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Kompetencja i sprawiedliwość
Rozmowa z ANNĄ STREŻYŃSKĄ, prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Jak powinien wyglądać rynek telekomunikacyjny w kraju, takim jak Polska?
Wszystkie rynki rozwijają się w dzisiejszych czasach bardzo podobnie. Ludzie mają podobne potrzeby
i oczekiwania, wszędzie dostępne są te same technologie, więc nie ma żadnego powodu, żeby ostateczne
rozwiązania były różne. Oczywiście istnieją pewne
różnice oczekiwań wynikające z poziomu rozwoju rynku. Polscy abonenci chcą przede wszystkim działającej łączności, ale kiedy już ją otrzymają i przyzwyczają
się do tego, że w każdej chwili można podnieść słuchawkę, szybko zaczynają poszukiwać takiej samej
oferty, jak obywatele państw, w których telefon jest
czymś oczywistym już od kilku pokoleń. Oczekują możliwości załatwienia przez ten telefon wielu spraw –
w tym także związanych z samym telefonem. Chcieliby jednak, żeby tych „technicznych” kwestii, czyli obsługi samego telefonu, było jak najmniej, żeby to
wszystko działało samoczynnie.
Oczekiwania co do oferty usług telekomunikacyjnych wynikają więc z etapu rozwoju rynku i nie ma tu
żadnej narodowej specyfiki. Podobnie rzecz ma się ze
stosunkiem do oferty i cen. Powszechne jest oczekiwanie prostoty i zrozumiałości zarówno zakresu, funkcjonowania oraz przeznaczenia usług, jak i tego, co
się otrzymuje za konkretną cenę. Wbrew pozorom sam
poziom cen nie jest tak istotny, jak przejrzystość oferty. Coraz częściej pojawia się też oczekiwanie pewnej
elastyczności w konfiguracji usług. Chodzi głównie
o to, żeby nie kupować opcji niepotrzebnych (i nie płacić za nie). Klienci – podobnie jak na każdym innym
rynku – oczekują przyzwoitego, w miarę zindywidualizowanego traktowania w sytuacjach typowych oraz
szybkiej i kompetentnej reakcji w przypadkach awarii lub kiedy trzeba wyjaśnić jakąś wątpliwość.
Kolejną przyczyną, dla której docelowy kształt naszego rynku nie będzie się różnił od rynków innych
państw, jest to, że operatorzy na nim działający są
międzynarodowi i siłą rzeczy oferują u nas to samo,
co gdzie indziej.
Co powinno się wydarzyć na rynku w najbliższym czasie?
Zadaniem do bieżącego rozwiązania jest penetracja szerokopasmowego internetu. Proszę zwrócić uwagę, że nie zajmujemy się już penetracją telefoniczną.
Jeszcze jakiś czas temu można było mówić, że usługi
operatorów komórkowych nie są w pełni substytucyjne dla TP, ale nowa oferta Ery dla firm i użytkowników indywidualnych oznacza przełom w tym zakresie. Telefon dostępny jest dziś w Polsce praktycznie
wszędzie i od ręki, a na dodatek może być tańszy od
tego, co oferuje TP. Co więcej, rozwój tej nowej usługi

Fot. Michał Piórkowski

wcale nie jest tak burzliwy, jak można się było spodziewać, biorąc pod uwagę niski wskaźnik nasycenia
telefonami stacjonarnymi. Okazuje się jednak, że wcale nie ma tak wielkiego zapotrzebowania na stacjonarne telefony. Wynika to w dużej mierze z tego, że
coraz więcej jest ludzi, którym do życia i do pracy wystarcza komórka.
Tymczasem w zakresie realnego, czyli właśnie szerokopasmowego dostępu do internetu, sytuacja jest niedobra. Są w Polsce miejsca, gdzie nie ma żadnej możliwości podłączenia, albo są z tym poważne problemy
techniczne, czyli w praktyce normalnie korzystać z internetu się nie da. Do mojego urzędu przychodzą skargi od poszczególnych obywateli, a nawet całych wsi czy
osiedli, którym TP nie jest w stanie zaoferować w zasadzie niczego poza dostępem „wdzwanianym”. To się
będzie zmieniać – takie jest moje przekonanie wynikające z doświadczenia – raczej w miarę rozwoju technik
dostępu bezprzewodowego i normalnego rozwoju rynku niż w wyniku zmiany podejścia ze strony TP.
Czy wiadomo, jak może w przyszłości wyglądać
organizacja rynku od strony operatorów: czy
ich liczba będzie rosła, czy będą się specjalizować, np. w obsłudze sieci szkieletowych?
Tego typu rozważania nie mieszczą się w kompetencjach mojego urzędu. Jakie modele biznesowe
przyjmą obecni i przyszli operatorzy, czy będą chcieli
budować firmy uniwersalne, pionowe (z własną siecią
szkieletową, i własnym dostępem do końcowego abonenta), czy zajmą się poszczególnymi poziomami

,
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rynku – to nie podlega regulacji. Dla mnie istotne jest,
żeby żadne z realizowanych rozwiązań nie ograniczało klientom dostępu do usług.
