-
calnych wzorców.

Wdrożony system zarządzania bhp w firmie
wpływa na poprawę wyników ekonomicznych przed-
siębiorstwa dzięki skuteczniejszemu niż dotychczas
zarządzaniu procesami, w których może dojść do za-
grożeń bhp. Obok ograniczenia ryzyka możliwych
strat, można liczyć na inne korzyści ekonomiczne
związane z [5]: obniżeniem stawki ubezpieczeniowej
na ZUS (fundusz wypadkowy) oraz składki na ubez- ,
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pieczenie majątkowe i dodatkowe ubezpieczenia ma-
jątkowe pracowników w grupowych ubezpieczeniach
w III filarze. Koszty opracowania, wdrożenia, utrzy-
mywania i doskonalenia systemu zarządzania bhp sta-
nowią mało istotny ułamek wszystkich kosztów bhp
w przedsiębiorstwie.

Wyczulenie pracownika na pewne aspekty pracy
powoduje w efekcie jego większą dbałość i rozwagę
przy wykonywaniu czynności niebezpiecznych, zacho-
wanie niezbędnych środków ostrożności i używania
sprzętu ochrony osobistej. Dla pracodawcy natomiast
informacja o czynnikach ryzyka zawodowego stanowi
podstawę do opracowania planów poprawy warunków
pracy w przedsiębiorstwie.

Podsumowanie

o głównych korzyści z wdrożenia zintegro-
wanego systemu zarządzania należą [8]:
� nadanie tej samej rangi problemom zarzą-

dzania ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy i jakości przez uwzględnienie ich w dekla-
racji misji i w przyjętych wartościach;
� jednolita dokumentacja zintegrowanego systemu
zarządzania (standardy systemów wymagają księgi,
procedur i instrukcji);
� minimalizacja procedur systemowych i instrukcji
przez opracowanie dokumentów uwzględniających jed-
nocześnie elementy zarządzania jakością, środowi-
skiem i bhp;
� oszczędność środków technicznych oraz praco-
chłonności przez prowadzenie wspólnych audytów
i działań korygujących;
� otwarcie na inne systemy, których obecność może
stać się koniecznością (np. zarządzanie wiedzą w or-
ganizacji, zarządzanie personelem);
� zastosowanie cyklu ciągłego doskonalenia powo-
duje, że poprawa jakości pociąga za sobą poprawę po-
zostałych systemów na zasadzie efektu synergetycz-
nego;
� możliwość jednoczesnej certyfikacji.

Wspólny rodowód norm dotyczących systemów za-
rządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz
systemów zarządzania bhp stwarza naturalną możli-
wość integracji zarządzania we wszystkich tych sfe-
rach w ramach jednego spójnego systemu zarządza-
nia przedsiębiorstwem i operowaniem tymi samymi
pojęciami ekonomiczno-technicznymi.

Kolejnym krokiem w rozwoju zarządzania przed-
siębiorstwem będzie systemowa próba wdrażania fi-
lozofii TQM [4]. Miarą powodzenia przedsięwzięcia
będzie spowodowanie autentycznego zaangażowania
pracowników w codzienne funkcjonowanie przedsię-
biorstwa i doskonalenie jego systemu zarządzania na
bazie ZSZ. Prawidłowo wdrożony zintegrowany sys-
tem zarządzania, obejmujący kluczowe aspekty dzia-
łalności, stanowić może dla każdego przedsiębiorstwa
potężne narzędzie do zdobywania przewagi konkuren-
cyjnej oraz rozwoju i milowy krok do kształtowania
TQM w przedsiębiorstwie. W tym aspekcie modelowy

amerykański model TQM dochodzenia do zarządza-
nia przez jakość bez etapów pośrednich w warunkach
polskich uległ modyfikacji poprzez etapowy układ
przechodzenia od ISO przez ZSZ do TQM. Opóźnia
to uzyskanie zasadniczych efektów TQM w postaci
przemiany postaw i motywacji pracowników, ale
uwzględniając polską i europejską specyfikę oraz
przedstawione wymierne korzyści, wdrożenie Zinte-
growanego Systemu Zarządzania jest właściwym kro-
kiem w kierunku uzyskania przez polskie przedsię-
biorstwo standardu efektywnego i konkurencyjnego
przedsiębiorstwa europejskiego oraz ważnym etapem
w tworzeniu modelu doskonałości TQM w biznesie.
Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że stworzenie Zin-
tegrowanego Systemu Zarządzania pozostanie celem
samym w sobie, a system będzie ulegał postępującej
biurokratyzacji w myśl maksymy „Od audytu do au-
dytu”, bez systemowego prowadzenia organicznej pra-
cy u podstaw w procesie kształtowania modelowej
nowej jakości pracy pracowników i procesów wytwa-
rzania w przedsiębiorstwie.

dr inż. Bogusław Węgrzyn
Zakład Urządzeń Elektrycznych

i Elektrotechniki Morskiej
Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej
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Summary
Paper presents manufacturing process systems models based
on implementation TQM philosophy and principles connected
to Integrated Management System function in polish enter-
prises. In view of implementation IMS and its functional el-
ements benefits analyses of implementation significances as
an intermediate stage between ISO and TQM has been pro-
vided.
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na tle doświadczeń Unii Europejskiej
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Przedmiotem pracy jest innowacyjność polskich
przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń
wybranych krajów Unii Europejskiej. W związku z ak-
cesją Polski do Unii Europejskiej, rosnącą globalizacją,
postępującą rewolucją naukowo-techniczną innowa-
cyjność polskich przedsiębiorstw powinna rosnąć, aby
zwiększała się przez to także konkurencyjność naszej
gospodarki, podnosił się poziom życia mieszkańców.
W Polsce w okresie transformacji systemowej zacho-
dzi wiele procesów przynoszących pozytywne, ale także
negatywne zmiany w gospodarce i społeczeństwie (ska-
la bezrobocia, ubóstwo, spadek nakładów na naukę,
osłabienie innowacyjności przedsiębiorstw, mała licz-
ba przedsiębiorstw wysokiej technologii). Jedną z dróg
przełamania tych negatywnych zjawisk jest wzrost
innowacyjności przedsiębiorstw. Aktywność innowa-
cyjna wpływa na rozwój podmiotów gospodarujących,
wyznacza ich pozycję konkurencyjną na rynku krajo-
wym i międzynarodowym.