Co do sieci szkieletowej – w skali kraju jest jej na
tyle dużo, że dostęp do niej jest tani i dlatego nowych
sieci już się w zasadzie nie buduje. Nieco gorzej jest
z jej doprowadzeniem do poszczególnych lokalizacji
(gmin, wsi, osiedli). Co ciekawe, rozwojem tego segmentu rynku zdecydowanie częściej niż przedsiębiorcy zajmują się samorządy lokalne (poszukując na to
pieniędzy w Unii).
UKE nie promuje żadnego konkretnego modelu
w tej materii i nie wyznacza np. żadnego wskaźnika
nasycenia. Sieci powinno być tyle, ile uważają za stosowne i możliwe do budowy oraz utrzymania ich operatorzy. Na przykład w Małopolsce samorządowcy przymierzają się do budowy nowej, własnej sieci szkieletowej. W ich ocenie istniejąca sieć jest albo niedostateczna,
albo za droga (co zwykle na jedno wychodzi). Nas nie
interesuje, jakie były przesłanki budowy takiej sieci,
natomiast będziemy się przyglądać temu, czy ostateczne rozwiązania organizacyjne nie będą ograniczały konkurencji. Interesuje nas też, czy przyjęte rozwiązania
techniczne będą zgodne z wymogami prawa.
Dla nas istotna jest pozycja klienta. Czy wie, jakie
ma prawa i obowiązki, a także, czy dostawcy usług nie
wywierają na niego nacisku, korzystając ze swojej ewentualnej przewagi. A ta przewaga może wynikać np.
z monopolistycznej lub dominującej pozycji. Przyjmujemy do wiadomości istnienie ograniczeń technologicznych (czegoś się nie da zrobić) oraz ekonomicznych (rozwiązania technicznie wykonalne są zbyt drogie) i w takiej sytuacji jesteśmy w stanie odstąpić od niektórych
wymagań. Ale nie wspieramy żadnych konkretnych
technologii ani rozwiązań organizacyjnych. Dlatego też
rozważania na temat docelowego modelu rozwoju rynku w tym zakresie pozostawiamy analitykom i operatorom. Nas interesuje pozycja klienta – na takim rynku, jaki jest. Jeśli więc jakiś operator przyjmie jakieś
zupełnie niespotykane rozwiązania organizacyjne albo
zastosuje technologie niestosowane przez innych – UKE
mu tego nie będzie zabraniać, ale nie dopuści do tego,
żeby na tym mieli ucierpieć klienci. A więc nie będzie
to powód do obniżenia np. wymagań dotyczących poziomu cen, przejrzystości regulaminów, czy relacji
z innymi podmiotami na rynku.
Zakładamy też, że pilnując uczciwej konkurencji na
rynku i wspierając konkurencyjnych operatorów oraz
udostępniając zasoby potrzebne do prowadzenia działalności, stwarzamy możliwości rozwoju rynku, a od
przedsiębiorców zależy, jak i kiedy je wykorzystają.
Jak daleko w tyle jesteśmy za najbardziej rozwiniętymi rynkami?
Myślę, że nie więcej niż dwa lata. Większość tych
„opóźnień” wynika jednak nie z kwestii technicznych,
tylko z różnic popytu. Jako społeczeństwo znacznie
biedniejsze np. od Skandynawii, nie jesteśmy skłonni
płacić za pewne usługi tyle, ile one rzeczywiście kosztują, zwłaszcza przy niskim poziomie wykorzystania.
W praktyce usługi takie są jednak oferowane, tylko
mało kto z nich korzysta, a operatorzy ich nie reklamują zbyt intensywnie, słusznie zakładając, że dla
przeciętnego użytkownika byłyby zbyt drogie.

Są jednak i takie obszary, w których Polska wyprzedza najbardziej rozwinięte rynki. Przykład – należymy do światowej czołówki, jeśli chodzi o korzystanie z VoIP, czyli telefonii internetowej. To jest przykład tego, jak racjonalnie zachowują się w Polsce
klienci. Ponieważ standardowa telefonia jest u nas
droga (w stosunku do zarobków), ci, którzy mogą, korzystają z rozwiązań może nieco mniej wygodnych, ale
za to znacznie tańszych.
Kolejnym poważnym problemem jest niski poziom
zapotrzebowania społecznego na pewne usługi. Jeśli
(jak wynika z badań) połowa Polaków nie odczuwa
potrzeby korzystania z szerokopasmowego dostępu do
internetu – to powstaje pytanie, czy po zaoferowaniu
im praktycznej możliwości takiego dostępu, nie zmienią jednak zdania. Może tak, a może nie. I co wtedy?
To nie jest oczywiście problem UKE, tylko jeden z typowych biznesowych dylematów, przed którymi stają
operatorzy. Tego typu pytań – o sensowność wprowadzania na rynek nowych rozwiązań – można sobie zadawać bardzo wiele.
Jak Pani ocenia przebieg i efekty prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej SA?