Głównym celem badawczym pracy jest badanie
wpływu (identyfikacja i charakterystyka) determinant
na kształtowanie procesów innowacyjnych w polskich
przedsiębiorstwach przemysłowych w okresie trans-
formacji krajowej gospodarki oraz akcesji do Unii
Europejskiej. Z tak postawionego ogólnego celu ba-
dawczego wysunęły się zadania badawcze niezbędne
do zrealizowania:
� uporządkowanie terminologii związanej z inno-
wacjami i procesem innowacyjnym,
� stworzenie miernika procesów innowacyjnych
w badanych przedsiębiorstwach,
� identyfikacja i dobór determinant procesów inno-
wacyjnych,
� określenie modelu związków determinant i proce-
sów innowacyjnych,
� zbadanie charakteru, siły i kierunku tych zależ-
ności.

Przedmiotem badań prowadzonych przez autorkę
są innowacje technologiczne (produktowe i proceso-
we). Świadomie pominięto innowacje w sferze organi-
zacyjnej.

Podstawową hipotezą badawczą pracy jest twier-
dzenie, że nie wykształciły się jeszcze (w wystar-
czającej mierze) w Polsce ekonomiczne mechanizmy
i metody wspierania aktywności innowacyjnej przed-
siębiorstw. Na początku transformacji sądzono, że to
wolny rynek wpłynie na pobudzenie procesów inno-
wacyjnych w przedsiębiorstwach. Jest to słuszne prze-
konanie, ale ten rynek z mechanizmami regulujący-
mi, który miał powstać w wyniku transformacji,
jeszcze się w Polsce w pełni nie wykrystalizował.

W rezultacie procesy innowacyjne są w niewystarcza-
jącym stopniu wspomagane przez ekonomiczne me-
chanizmy rynkowe i działania pozarynkowe (polityka
proinnowacyjna państwa).

Na proces innowacyjny oddziałuje wiele determi-
nant, które są zależne od sytuacji ekonomicznej,
politycznej, społecznej występującej w danym kraju,
a w szczególności w Polsce, w okresie transforma-
cji. Kształtowanie procesów innowacyjnych wymaga
identyfikacji czynników, które te procesy determi-
nują, jak również ekonomicznych mechanizmów,
które te procesy kształtują. Jednocześnie należy
uwzględnić określone, specyficzne cechy i warunki
ekonomiczne występujące w polskich podmiotach go-
spodarczych, które są transformowane. Relacje zacho-
dzące między procesami innowacyjnymi a ich uwarun-
kowaniami mają charakter sprzężenia zwrotnego
(interakcyjność).

Z ogólnej hipotezy badawczej można wyprowadzić
twierdzenia cząstkowe:
� Złożoność zachodzących związków między innowa-
cyjnością a jej determinantami wymaga interakcyjno-
ści ich rozpatrywania.
� Procesy innowacyjne zachodzące w przedsiębior-
stwach są rezultatem (wypadkową) wielu czynników
pobudzających i wynikających z otoczenia oraz wnę-
trza firmy.
� Ocena wpływu determinant na badane procesy in-
nowacyjne wymaga określenia ich siły i kierunku od-
działywania.
� Polityka innowacyjna prowadzona przez państwo
powinna zmierzać do zmniejszania luki technologicz-
nej i organizacyjnej w przedsiębiorstwach polskich
w stosunku do podmiotów z krajów technologicznie
rozwiniętych.
� Należy dążyć do zwiększania działalności innowa-
cyjnej i sfery badawczo-rozwojowej, a także zmiany
jej struktury w przedsiębiorstwach, które w rozwinię-
tych gospodarkach stanowią podstawowy nurt dzia-
łalności innowacyjnej.
� Polityka proinnowacyjna, która wspiera działalność
innowacyjną przedsiębiorstw, powinna mieć charak-
ter wieloletniej strategii.
� Działalność innowacyjna przedsiębiorstw jest nie-
zbędna do podnoszenia konkurencyjności podmiotów,
które ją wprowadzają.
� Polityka proinnowacyjna państwa powinna zawie-
rać określone instrumenty ekonomiczne, których za-
daniem jest rozwój przedsiębiorstw.
� Powinny powstać instrumenty wspierające rozwój
przedsiębiorstw wysokiej technologii. ,
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� Przedsiębiorstwa powinny w większym stopniu
wykorzystywać instrumenty oferowane przez pań-
stwo.

Zasadniczemu celowi i zakresowi badań podporząd-
kowany został układ pracy, na którą złożyło się sześć
rozdziałów. W rozdziale I – wprowadzającym do te-
matyki badawczej, zostały przedstawione pojęcia i ce-
chy procesów innowacyjnych oraz innowacji. Niejed-
noznaczność pojęć, brak jednej definicji wymaga
przeglądu istniejących kategorii. Rozdział zamyka
prezentacja etapów procesu innowacyjnego, poprze-
dzona charakterystyką występujących modeli.

W rozdziale II scharakteryzowano politykę inno-
wacyjną państwa, jej genezę, założenia oraz ewolucję
(oparto się przede wszystkim na dokumentach rządo-
wych). Określono też jej kierunki i cele na początku
XXI wieku. Dokonano próby rozróżnienia pojęć: „po-
lityka innowacyjna”, „polityka naukowa”, „polityka
naukowo-techniczna” oraz „polityka przemysłowa”.
Rozdział zamyka kwestia dostosowania polityki inno-
wacyjnej w procesie integracji z Unią Europejską.
Rozdział III dotyczy polityki innowacyjnej prowadzo-
nej przez Unię Europejską oraz wybrane kraje człon-
kowskie (Szwecję, Finlandię, Irlandię, Wielką Bryta-
nię, Niemcy). Polityce proinnowacyjnej w Unii został
poświęcony oddzielny rozdział pracy, gdyż ta polityka
urosła do rangi jednej z najważniejszych polityk rzą-
dów krajów Unii Europejskiej.

Charakterystyka metodologii badań została przed-
stawiona w rozdziale IV. Zaprezentowano główne
metody ilościowe i jakościowe wykorzystane w bada-
niach procesów innowacyjnych. Wśród metod jakościo-
wych skupiono się na kwestionariuszu ankietowym,
a wśród ilościowych na modelowaniu ekonometrycz-
nym. Przedstawiono proces budowy modelu badaw-
czego obejmującego cztery wyznaczniki innowacyjno-
ści: nakłady na prace badawcze i rozwojowe (B+R),
nakłady na zakup maszyn i urządzeń, nakłady na za-
kup gotowej technologii w postaci praw i dokumenta-
cji, udział pracowników badawczych zatrudnionych
w dziale B+R w ogólnej liczbie pracowników oraz ich
determinanty: poziom kosztów wytworzenia produk-
tów, poziom przychodów ze sprzedaży produktów,
generowany wynik netto, wielkość podatków i opłat,
wielkość funduszu wynagrodzeń, liczbę zatrudnionych
z wykształceniem wyższym oraz zmienną czasową.

Dwa ostatnie rozdziały (V i VI) zawierają wyniki
badań empirycznych przeprowadzonych w przedsię-
biorstwach wysokiej technologii w Polsce i w Unii
Europejskiej. W rozdziale V zaprezentowano rezulta-
ty badań empirycznych procesów innowacyjnych
w pięciu polskich przedsiębiorstwach wysokiej tech-
nologii. Dokonano próby określenia wpływu determi-
nant na procesy innowacyjne w postaci oszacowanych
modeli ekonometrycznych. Zbudowano ponad 150 mo-
deli ekonometrycznych, w pracy zaprezentowano 17.

Wynikiem przeprowadzonych rozważań teoretycz-
nych i empirycznych jest rozdział VI pracy. Zawiera
analizę jakościową badanych uwarunkowań zewnętrz-
nych i wewnętrznych w przedsiębiorstwach polskich
oraz unijnych na podstawie wyników badania ankie-
towego. Badania ilościowe zostały uzupełnione bada-
niami jakościowymi, przeprowadzonymi na próbie 118
przedsiębiorstw z Polski i wybranych krajów Unii
Europejskiej (Niemiec, Szwecji i Danii). Analiza mia-

ła charakter dynamiczny, badania zostały przeprowa-
dzone w dwóch etapach: luty–kwiecień 2004 oraz sier-
pień–październik 2004. W rozdziale oceniono polity-
kę innowacyjną państwa i zaproponowano zmiany,
które przyczynią się do poprawy stanu innowacyjno-
ści przedsiębiorstw. Na podstawie modeli scharakte-
ryzowano uwarunkowania procesów innowacyjnych,
wskazano ich cechy wspólne, różnice, siłę i kierunek
oddziaływania, co było przesłanką do sformułowania
propozycji kierunków zmian w polityce innowacyjnej
i rozwoju badanych przedsiębiorstw.

W przekonaniu recenzenta oryginalność pracy po-
lega na:
� opracowaniu autorskiej miary innowacyjności
przedsiębiorstw wysokiej technologii, opartej na po-
noszonych nakładach finansowych na działalność in-
nowacyjną, uwzględniając równolegle czynnik osobo-
wy, co stanowi pierwszą próbę w literaturze polskiej
w zakresie budowy badanych procesów innowacyjnych
i ich oceny;
� zbudowaniu autorskich modeli ekonometrycznych
związków przyczynowych i współistnienia obrazują-
cych zależności między poziomem innowacyjności
w przedsiębiorstwach wysokiej technologii a jej uwa-
runkowaniami (poziom kosztów wytworzenia produk-
tów, poziom przychodów ze sprzedaży produktów, ge-
nerowany wynik netto, wielkość podatków i opłat,
wielkość funduszu wynagrodzeń, liczba zatrudnionych
z wykształceniem wyższym oraz zmienna czasowa);
� zastosowaniu metody ankietowej do badania i oce-
ny przebiegu procesów innowacyjnych oraz ich uwa-
runkowań w polskich i unijnych przedsiębiorstwach
wysokiej technologii.

Sądy formułowane przez autorkę opierają się
przede wszystkim na podstawie głębokich studiów li-
teraturowych i prowadzonych badań empirycznych,
przy których wykorzystano skomplikowane metody
ilościowe (analizę korelacji i modelowanie ekonome-
tryczne) oraz jakościowe (kwestionariusz ankietowy).
Praca ma walory poznawcze i porządkujące. Wiele
podawanych sądów autorka wzbogaciła o wyniki
własnych przemyśleń. Jednocześnie w pracy sformu-
łowano interesujące hipotezy, wnioski i postulaty
badawcze. Z przeprowadzonych badań empirycznych
i analizy teoretycznej autorka wyprowadziła wiele
wartościowych stwierdzeń poznawczych, które po-
większają naszą wiedzę o oddziaływaniu różnych
determinant (np. przychodów, podatków i opłat, fun-
duszu wynagrodzeń, wyniku netto) na procesy inno-
wacyjne w polskich przedsiębiorstwach.

Reasumując, stwierdzam, że cel sformułowany we
wstępie książki został w pełni zrealizowany. Wyrażam
opinię, że postawione zadania badawcze zostały do-
brze zrealizowane. Praca stanowi kompleksowe opra-
cowanie zawierające podbudowaną teoretycznie i ana-
litycznie koncepcję metod badania i kształtowania
procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Uwa-
żam, że książkę można polecić jako interesującą i doj-
rzałą lekturę dla szerokiego kręgu czytelników, tj. stu-
dentów, pracowników naukowych i gospodarczych,
zajmujących się problematyką innowacji produkto-
wych i technologicznych, zarówno w dziedzinie teorii,
jak i praktyki życia gospodarczego.

prof. dr hab. Władysław Janasz
Uniwersytet Szczeciński
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Autorzy licznych prac poświęconych zarządzaniu
wiedzą są zgodni, że wiedza nie jest jednym z zaso-
bów przedsiębiorstwa, lecz zasobem najważniejszym.
Pogląd ten podziela również wielu współczesnych me-
nedżerów, którzy – aby sprawniej zarządzać – muszą
zupełnie inaczej spojrzeć na swoją działalność. Na
przykład, większość potentatów branży informatycz-
nej przesuwa środek ciężkości z wytwarzania sprzętu
i opracowywania programów na oferowanie klientom
kompleksowych rozwiązań. Takie podejście wymaga
dokładnego rozpoznania potrzeb odbiorców i ich pro-
blemów. Zdobywana wiedza jest jednak przydatna tyl-
ko wtedy, kiedy przedsiębiorstwo potrafi ją wykorzy-
stać tak, by potrzeby klientów były zaspokajane lepiej
i szybciej od konkurentów. Warto w tym miejscu przy-
toczyć słynne stwierdzenie prezesa Hewlett-Packard:
„Gdyby HP wiedziało, co wie, osiągnęłoby trzy razy
większe zyski” (Ch. Evans, 2005, s. 21)*.

W wielu przypadkach zmiana metody zarządzania
przedsiębiorstwem, tj. jego przestawienie na tory za-
rządzania wiedzą, kończyło się niepowodzeniem, po-
nieważ robiono to zbyt pospiesznie, a także, może
nawet przede wszystkim, koncentrowano się na bu-
dowie sformalizowanych systemów służących wymia-
nie informacji. Wyzwanie, jakie stoi przed współczes-
nymi oraz tzw. przedsiębiorstwami przyszłości, polega
zatem na zaprojektowaniu systemowego rozwiązania
w zakresie zarządzania wiedzą, gwarantującego zin-
tegrowane podejście do procesów jej pozyskiwania,
wykorzystywania i tworzenia.