Formalnie prywatyzacja dobiegła końca. Skarb
państwa, ze swoim 4-proc. udziałem, nie ma nawet
przedstawiciela w radzie nadzorczej TP, nie ma więc
możliwości oddziaływania na spółkę od wewnątrz. Prywatyzacja dobiegła też końca w takim znaczeniu, że
w 2003 r. wygasły postanowienia umowy prywatyzacyjnej dotyczące pewnych rozwiązań o charakterze
prawnym, które dawały TP pozycję „operatora chronionego”. Nie jest to żadna tajemnica, że sprzedano
nie tylko firmę, ale i rynek oraz miejsce TP na tym
rynku. Po 2003 r. jeszcze przez pewien czas URTiP
(poprzednik UKE) roztaczał nad TP parasol ochronny trochę siłą rozpędu, a trochę w wyniku splotu decyzji politycznych i działań samego operatora. Zgodnie z umową prywatyzacyjną formalne otwarcie rynku miało nastąpić w 2001 r., ale przesunęło się
o kolejne dwa lata, a w praktyce dopiero teraz kończy
się proces pełnej liberalizacji. Kilka lat opóźnień w tej
materii skutkuje tym, że mamy do wykonania dużo
pracy, która w innych krajach została wykonana dawno temu – z pozytywnymi skutkami.
Państwo (prawie każde) ma silną tendencję do otaczania nadmierną ochroną firm zatrudniających wielkie rzesze pracowników. Status firmy państwowej,
nawet skomercjalizowanej, a potem nawet sprywatyzowanej – sprzyja polityce wysokiego zatrudnienia
i te dwa mechanizmy wzajemnie się zazębiają. Regulacyjna rola państwa w zakresie ochrony interesów
konsumenta była w zawieszeniu aż do roku 2006, co
uważam za błąd. Co więcej, prywatnie sądzę, że „sprzedawanie regulacji prawnych”, a więc obiecywanie inwestorowi prowadzenia polityki korzystnej dla niego,
a niekorzystnej dla rynku, konkurencji i klientów jest
działaniem niekonstytucyjnym. Czy to oznacza, że cała
prywatyzacja była przeprowadzona wadliwie? Decyzja była na pewno trudna. Nie należy zapominać, że
do budżetu wpłynęło jednak 12 mld zł. Inwestor domagał się ochrony i ją wynegocjował. Polska nie jest
zresztą jedynym krajem, który udziela ochrony poważnym inwestorom.
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Ponieważ wielkich prywatyzacji nie czeka nas już
zbyt dużo, można powiedzieć, że nauka płynąca z prywatyzacji TP nie na wiele nam się przyda. Ale, co oczywiste, w Polsce będą rozpoczynać działalność nowi
inwestorzy. Proces ich przekonywania do wyboru kraju inwestycji jest w zasadzie dość podobny do negocjacji związanych z prywatyzacją. Wnioski są takie, że
należy nie tylko precyzyjnie określić ramy obowiązywania ewentualnej ochrony, ale także zastanowić się,
co będzie potem. Negocjacje są zwykle długie, okresy
ochronne – jeszcze dłuższe, więc wydaje się, że to są
rozważania o jakiejś niewiarygodnie odległej przyszłości. Jednak kiedyś skończą się specjalne warunki –
i wtedy państwo powinno mieć jasno określone zasady postępowania. Zaoszczędzi to w przyszłości problemów, jakie powstają, kiedy inwestor oczekuje dalszej
opieki. Tego typu oczekiwania powinny być wykluczone poprzez zdecydowane postawienie sprawy. W przypadku TP tego zabrakło – jak również nie było woli
zwykłego respektowania obowiązującego prawa.
O ile wiem, prywatyzacja TP nie została podsumowana i oceniona, także pod kątem tego, czy inwestor
wywiązał się z wszystkich ciążących na nim zobowiązań, np. w zakresie inwestycji, transferu know-how
itp. Jeśli nie słychać głosów protestu, można domniemywać, że wszystko jest w porządku, ale formalnej
oceny i podsumowania tej prywatyzacji dotychczas nie
dokonano. Dziś ważne jest, żeby jak najszybciej przezwyciężyć niedobre skutki tej dawnej ochrony. A to
wymaga jeszcze sporo pracy.
Czym głównie zajmuje się dziś UKE?
Obecnie główny obszar działania UKE stanowią
sprawy, które w państwach rozwiniętych zostały dawno temu załatwione. Tam regulator zajmuje się bieżącym nadzorowaniem rynku i podejmowaniem decyzji
wynikających albo z rozwoju techniki, albo z tego, że
długoletnie działania regulacyjne nie przynoszą skutku i w związku z tym trzeba np. podzielić operatora.
U nas w zasadzie większość interwencji sprowadza się
do działań antymonopolowych. A to wynika z zapóźnień kilku ostatnich lat. Do 2006 r. na nadużywanie
pozycji dominującej przez TP patrzono przez palce.
Podstawowe zastrzeżenie, jakie dziś mają klienci
do naszego narodowego operatora, sprowadza się do
jednego słowa – arogancja. Dostępność, jakość, terminowość, ceny – to wszystko też występuje w korespondencji, jaka do nas trafia. Ale najważniejsze jest to, że
klienci czują się ignorowani. Obsługą końcowego odcinka sieci, czyli tej linii, która kończy się gniazdkiem
na ścianie w domu klienta, zajmują się tzw. firmy PZP.
Praca Za Pracownika – to był taki model redukcji zatrudnienia, w ramach którego część pracowników została zwolniona z TP i przeszła do firm świadczących
na jej rzecz rozmaite usługi, zazwyczaj związane z techniczną obsługą sieci. Ale już obsługą klienta TP zajmuje się „osobiście”, jednak tylko z poziomu centrali.
A więc najdrobniejsza skarga czy zapytanie musi
przejść służbową drogę w tej gigantycznej strukturze.
Skutek jest często taki, że na odpowiedź czeka się zbyt
długo, a jakość obsługi pozostawia bardzo wiele do
życzenia. I to nie jest dziwne, kiedy się weźmie pod
uwagę, że telefonistka z Błękitnej Linii – skądinąd
przyzwoicie wyszkolona i nawet miła – ani nie zna
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klienta, który do niej dzwoni w sprawie awarii czy
zawyżenia rachunku, ani nigdy się z nim nie spotka,
ani też nie może wyjść w rozmowie poza sztywno opisane procedury. Klienci czują się więc traktowani schematycznie i bez szacunku. Nie uwzględnia się ich specyficznych oczekiwań. A do tego dochodzi jeszcze cała
sfera wykonawcza, bo przecież załatwienie skargi
często nie kończy się na rozmowie, lecz wymaga jakichś realnych działań. Zlecenie takich działań musi
znowu przejść całą drogę – od centrali aż do tej samej
firmy PZP, która obsługuje daną linię. Na dodatek
po przejściu przez te wszystkie szczeble informacja
często ulega zniekształceniu. Stąd się biorą takie
kwiatki, że naprawia się nie to co trzeba, nie tej osobie, która zgłaszała problem, albo te same sprawy załatwia się po kilka razy, niepotrzebnie denerwując
klientów.
Te firmy PZP potrafią i chciałyby mieć bezpośredni kontakt z klientem końcowym, pomóc mu skonfigurować neostradę, odwirusować komputer, sprawdzić
co i dlaczego nie działa – ale im nie wolno. TP nie
chce z nimi podpisywać umów na obsługę klienta, choć
sama nie umie tego dobrze zrobić. I chyba nigdy się
nie nauczy. Świadczą o tym choćby punkty obsługi TP,
w których są coraz dłuższe kolejki. TP myśli wyłącznie w kategoriach sprzedaży, a zupełnie nie interesuje się utrzymaniem, obsługą i satysfakcją już pozyskanych klientów. Centralizacja obsługi powoduje, że
pierwsze oznaki niezadowolenia klientów w ogóle nie
są przez organizację odbierane: zanim człowiek zdecyduje się napisać list do TP lub podejmie trud dodzwonienia się na Błękitną Linię, ma już zwykle dość
wysoki poziom niezadowolenia. Zanim jego sprawa
zostanie „przemielona”, niezadowolenie klienta jeszcze się powiększa. Skutek jest taki, że ostatecznie trzeba walczyć o to, żeby klient w ogóle nie zrezygnował
z usługi i nie przeniósł się do konkurencji.
Zmiana operatora to jest kolejna gehenna: od niewypałów organizacyjnych, do świadomych działań blokujących i utrudniających życie.
Trzeba też sobie powiedzieć, że standardy obsługi
klientów u różnych operatorów nie różnią się szczególnie od tego, co oferuje TP. Problem wziął się stąd,
że w połowie lat 90., kiedy powstawali obecnie funkcjonujący operatorzy prywatni, zdobycie klienta
i utrzymanie go polegało na bardzo prostym działaniu: trzeba było założyć telefon komuś, kto nie mógł
się na ten telefon doczekać od lat. Kto w ogóle był
w stanie to zrobić, stawał się dla klienta takim samym
panem i władcą, jak TP dla swoich klientów. Różnica
polega tylko na tym, że ci inni operatorzy są nadal na
tyle agresywni i dynamiczni, że kiedy pojawia się nowa
okazja biznesowa, dość szybko z niej korzystają, czego o TP powiedzieć się nie da. Ale wszyscy – z powodów zarówno ekonomicznych, jak i organizacyjnych –
stosowali i stosują te same rozwiązania: ograniczają
zatrudnienie i centralizują obsługę klienta, na czym
klient ewidentnie traci. To się bardzo powoli zmienia, a powód jest wciąż ten sam – ochrona przed konkurencją przeciągnięta ponad miarę, potrzebę i ustalenia umów prywatyzacyjnych.
Rzeczywistą dbałość o satysfakcję klienta (a nie tylko o jego zdobycie i „wyciśnięcie”) można zaobserwować jedynie tam, gdzie oprócz TP oraz drugiego, ponadregionalnego operatora, działa też dostawca usług
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o zupełnie lokalnym zasięgu. Ten „mały” zwykle jest
identyfikowalny jako osoba i sam się identyfikuje ze
swoimi – bardzo często znanymi mu osobiście – klientami, rozumie ich potrzeby i stara się im sprostać.
Dlaczego walką z praktykami monopolistycznymi na rynku telekomunikacyjnym nie zajmuje
się po prostu UOKiK?