Na tle powyższych uwag należy pogratulować
dr. Adamowi Kowalczykowi i prof. Bogdanowi Nogal-
skiemu znakomitej pracy, bardzo potrzebnej na księ-
garskim rynku – zarówno z teoretycznego, jak i prak-
tycznego punktu widzenia. W teorii i praktyce daje
się bowiem zauważyć pewna luka między tym, co wie-
my dziś o zarządzaniu wiedzą, a wymaganiami doj-
rzałego, całościowego ujęcia tej problematyki. Praca
ta świetnie prezentuje rozwiązanie będące wzorcem
zarządzania zasobem sukcesu, jakim jest wiedza, tj.
oryginalną koncepcję zarządzania wiedzą, zbudowaną,
podkreślić należy, m.in. na podstawie badań empirycz-
nych prowadzonych w Polsce i za granicą. Pokazuje
także, jak różnorodne i bogate jest spektrum działań
oraz stosowanych w ich ramach narzędzi zarządzania
wiedzą. Wszechstronność opisu procesów umożliwia-

jących tworzenie, rozpowszechnianie i wykorzystywa-
nie wiedzy jest w tej pracy bardzo duża, godna naj-
wyższego uznania.

Przedstawieniu koncepcji zarządzania wiedzą oraz
jej weryfikacji sprzyja właściwe zaprojektowanie struk-
tury pracy, której poszczególne części układają się
w ciąg logiczny. W rozdziale I przedstawiono histo-
ryczny aspekt rozwoju wiedzy i jej znaczenie dla spo-
łeczeństwa na przestrzeni ostatnich lat. Dalsza część
prezentuje interpretację pojęcia wiedzy, cechy wiedzy,
sposób jej postrzegania przez teoretyków zarządzania
i menedżerów oraz dokonany podział ze względu na
rodzaj zidentyfikowanej wiedzy. W ostatniej części roz-
działu wiedza została zaprezentowana jako strategicz-
ny zasób przedsiębiorstwa. W tym kontekście sformu-
łowano pytanie: czy i jak można zarządzać wiedzą,
która jest podstawą tworzenia przewagi strategicznej?

Odpowiedzią na to pytanie jest zawartość rozdzia-
łu II. Jest to bardzo dobrze wyważona i ustrukturyzo-
wana część pracy, rozpoczynająca się od prezentacji
pojęcia zarządzania wiedzą. Dalej znajduje się opis
trzech najpopularniejszych koncepcji zarządzania
wiedzą, tj. japońskiego, procesowego i zasobowego oraz
syntetyczne porównanie modeli zarządzania i pomia-
ru wiedzy w przedsiębiorstwie, ze wskazaniem ich wad
i zalet. W rozdziale tym przedstawiono ponadto ma-
teriał dotyczący strategii zarządzania wiedzą stoso-
wanych w największych firmach doradczych, a także
dostrzegane w zarządzaniu wiedzą mity i bariery, któ-
re należy zidentyfikować w procesie ewentualnego
wprowadzania do praktyki koncepcji zarządzania
wiedzą. Na końcu II rozdziału, podobnie jak w przy-
padku poprzedniego, postawiono pytanie: jak powi-
nien wyglądać uniwersalny wzorzec (model), wspoma-
gający budowę systemu zarządzania wiedzą?

Na to pytanie odpowiada kolejny, najbardziej atrak-
cyjny merytorycznie i metodologicznie rozdział, roz-
poczynający się od prezentacji procesowego podejścia
zastosowanego w koncepcji zarządzania wiedzą. Na-
stępnie opisano, w sposób merytorycznie i pojęciowo
nienaganny, cztery poziomy koncepcji (integracyjny,
strukturalny, megaprocesu i narzędziowy) wraz z przy-
kładami zastosowań w praktyce życia gospodarczego.
Niezaprzeczalną zaletą opisu jest to, że w większym
stopniu koncentruje się na powiązaniu poszczególnych
poziomów i ich wzajemnym oddziaływaniu niż na

Adam Kowalczyk, Bogdan Nogalski

Zarządzanie wiedzą
Koncepcja i narzędzia
Difin, Warszawa 2007

,



44 przeglądOMÓWIENIA, RECENZJE, NOTY

szczegółowym przedstawieniu technik i narzędzi za-
rządzania wiedzą.

Jak zweryfikować zaprojektowaną koncepcję
w praktyce? Odpowiedź znajduje się w rozdziale IV.
Przedstawiono w nim audyt zarządzania wiedzą,
będący weryfikatorem koncepcji oraz narzędziem
służącym określeniu poziomu zarządzania wiedzą
w przedsiębiorstwie. Wnikliwie zaprezentowano rów-
nież ocenę poziomu strukturalnego koncepcji zarzą-
dzania wiedzą. Czytelnika z pewnością zainteresuje
ponadto opis pożądanego postępowania w trakcie
audytu.

Naturalną konsekwencją wcześniejszych rozważań
jest ostatni, V rozdział, prezentujący wyniki badań
empirycznych przeprowadzonych na reprezentatyw-
nej grupie 19 przedsiębiorstw konsultingowych. Ujaw-
niły one (badania) pełny obraz poziomu zarządzania
wiedzą w badanych obiektach oraz pomyślnie zwery-
fikowano, podkreślić należy, zaproponowane rozwią-
zania organizacyjne.

Praca dr. Adama Kowalczyka i prof. Bogdana No-
galskiego powinna zainteresować wielu czytelników,
menedżerów, którzy mogą w niej znaleźć odpowiedzi

na niektóre nurtujące ich pytania, przedstawicieli śro-
dowiska naukowego poszukujących inspiracji badaw-
czych oraz konsultantów interesujących się nowymi
rozwiązaniami organizacyjnymi. Jestem przekonany,
że będzie również przydatna w dydaktyce, zwłaszcza
dla studiujących zarządzanie na wszystkich typach
i formach studiów.

Dokonując syntetycznej oceny pracy, uważam, że
idzie ona wyraźnie dalej w stosunku do innych opra-
cowań dotyczących zarządzania wiedzą. Wzbogaca
dotychczasowy dorobek nauki w tym zakresie. Wyróż-
nia się nie tylko prezentacją nowatorskiej koncepcji
zweryfikowanej na reprezentatywnej grupie przedsię-
biorstw, ale także walorami metodologicznymi. Ufam,
że otworzy nowy etap dyskusji wokół problemów za-
rządzania opartego na wiedzy. Z pełnym zatem prze-
konaniem rekomenduję ją potencjalnym czytelnikom.

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

Politechniki Wrocławskiej

* Ch. EVANS, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.

KONFERENCJE

W dniach 11–13 maja odbyła się VI edycja konfe-
rencji młodych pracowników nauki „Management
Forum 2020”, organizowana przez Katedrę Zarzą-
dzania Przedsiębiorstwem Akademii Ekonomicznej
w Katowicach.