To wynika przede wszystkim z istniejących rozwiązań prawnych. Moja współpraca z UOKiK – jak
i ocena jego dawnej działalności, kiedy nie było jeszcze UKE – jest bardzo pozytywna. UOKiK ma w swojej gestii wszystkie rynki. UKE zajmuje się tylko tym
jednym obszarem, ale w zamian mój urząd jest wyposażony w dużo bardziej efektywne, a także znacznie
bardziej widowiskowe narzędzia. Ja dysponuję środkami działającymi ex ante: blokuję cenniki, nakładam
kary (także na członków zarządów), wprowadzam decyzjami kontrakty międzyoperatorskie, narzucam jednolite warunki umów, wyrzucam regulaminy do kosza itd. UOKiK może jedynie wydać decyzję określającą pewne działania jako praktyki ograniczające
konkurencję. Mniejsza skuteczność wynika nie tylko
z faktu, że ta decyzja podlega zaskarżeniu (podobnie
jak moje działania), ale przede wszystkim z tego, że
są to decyzje wydawane ex post, a poza tym nie idzie
za nimi nakaz określonych działań. UOKiK może powiedzieć, czego monopoliście nie wolno, ale nie może
mu nakazać określonych działań. A ja mogę, i stosunkowo często z tego uprawnienia korzystam.
Sporo też zależy od tego, kto kieruje daną instytucją.
Jaka jest rola jednostki w działaniu instytucji
państwowych?
Dla mnie – podstawowa. Nie tylko w urzędach „jednoosobowych”, a więc tam, gdzie organem państwowym jest określona osoba, ale i w instytucjach kolegialnych – najważniejszy jest lider. On kreuje nie tylko oficjalną politykę, misję, wizję itp., ale swoją
postawą wpływa bardzo silnie na codzienną praktykę
działania. Silny lider potrafi dobrać sobie odpowiednich ludzi i zmotywować ich do skutecznej pracy.
Poza tym uważam, że sytuacja prawna, w której
działam, nie jest dana raz na zawsze, tylko podlega –
może podlegać – ocenie i modyfikacji. UKE nie ma,
rzecz jasna, inicjatywy ustawodawczej, a mimo to udało mi się już dwa razy doprowadzić do nowelizacji ustawy stanowiącej podstawę prawną mojego działania.
Zrobiłam to zgodnie z prawem, a co najważniejsze:
skutecznie – przekonując (ponad podziałami) posłów
z komisji infrastruktury do dokonania odpowiednich
zmian. To jest także kwestia osobowości: jedni widzą
w systemie prawnym głównie bariery i usprawiedliwienia dla własnej bierności, a inni w każdych warunkach poszukują możliwości działania. Jedni uważają, że sensem pełnienia funkcji publicznej jest bywanie na oficjalnych uroczystościach, udzielanie
wywiadów i dbanie o własny wizerunek (oraz interesy), a inni czerpią satysfakcję z realnego działania. Ja
należę do tej drugiej kategorii i gdybym nie mogła skutecznie działać, to by mnie tu nie było. To nie jest

żadna manifestacja polityczna ani wybujały indywidualizm, tylko mój sposób na życie.
W jaki sposób realizuje się taką filozofię życiową
w państwowej instytucji?
Przychodząc do instytucji państwowej, trzeba
umieć wstrząsnąć jej fundamentami, jednocześnie
utrzymując ją w ruchu. Innymi słowy – trzeba rozbić
istniejący układ, a ocalić chęć do działania ludzi.
„Układ” to słowo trochę dziś nadużywane, ale to, co
zastałam, przychodząc do UKE, naprawdę trudno
określić inaczej. Można używać określeń mniej jednoznacznych, jak rutyna, biurokracja czy równowaga
wzajemnych zależności, ale mnie nie zależy na poprawności politycznej. To, co zastałam, dobrze oddaje maksyma: „niejednego prezesa przeżyliśmy”. Moja odpowiedź na taką postawę jest jednoznaczna: ze mną też
da się żyć, ale na moich warunkach.
Moje pierwsze decyzje miały charakter personalny:
cały niemal szczyt hierarchii urzędniczej został wymieniony. Przy czym tylko jednej osobie zaproponowałam
zwolnienie, a reszta otrzymała oferty innych zadań; nie
tak eksponowanych formalnie i przez to faktycznie degradujących, ale jednak w tej samej instytucji. Tym ludziom nie mogłam bowiem odmówić kompetencji, a jedynie nie wierzyłam w możliwość skokowego wzrostu
ich zaangażowania i wynikającej stąd skuteczności. Nie
przywiozłam z zewnątrz, „w teczce” ani jednej osoby,
awansowałam jedynie dotychczasowych pracowników,
zwykle z dość niskich szczebli (główni specjaliści, naczelnicy). Moim zastępcą została osoba poprzednio zaledwie pełniąca obowiązki naczelnika. To był bardzo
czytelny sygnał i to o potrójnym znaczeniu: nie ma ograniczeń wewnętrznego awansu dla osób aktywnych, ambitnych i kompetentnych, nie ma wotum nieufności do
instytucji jako takiej i nie ma miejsca dla „krewnych
i znajomych królika”.
Oczywiście dla mnie wejście w taką strukturę było
stosunkowo naturalne, ponieważ tymi zagadnieniami zajmuję się zawodowo od 12 lat i większość ludzi
z branży znam bardzo dobrze, zwykle osobiście. Ale
nie mam żadnych preferencji dla osobistych znajomych
i dlatego wakujące stanowiska obsadzane są w UKE
albo przez osoby z wewnątrz, albo z zewnątrz (wybierane w ramach konkursów), a czasem przez byłych
pracowników, którzy ewentualnie chcą tu wrócić.