Poprzednie pięć edycji przygotowały: Akademie
Ekonomiczne we Wrocławiu, w Poznaniu, Krakowie
oraz Uniwersytet Szczeciński i Szkoła Główna Han-
dlowa. „Management Forum 2020” służy wymianie
doświadczeń badawczych, krytyce i doskonaleniu
warsztatu asystentów, adiunktów oraz doktorantów.

Bieżąca, VI już edycja, przyciągnęła przedstawicieli
wszystkich akademii ekonomicznych, Szkoły Głównej
Handlowej, ale także 5 politechnik, 5 uniwersytetów
oraz 4 wyższe szkoły niepubliczne. Łącznie zgłoszono
ponad 50 referatów oraz komunikatów z badań. Prze-
wodniczący komitetu organizacyjnego, dr Wojciech
Czakon, wprowadził uczestników w obszary proble-
mowe tegorocznej edycji „Management Forum 2020”.
Stwierdził, że przesłane przez uczestników opracowa-
nia koncentrują się wokół pięciu ważnych we współ-
czesnych badaniach obszarach:
� Procesy i strategie przedsiębiorstwa sieciowego
� Zarządzanie wiedzą i procesy uczenia się
� Strategie przedsiębiorstwa
� Współczesne metody i problemy zarządzania
przedsiębiorstwem
� Strategia zdobywania przewagi konkurencyjnej.

Porządek sesji odpowiada wymienionym proble-
mom, a przez to stanowi odzwierciedlenie badań pro-
wadzonych przez młodych pracowników nauki.

Prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Krystyna Lisiec-
ka otworzyła konferencję, przywołując znane motto
„In search of excellence”. Uznała, że doskonalenie

warsztatu badawczego to ważny cel konferencji. Pro-
dziekan Wydziału Zarządzania ds. nauki, prof. dr hab.
Eugeniusz Gatnar w swoim wystąpieniu do uczestni-
ków zachęcał do wykorzystania tej konferencji do in-
tegracji naukowej środowiska, której warunkiem jest
wymiana myśli, ale też twórcza krytyka stosowanych
metod i osiąganych wyników. Kierownik Katedry Za-
rządzania Przedsiębiorstwem, prof. dr hab. Jerzy Ro-
kita przypomniał o sieciowej strukturze badań nauko-
wych. Oznacza to potrzebę tworzenia i wypełniania
treścią więzi pomiędzy ludźmi, środowiskami i szko-
łami badawczymi.

Inauguracyjna sesja odbyła się w gmachu Akade-
mii Ekonomicznej w Katowicach. Sesja obejmowała
10 referatów, w których podjęto główne obszary pro-
blemowe konferencji. Przedstawiono model referen-
cyjny systemu informacyjnego wspomagania nego-
cjacji. Dyskutowano możliwość modelowania dyna-
micznych procesów społecznych, analogicznie do pro-
blemów modelowania procesu zarządzania strate-
gicznego. Stwierdzono, że przyjęcie paradygmatu me-
chanistycznego znacznie upraszcza dociekania, mimo
ograniczeń tego podejścia. Pozwala opracować mode-
le, które mają walor spójności i siły wyjaśniającej. Nie
zwalnia to jednak z komplementarnego stosowania
paradygmatu organicznego, który prowadzi do ujęcia
trudno przewidywalnych procesów wyłaniających się.
Dyskusję tę kontynuowano na podstawie referatu
„Społeczności klientów jako narzędzie wzrostu kon-
kurencyjności”. Potwierdził on potrzebę dostrzeżenia
wagi zjawisk społecznych, dotychczas sytuowanych
poza głównym nurtem zarządzania strategicznego.
Tymczasem spójność podzielanych wartości, utożsa-
mianie się z produktem lub przedsiębiorstwem two-
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rzy ważny relacyjny zasób strategiczny, który może
być źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębior-
stwa. Rolę współdziałania w zarządzaniu strategicz-
nym podkreślono również w referacie o działaniach
instytucji wspierania biznesu na rzecz współdziała-
nia przedsiębiorstw. Dowiedziono w nim, że przedsie-
biorstwa starają się tworzyć instytucje – cechy, izby,
stowarzyszenia, które sprzyjają nawiązywaniu współ-
działania, choć stopień ich wykorzystania pozostaje
niewielki. Analogiczne wnioski płyną z dyskusji nad
referatem o wpływie społecznej odpowiedzialności biz-
nesu na jego efektywność. Tradycyjne wyjaśnienia
przewagi strategicznej czy rozwoju przedsiębiorstwa
uzupełnia się współczesnymi zmiennymi wyjaśniają-
cymi, takimi jak: więzi przedsiębiorstwa, postawy
menedżerów, wiedza społeczności organizacji oraz
społeczności utożsamiających się z nią. Podkreślono
również potrzebę stosowania alternatywnych podejść
do badań. Dialektyczne spojrzenie na przywództwo
przedsiębiorcze to referat, w którym autorzy udowad-
niają zalety stosowania dialektyki względem podejść
tradycyjnych. Przeniesienie tej heterodoksji epistemo-
logicznej i metodologicznej na grunt zarządzania uczel-
nią wyższą dyskutowano na podstawie referatu na
temat ewolucji zarządzania polskim uniwersytetem.
Stwierdzono, że tradycyjne rozwiązania ustępować
winny miejsca tzw. modelowi uczelni przedsiębiorczej.

 Przeprowadzone sesje tematyczne obejmowały
prezentację li tylko tez referatów. Potem następo-
wała dyskusja. Moderatorzy poszczególnych sesji
tj. dr Karol Kuczera, mgr Wojciech Machel, dr Moni-
ka Odlanicka-Poczobutt oraz dr Mikołaj Pindelski kie-
rowali obradami.

Pierwsza sesja skupiła się wokół przedsiębiorstwa
sieciowego. Badania przyjmują różne poziomy anali-
zy, tj. pojedyncze przedsiębiorstwo, pojedynczą więź
międzyorganizacyjną, grupę przedsiębiorstw, organi-
zacje publiczne czy też zbiór więzi. Ten pluralizm on-
tologiczny spowodował ożywioną dyskusję o znacze-
niu pojęcia organizacji wirtualnej. Demarkacja pola
znaczeniowego ma podstawowe znaczenie dla prawid-
łowego programu i metodyki badań. Wpływa również
na przydatność aplikacyjną wniosków. Stwierdzono
bliskoznaczność organizacji wirtualnej, sieci społecz-
nych, więzi międzyorganizacyjnych, outsourcingu.
Przydatność aplikacyjna tych pojęć jest ściśle uzależ-
niona od rygoru metodologicznego. Obecny stan wie-
dzy w tym zakresie uznano jednak za mało dojrzały.
Każdy referat w tym obszarze problemowym za-
wierał zapowiedź prowadzenia badań pogłębionych.
W latach ubiegłych również podejmowano ten problem
w trakcie obrad „Management Forum 2020”. Wydaje
się to świadczyć o istnieniu wspólnoty badaczy repre-
zentujących wiele polskich ośrodków, skupionej wokół
zagadnienia współdziałania i relacji przedsiębiorstw
z otoczeniem.

Sesję drugą poświęcono zarządzaniu wiedzą. Przed-
stawiono w niej związki między zarządzaniem wiedzą
a: kulturą organizacyjną, zintegrowanymi systemami
zarządzania, systemami wiedzy marketingowej, czyn-
nikami kulturowymi, rozpoznaniem konkurenta,
wymiarami uczenia się, aktywnością inwestycyjną oraz

zarządzaniem tworzeniem wiedzy na przykładzie dzia-
łalności badawczo-rozwojowej. Taka konstrukcja
referatów dowodzi większej dojrzałości badań w ob-
szarze zarządzania wiedzą w porównaniu z przedsię-
biorstwem sieciowym. Badania weszły w fazę rozpo-
znawania związków przyczynowych, wpływu wielu
zmiennych na wiedzę organizacji. Dyskutowano aspek-
ty metodologiczne badań empirycznych, w tym wpływ
obciążenia respondentów na wyniki badań. Oczekiwać
można, że dalsze prowadzenie badań doprowadzi do
sformułowania zwartej teorii zarządzania wiedzą na
gruncie polskiej nauki o zarządzaniu. Główne ośrod-
ki badawcze prowadzą lub kończą badania w tym za-
kresie. „Management Forum 2020” przyczyniło się do
publikacji wyników badań i przepływu wiedzy mię-
dzy ośrodkami.

Trzecia sesja tematyczna skupiła się wokół strate-
gii przedsiębiorstwa oraz strategii konkurencyjnej.
Omawiano strategiczną kartę wyników oraz wpływ
decyzji kadrowych na przedsiębiorstwo. Przedstawio-
no koncepcję globalnej piramidy ekonomicznej, która
zwraca uwagę korporacji międzynarodowych i global-
nych na rynek krajów rozwijających się. Potencjał tych
rynków, ale też wyzwania menedżerskie wynikające
z ich odmienności wywołały ożywioną dyskusję o za-
sięgu i zakresie praktyki zarządzania strategicznego
przedsiębiorstwem w najbliższych latach. Analizowa-
no też wpływ kultury na realizację strategii przedsię-
biorstwa. Liczba referatów oraz wprowadzane nowe
wątki badawcze dowodzą znacznej, niesłabnącej ak-
tywności polskich ośrodków w tzw. głównym nurcie
badań w zarządzaniu strategicznym.

Ostatnia sesja podjęła współczesne problemy i me-
tody zarządzania przedsiębiorstwem. Referaty skupia-
ły się wokół zagadnień systemów zarządzania jako-
ścią, bezpieczeństwa, higieny pracy, e-commerce czy
zarządzaniu projektami. Pokazało to obiecujące moż-
liwości związane z systematycznym stosowaniem do-
robku zarządzania przedsiębiorstwem w organizacjach
publicznych, a także z uwzględnieniem kryteriów
pozaekonomicznych, tu szczególnie społecznych. Roz-
szerzenie zakresu podmiotowego w badaniach reali-
zowanych przez uczestników „Management Forum
2020” pozwala oczekiwać rozwoju takich dziedzin wie-
dzy, jak nieco kontrowersyjne zarządzanie organizacją
publiczną czy zarządzanie publiczne. Potencjał badaw-
czy w tym zakresie potwierdziła długa dyskusja nad
referatem o podstawach projektowania rozwiązań za-
pewnienia ciągłości działania organizacji.

Łączny czas dyskusji zdecydowanie przeważał nad
prezentacjami autorów. Taki rozkład aktywności
uczestników pozostaje w zgodzie z celami konferen-
cji, pośród których doskonalenie warsztatu badawcze-
go oraz dyskutowanie osiągnięć badawczych pełnią
ważną rolę. Pokłosiem przygotowanych referatów oraz
dyskusji prowadzonych na obradach plenarnych będą
artykuły publikowane w pracy zbiorowej, przygoto-
wywanej w wydawnictwie Akademii Ekonomicznej
w Katowicach. Wyłonione obszary badawcze, a także
przyczynek do tworzenia wspólnoty młodych badaczy,
przyjmą postać zwartego opracowania przewidziane-
go do publikacji w ostatnim kwartale 2007 r.
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„Harvard Business Review”

Ukryte życie organizacji
Teresa AMABILE, Steven
KRAMER, Inner Work Life,
„Harvard Business Review”,
maj 2007, s. 72–83.

Teresa Amabile jest profesorem
w Harvard Business School,
Steven Kramer jest niezależnym
badaczem i publicystą
z Wayland w Massachusetts.

Jeśli organizacja wymaga od
swoich pracowników znajomości
pracy, ma większą szansę zatrud-
niać ludzi zdolnych i utalentowa-
nych oraz częściej przywiązuje
dużą wagę do dobrego przepływu
informacji. Prawdopodobnie też
będzie doceniać siłę motywacji
i wykorzystywać formalny system
wynagradzania do wyzwalania
energii intelektualnej swoich pra-
cowników. Rzadko jednak, nawet
w takich organizacjach, bierze się
pod uwagę pewne ukryte procesy
wpływające na motywację i efekty
pracy.

Ludzie w organizacji nieprze-
rwanie podlegają emocjom, a ich
percepcja powoduje, że w różny
sposób interpretują i nadają sens
wydarzeniom, jakie zachodzą w fir-
mie. Niniejszy artykuł pokazuje,
w jaki sposób te elementy wpływają
na wyniki pracy.

W badaniach, będących pod-
stawą wniosków artykułu, wzięło
udział 238 uczestników różnych
projektów. Autorzy badali ich co-
dzienną pracę. Każdego dnia bada-
ni byli proszeni o opis i ocenę naj-
ważniejszego – według nich – wy-
darzenia w pracy. Dawało to
możliwość oceny, jaką wagę respon-
denci przywiązują do jakich wyda-

rzeń, a także co sądzą o swoich ko-
legach, swojej pracy, sobie samych
i organizacji.