Akurat tak się złożyło, że niedługo po objęciu przeze
mnie stanowiska prezesa musiałam zdegradować moją
osobistą przyjaciółkę, co miało też dla niej istotny wymiar finansowy. Oczywiście egzekutorem tej decyzji
była jej bezpośrednia przełożona. I właśnie ta osoba
otrzymała od swoich kolegów, mocno zasiedziałych
w administracji, bardzo wiele sygnałów ostrzegawczych, typu: „uważaj, to jest przecież przyjaciółka
szefowej”. Decyzja została jednak wykonana, a skuteczność wychowawcza tego prostego zabiegu była naprawdę oszałamiająca.
Innym skutecznym narzędziem są żółte i czerwone kartki, przyznawane na jasnych i powszechnie znanych zasadach. Jeśli szef nie reaguje na to, co złego
dzieje się w instytucji, bardzo szybko traci nad nią
kontrolę. Z drugiej strony jednak potrzebne jest też
zwyczajne ludzkie podejście. Moi pracownicy wiedzą,
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że mogą do mnie przyjść ze sprawami, z którymi sobie nie radzą i że to nie będzie uznane za przejaw słabości i niekompetencji. Kto nie chce osobiście ze mną
rozmawiać, może wrzucić list do skrzynki przy wejściu do mojego sekretariatu, także anonimowo. Wolno więc mieć wątpliwości i wolno popełniać błędy, ale
trzeba się na nich uczyć. Reakcja szefa na wszelkie
niedociągnięcia powinna być natychmiastowa i proporcjonalna. Kiedyś to się nazywało po prostu sprawiedliwością.
A co z „marchewką”?
Nagrody pieniężne, awanse, wyjazdy, szkolenia –
to są standardowe narzędzia pozytywnego motywowania. Ale po pewnym czasie dotarło do mnie, że na
wewnętrznej skali „marchewek” moich pracowników
najwyżej notowana jest pochwała prezesa. I – co ciekawe – ta nietypowa nagroda działa nie tylko na tych,
którzy lubią to, co robią, a do pracy motywuje ich głównie potrzeba samorealizacji, ale także na „resztę”, czyli
typowych urzędników, którzy mnie zaledwie tolerują,
a sprawne działanie trzeba od nich egzekwować.
Bardzo istotnym narzędziem zarządzania jest jasne sformułowanie misji. Powiedzenie sobie, że działamy dla dobra publicznego, potrafi wyzwolić w ludziach spore pokłady zaangażowania. To czasami jest
kwestia innego sformułowania tych samych zadań
albo przełożenia ich na konkret. Jeśli firma ma poprawić terminowość obsługi, to w zasadzie nikogo to
nie angażuje. Ale jeśli w naszym kliencie dostrzeżemy człowieka, który dostał rachunek na 2000 zł, a ma
800 zł renty, wówczas dwa tygodnie oczekiwania na
odpowiedź z urzędu zaczyna „uwierać” nas samych.
I o to właśnie chodzi. Tego typu wrażliwość jest charakterystyczna zwłaszcza dla ludzi młodych, a tych
szczęśliwie w UKE jest coraz więcej. Przychodzą często zaraz po studiach i z zapałem włączają się w naszą
walkę o lepsze traktowanie klienta. Potem jednak
często odchodzą.
Jak Pani radzi sobie ze sprawami kadrowymi,
mając do dyspozycji siatkę płac administracji
państwowej?
Pracownika udaje nam się utrzymać średnio przez
18 miesięcy. Młodzi ludzie mogą tutaj realizować właściwą swojemu wiekowi potrzebę naprawiania świata. Potem jednak zaczyna ich wysysać rynek, który
daje możliwości realizacji innych potrzeb: utrzymania rodziny, kupna mieszkania. Jesteśmy więc kuźnią kadr dla rynku. Te 18 miesięcy staram się wykorzystać jak najlepiej. Przez ten czas każdy ma okazję
poznać bardzo dobrze tę pracę i podjąć racjonalną,
przemyślaną decyzję co do swojej dalszej kariery. Niektórzy wolą większe pieniądze (średnio trzykrotnie
większe) i inne wyzwania oferowane przez biznes, ale
są i tacy, którym podoba się to, co można robić tylko
tutaj. I zostają, awansują, uczą się, są coraz lepsi
w tym, co robią. Czasami odchodzą na jakiś czas,
a potem wracają.
Pieniądze nie są najważniejszym czynnikiem motywującym. Zarówno do dobrej pracy, jak i do pracy
w konkretnym miejscu.
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Jaki los czeka Pocztę Polską, która też jest Pani
„podopieczną”?
Na razie realną perspektywą jest komercjalizacja.
Oczywiście do tego potrzebna będzie osobna ustawa i z tego, co wiem, rząd już się w tej sprawie wypowiedział,
a niedługo projekt powinien trafić do Sejmu. Komercjalizacja pozwala zacząć realnie myśleć o reformach. A czas
jest najwyższy, bo poczta traci już wielkich klientów,
takich jak, np. TP. Konkurencja poczyna sobie coraz
śmielej i w końcu może się okazać, że wprawdzie formalnie udało się rządowi ochronić instytucję i miejsca pracy
(planuje się walczyć o wydłużenie o dwa lata okresu
ochronnego), ale w międzyczasie zniknął rynek. Każde
działanie przeciwko wolnemu rynkowi rodzi reakcję i ta
reakcja może być zaskakująco skuteczna. Bardzo symptomatycznym sygnałem jest to, że prywatna firma obciąża swoje koperty blaszkami, żeby nie wchodzić w obszar przesyłek lekkich, wciąż zastrzeżonych dla PP.
Lista grzechów poczty jest bardzo długa: haniebna
nieterminowość, fatalna obsługa przy okienkach, braki organizacyjne, katastrofalna polityka zatrudnienia, brak nadzoru i kontroli (nawet w tych obszarach,
w których istnieją odpowiednie procedury), masowe zaginięcia (okradanie) przesyłek wartościowych itd. Dla
tego typu sytuacji nie ma usprawiedliwienia. Takie działania i zaniechania niszczą wizerunek instytucji, który
bardzo trudno będzie odbudować na wolnym rynku –
a kiedyś wreszcie zostanie on uwolniony. W czasach
coraz powszechniejszego handlu internetowego sprawna poczta to (byłby) prawdziwy skarb.
Ale poczta to jest także bardzo delikatny problem
polityczny, grożący wybuchem i dlatego wszyscy starają
się z nią obchodzić jak z jajkiem – nie wyłączając mnie.
Na niedawnym posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury – bardzo starannie dobierając słowa, żeby nie wspomnieć o żadnej liberalizacji, prywatyzacji, otwarciu rynku i innych tematach tabu – nieśmiało zaproponowałam pewne zmiany, służące wyłącznie poprawie obsługi
klienta. Nawet tak ostrożna i kunktatorska w sumie taktyka spotkała się ze zdecydowanym odporem ze strony
zarówno przedstawicieli związków zawodowych, jak i kierownictwa poczty – oskarżono mnie natychmiast o chęć
zniszczenia, zaprzepaszczenia, doprowadzenia do katastrofy i masowych zwolnień. Uświadomiłam sobie, że tu
już nie chodzi o „zwykłą” ochronę przed konkurencją,
ale o fundamentalną odporność na jakiekolwiek wymagania czy to klienta, czy właściciela, jakim jest państwo.
To się jednak może skończyć w ten sposób, że za kilka
lat zniknie po prostu cały rynek, z którego eksploatowania żyło i żyje nadal 100 tysięcy pracowników Poczty
Polskiej. I wówczas żadna ochrona ze strony państwa
nic im nie da. Komisja Europejska obecnie skłonna jest
trzymać się roku 2009, jako daty otwarcia rynku europejskiego na wolną konkurencję usług pocztowych. Jeśli nawet Francji uda się jakoś odwlec tę liberalizację,
a nasi pocztowcy wylobbują sobie jeszcze rok czy dwa
dodatkowej ochrony, to przy dotychczasowym tempie
reform za te kilka lat nasza poczta, całkowicie nieprzygotowana, stanie oko w oko z wolną, komercyjną konkurencją. I to ją nieodwołalnie zabije.
Dziękuję Pani za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Teresiński
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Profil kultury organizacyjnej
jako metoda diagnozy
Grażyna Aniszewska

Wprowadzenie
ozważania nad diagnozowaniem kultury organizacyjnej trzeba zacząć od pytań: po co
diagnozować i czy w ogóle kultura jest zjawiskiem możliwym do obiektywnego zanalizowania?
Ponieważ na kulturę organizacyjną składają się
wspólne wartości wyrażane przez strukturę fizyczną
(wystrój wnętrz, ubiory), język (żargon), historie
i anegdoty, rytuały i ceremonie oraz praktyki (system
szkoleń, oceny, wynagrodzeń), każdy z tych elementów podlega ocenie nie tylko pracowników, ale i klientów firmy. Na ich podstawie można wnioskować,
jakie są cechy organizacji, co jest dla niej ważne. Elementy wizualne są też próbą przekazania silnego
ładunku emocjonalnego i budowania sympatii dla organizacji.
Istnieje zatem ścisły związek między tym co łatwe
do zaobserwowania a wartościami kulturowymi. Wpływanie na którykolwiek z elementów kultury daje możliwość kształtowania jej – przynajmniej do pewnego
stopnia. Dzięki elementom widocznym klienci i pracownicy odkodowują wartości firmy i budują swój stosunek do niej (J. Lorsch, 1985; E. Schein, 1991).
Mnogość definicji i powiązanie kultury organizacyjnej z innymi elementami organizacji – strategią,
strukturą, procedurami, polityką personalną etc. –
powoduje, że nie do końca wiadomo, czy i jak diagnozować to zjawisko. Wydaje się ono bowiem tak nieokreślone, że wręcz niemierzalne i niemożliwe do
uchwycenia w firmie. Poza tym powstaje pytanie: jak
skonstruować narzędzie diagnozy, aby nie pominąć
żadnego istotnego aspektu kultury?