Ponadto, raz w miesiącu pro-
szono badanych o ocenę kolegów
z punktu widzenia takich kryte-
riów, jak: kreatywność, jakość pra-
cy, zaangażowanie czy wkład w in-
tegrację i spójność grupy. Ponie-
waż w badaniach brały udział całe
zespoły, możliwe stało się śledze-
nie wzajemnych relacji w grupie,
ocenianie wagi poszczególnych
wydarzeń i ich wpływu na respon-
dentów. W dużym stopniu bada-
nia pozwoliły także wnioskować
o wpływie percepcji, emocji i pozio-
mu motywacji na wyniki pracy.

Więcej, niż widać
gołym okiem

utorzy odwołują się
w swych badaniach do po-
jęcia ukrytego życia orga-

nizacyjnego, przez co rozumieją dy-
namiczne wzajemne oddziaływanie
między percepcją, emocjami lub
bardziej ogólnymi odczuciami typu:
duma, złość, dobry lub zły nastrój
oraz motywacja. Splot tych trzech
czynników wpływa na ocenę przez
pracownika dnia pracy (a w konse-
kwencji pracy w ogóle, jeśli ta oce-
na się utrwala), a jest niedostrze-
galny dla innych.

Badania pokazały intensywność
ukrytego życia organizacji oraz to,
że pracownicy podlegają bardzo sil-
nemu wpływowi codziennych zda-
rzeń. Ponadto, rezultaty niniej-
szych badań pozostają w ścisłym
związku z rezultatami badań z za-
kresu psychologii. Wynika z nich,
że partie mózgu odpowiedzialne za

myślenie racjonalne i podejmowa-
nie decyzji są bardzo silnie związa-
ne z tymi, które odpowiadają za
odczucia i emocje. Tak więc, każde
działanie jest konsekwencją tego,
co racjonalne i emocjonalne w czło-
wieku. Obie te sfery stanowią in-
tegralne i niedające się rozdzielić
części tego samego systemu.

Podobnie dzieje się w organiza-
cji. Wszelkie decyzje i oceny są kon-
sekwencją reakcji nie tylko na ra-
cjonalne argumenty. Każde wy-
darzenie uruchamia jednocześnie
proces poznawczy, emocje i moty-
wację. Umysł pracownika zaczyna
nadawać sens temu wydarzeniu,
oceniać jego implikacje. Poznanie
wzmacnia określone emocje i od-
czucia, jakie wiążą się z danym
wydarzeniem i jego oceną. Te za-
leżności są dwustronne, bo i odczu-
cia wpływają na sposób postrzega-
nia i oceny (czasem zakłócają obiek-
tywizm tychże ocen). Jednocześnie,
tak odczucia, jak i percepcja kształ-
tują poziom motywacji, a w konse-
kwencji wyniki pracy. Zależności te
szczegółowo pokazuje rysunek.

Co się dzieje,
gdy pracownicy mają
dobre dni

ielu teoretyków zarządza-
nia od lat dyskutuje nad
tym, w jaki sposób subiek-

tywne odczucia i osobiste doświad-
czenia pracowników wpływają na
ich wyniki pracy. Jedni uważają, że
ludzie pracują lepiej, jeśli są szczę-
śliwi i motywowani wewnętrzną
pasją. Innymi słowy, pracę lubianą
wykonuje się lepiej. Inni stoją na
stanowisku, że lepsze wyniki osią-
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ga się pod presją – zwłaszcza presją
czasu i rywalizacji ze współpracow-
nikami.

Niniejsze badania wspierają ra-
czej pierwszą tezę. Autorzy uwa-
żają, że wyniki pracy zależą przede
wszystkim od ukrytego życia orga-
nizacji, wiążą się zatem z emocja-
mi i percepcją. Im więcej pozytyw-
nych emocji i postrzegania dobrych
stron codziennych doświadczeń,
własnej pracy, przełożonych, zespo-
łów i całej organizacji, tym lepsza
motywacja do pracy. Co więcej,
wyniki te nie mogą być tłumaczo-
ne różnicami osobowości czy wy-
kształcenia pracowników – które to
zmienne autorzy brali pod uwagę
w swoich badaniach.

Od czego zatem zależą dobre
wyniki pracy? W zadaniach zespo-
łowych, wymagających wiedzy (czy
też dzielenia się nią) wyniki zależą
przede wszystkim od: kreatywno-
ści, wydajności, zaangażowania
i współpracy. Stąd też autorzy ba-
dali wpływ pozytywnych emocji na
wszystkie powyższe zmienne.

W badaniu zależności między
pozytywnymi emocjami a kreatyw-
nością brało udział 26 zespołów
projektowych. We wszystkich ze-
społach ludzie mieli lepsze pomy-
sły i więcej wnosili do grupy w tych
dniach, gdy deklarowali dobry na-
strój. Co więcej, okazywało się, że
wpływ dobrego nastroju danego
dnia przenosił się na kreatywność
pracownika następnego dnia (a cza-
sami i kolejnego). Podobnie wpły-
wały negatywne emocje – obniża-
jąc kreatywność pracowników.

Następnie autorzy badali wpływ
postrzegania pracy na kreatywność.
Okazało się, że ludzie byli bardziej
kreatywni wtedy, gdy pozytywnie
postrzegali swoją organizację i wy-
konywaną przez siebie pracę. Szcze-
gólnie dotyczyło to oceny tego, co
w danym momencie działo się w fir-
mie, oraz postrzegania przełożo-
nych jako osób:
� otwartych na współpracę, nowe
idee,
� zdolnych do oceny i rozwijania
nowych pomysłów w sposób uczci-
wy i według jasnych reguł,
� silnie skoncentrowanych na
wizji,
� nagradzających kreatywną i in-
nowacyjną pracę.

Pracownicy byli mniej kreatyw-
ni, jeśli dostrzegali w firmie grę
polityczną, wewnętrzną rywaliza-

cję i awersję do nowych idei czy
podejmowania ryzyka.

I wreszcie, badano zależność
między motywacją a kreatywno-
ścią. Autorzy wykazali ogromny
wpływ tzw. wewnętrznej motywa-
cji na kreatywność. Oznacza to, że
ludzie są bardziej kreatywni, gdy
motorem ich działania jest przede
wszystkim zainteresowanie pracą,
satysfakcja z niej oraz wyzwania,
jakie się z nią wiążą. Bodźcem ta-
kim nie jest ani nacisk, ani kara,
ani nagroda. Badania pokazały, że
danego dnia liczy się wewnętrzna
motywacja.

Podobne wyniki osiągnęli auto-
rzy w odniesieniu do wydajności,
zaangażowania i współpracy. Lu-
dzie działali lepiej, gdy byli w do-
brym nastroju, gdy pozytywnie
postrzegali swoją organizację i prze-
łożonych oraz gdy byli zmotywowa-
ni wewnętrznie (usatysfakcjonowa-
ni z pracy).

Wyniki powyższych badań po-
kazują wyraźnie, że ukryte elemen-
ty życia organizacji mają niebaga-
telny wpływ na jej wyniki. Ma to
tym większe znaczenie, że wiele
z wydarzeń, które kształtują nasta-
wienie pracowników, ich percepcję
i motywację, są pośrednio lub bez-
pośrednio prowokowane przez me-
nedżerów. Ci mogą zatem w spo-
sób świadomy kształtować samopo-
czucie pracowników i przyczyniać
się do osiągania lepszych wyników
przez organizację.

Co z tego wynika
dla zarządzających

iedy zadaje się ludziom
pytanie o to, które wyda-
rzenia z udziałem przeło-

żonych mają największy wpływ na
pracowników – ich percepcję, emo-
cje i motywację wewnętrzną – naj-
częściej wymieniają oni: pochwały
(lub kary) dla pracowników, umie-
jętność współpracy menedżera
z podwładnym na warunkach part-
nerskich, umiejętność podchodze-
nia do problemów z humorem
i dystansem.

Interesujące jest jednak to, że
– jak pokazują badania – te naj-
ważniejsze zachowania menedże-
rów w odniesieniu do pracowników
nie były oceniane najwyżej jako te,
które bezpośrednio lub pośrednio
dostarczały satysfakcji czy radości
z pracy. Najwyżej oceniano te,

które wiązały się z fundamental-
nymi zadaniami przywódcy: umoż-
liwianiem postępu w pracy i trak-
towaniem podwładnych w sposób
ludzki.

Czynić postęp możliwym

Autorzy zauważyli, że różnica
w ocenie najlepszego i najgorszego
wydarzenia w pracy polegała na
tym, czy pracownik miał poczucie
postępu prac. Osiąganie celów, re-
alizacja zadań i rozwiązywanie pro-
blemów dawały ogromną radość
i stawały się fundamentem satys-
fakcji z pracy. Czasami ten sukces
był ewidentnie ważny do realizacji
całego projektu. Tak więc, świado-
mość przyczyniania się do sukcesu
całej grupy była fundamentalna dla
kształtowania satysfakcji i poziomu
wydajności.

Powstaje zatem pytanie: które
z zachowań menedżerskich mogą
dawać pracownikom poczucie po-
stępu w pracy? Badania pokazują,
że są to przede wszystkim: bezpo-
średnie wsparcie i pomoc, dostar-
czanie adekwatnych zasobów i pla-
nowanie prac tak, aby czas na ich
wykonanie był wystarczający, re-
agowanie na sukcesy i porażki,
orientacja na uczenie się.

Najważniejszym zadaniem me-
nedżerów staje się jednak jasne
stawianie celów i określanie za-
dań. Ludzie notują większy postęp
w pracy wtedy, gdy cele:
� są określone w sposób bardziej
precyzyjny – tak w odniesieniu do
zespołu, jak i pracy indywidualnej;
� są zmieniane ostrożnie, a pra-
cownicy wiedzą, do jakiego stopnia
ich praca składa się na sukces ze-
społu, organizacji i realizację po-
trzeb klientów.

Najmniejsze postępy notowały
zespoły, których zadania i cele były
nakreślone w sposób bardzo ogól-
ny, a zadania indywidualne stały
w sprzeczności z zadaniami odno-
szącymi się do całego zespołu. Nie-
pewność co do znaczenia dla orga-
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nizacji wkładanego w pracę wy-
siłku powodowała powierzchowną
motywację i brak konsekwencji
w realizacji celów.

Działania menedżerskie umoż-
liwiające lub zapewniające postęp
prac są o tyle ważne, że mają po-
średni lub bezpośredni wpływ na
wyniki pracowników. Ocena bezpo-
średniego wpływu jest stosunkowo
prosta. Jeśli na przykład cele nie
są jasne, praca idzie w złym kie-
runku i wyniki są słabe. Pośrednio,
oznacza to dodatkowo frustrację
pracowników, wynikającą z niewie-
dzy na temat wymagań, wielość
wyborów i mniej inspiracji, co skut-
kuje obniżoną motywacją.

Zarządzać po ludzku

Żadne z wydarzeń ocenianych
jako istotne z punktu widzenia za-

chowań menedżerskich nie umniej-
sza wagi ludzkiego podejścia do
podwładnych. Badania pokazały
ogromną zależność między relacja-
mi interpersonalnymi a wspiera-
niem postępu prac. Żadna pochwa-
ła nie ma znaczenia, jeśli pracow-
nikowi nie towarzyszy przy tym
poczucie przyczyniania się do suk-
cesu konkretnego projektu czy za-
dania. W przeciwnym razie po-
chwała nie wpływa na percepcję,
pozytywne emocje i poziom moty-
wacji. Co więcej, w takiej sytuacji
można się spodziewać rosnącego
cynizmu wśród podwładnych.
Z drugiej strony, postęp prac nie-
zauważony lub niedoceniony powo-
duje krytycyzm, złość i smutek.
Tak więc najlepsze efekty osiąga
się wtedy, gdy ludzie mają poczu-
cie dobrze wykonywanej pracy,
a jednocześnie są świadomi tego, że
ich przełożeni dostrzegają i doce-
niają wysiłek wkładany w osiąga-
nie celów organizacyjnych.

� � �

Peter Drucker napisał kiedyś,
że to, co zwykliśmy nazywać zarzą-
dzaniem, czyni pracę podwładnych

bardzo uciążliwą. Codzienne zacho-
wania menedżerów są tak ważne
nie tylko dlatego, że ułatwiają
lub utrudniają pracę w organi-
zacji. Ich znaczenie wynika także
z tego, że wpływają one na ukryte
życie organizacji, w jakimś stopniu
kształtując sposób postrzegania
ludzi i ich emocje, a w konsekwen-
cji odbijając się na wynikach całej
firmy.

Kiedy ludzie czują się zablo-
kowani w wykonywaniu dobrej
konstruktywnej pracy codzien-
nej, ostrzej oceniają organizację,
swoich współpracowników, a ich
rosnąca frustracja powoduje brak
motywacji. Wyniki są słabsze nie
tylko w krótkim, ale i w długim
okresie.

Jeśli natomiast menedżerowie
zapewniają postęp prac i ułatwiają
wykonywanie zadań, następuje
wzmocnienie każdego aspektu
ukrytego życia organizacyjnego
i nakręca się spirala pozytywnych
zależności między indywidualnymi
i organizacyjnymi korzyściami.

Opr. dr hab. Grażyna Aniszewska
prof. Szkoły Głównej Handlowej

Katedra Teorii Zarządzania

Rys. Sposób myślenia pracowników i jego wpływ na wyniki pracy