Diagnozowanie kultury organizacyjnej
punktu widzenia diagnostyka, kultura organizacyjna jest interesująca o tyle, o ile odnosi
się do zachowań zbiorowych, a nie indywidualnych procesów poznawczych. Ważna jest zatem wypadkowa ocen pojedynczych osób (L. Masłyk-Musiał,
1999). Wychodzi się z założenia, że wspólne przebywanie ze sobą, realizowanie zadań, rozwiązywanie problemów powoduje wypracowywanie norm i wzorców
zachowań, podobne postawy i poczucie wspólnoty.
Zakłada się poza tym, że kultura ma charakter
holograficzny: w każdym elemencie hologramu można znaleźć niespotykane gdzie indziej informacje,
w każdym też istnieją informacje, z których można
stworzyć obraz całości. Podobnie jest w organizacjach.
Każda grupa zawodowa i każdy dział mają swoją subkulturę, ale każda z tych subkultur ma cechy składające się na ogólną kulturę całej organizacji.

Między badaczami trwa spór o to, czy lepiej jest
diagnozować kulturę metodami jakościowymi – np.
dzięki obserwacji (w tym obserwacji uczestniczącej),
analizie dokumentów i innych artefaktów oraz metod
scenariuszy*); czy też metodami ilościowymi – stosowaniem kwestionariuszy ankiet, które potem dają się
ująć w formie liczb i wykresów.
Każda z metod ma swoje plusy i minusy. Metody
jakościowe pozwalają „drążyć” kulturę i poznać ją
w sposób dogłębny. Ponadto, można ją pokazać jako
zjawisko dynamiczne, zmieniające się w czasie. Problemem jest natomiast zagregowanie i porównywanie
wyników.
Metody ilościowe dają obraz kultury w konkretnym
momencie. Konieczne jest odpowiednie sformułowanie
pytań do kwestionariusza tak, aby nie odnosiły się one
do rzeczy oczywistych czy chwilowych opinii, ale pozwalały na wnioskowanie o ukrytych i nie do końca
uświadamianych elementach kultury. Z drugiej strony
jednak, dzięki metodom ilościowym łatwiej jest porównywać kultury różnych firm. Można też w sposób syntetyczny przedstawić zależność między kulturą organizacyjną a efektywnością działania organizacji.

Profil kulturowy – istota narzędzia
edną z ilościowych metod diagnozy jest budowanie profilu kulturowego. Stworzenie
wykresu jest przy tym ostatnim etapem
procesu. Wcześniej pracownicy wypełniają ankietę,
umożliwiającą poznanie ich opinii na temat kultury.
Odpowiedzi są następnie grupowane w kategorie i nanoszone na wykres.
Metoda ta niesie ze sobą kilka trudności. Po pierwsze, wybór kategorii (obszarów działania), które najlepiej opiszą kulturę organizacyjną i będą najistotniejsze z punktu widzenia przeprowadzonej analizy. Po
drugie, sposób formułowania pytań, który pozwoli na
łatwe grupowanie odpowiedzi w wyżej wymienione kategorie, ale też wykroczy poza schematyczne, łatwe
do przewidzenia lub poprawnie polityczne odpowiedzi. Po trzecie, skala ocen i interpretacja profilu.
Kategorie
Zanim pracownicy wypełnią ankietę umożliwiającą poznanie ich opinii na temat kultury, konieczne
jest odpowiedzenie sobie na pytanie o cel diagnozy.
E. Schein (1991) wyróżnił dwie funkcje kultury organizacyjnej:
 umożliwianie firmie dostosowania zewnętrznego,
 ramy dla wewnętrznego funkcjonowania organizacji, tj. umożliwienie porozumiewania się w firmie,
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określanie zasad sprawowania władzy, zasad nagradzania i karania, granic grup.
W zależności od tego, czy celem jest zbadanie dostosowania kultury organizacyjnej do charakteru otoczenia, jej siły, czy też roli integracyjnej, określane są
kategorie i formułowane pytania kwestionariusza.
W przypadku koncentracji na jej funkcjach zewnętrznych głównym obszarem zainteresowań badawczych będą relacje firma–klient, ocena pozycji firmy
na rynku, stosunek do zmian (otwartość), elastyczność, samodzielność i dynamika, zróżnicowanie, a także rola kreatywności i inicjatyw pracowniczych oraz
wypracowywanie wspólnych wartości etycznych.
W przypadku koncentracji na integracyjnej funkcji kultury większe znaczenie przywiązuje się do takich kwestii, jak osobisty rozwój pracowników, relacje przełożony–podwładny, ewentualne podziały
między grupami oraz stosunek do konfliktów i sposób
ich rozwiązywania.
W badaniu siły kultury organizacyjnej ważne jest
badanie spójności wypowiedzi, jednolitości ocen i interpretacji tego, co się dzieje w firmie. Pokazuje to,
czy obowiązujące wartości i normy są znane i przestrzegane w sposób fragmentaryczny, czy też są znane powszechnie.
Generalnie, kategorie odzwierciedlają w części postrzeganie artefaktów, jako widocznego przejawu norm
i wartości, w części zaś podstawowe mechanizmy
kształtowania kultury organizacyjnej. Są to m.in.:
 znajomość i sposób definiowania celów (jakie
cele dominują), w tym misji firmy – co pokazuje
orientację długo- lub krótkoterminową organizacji, jej
przywiązanie do kryteriów ilościowych lub jakościowych oraz przepływ informacji w organizacji;
 struktura i obowiązujące procedury – co daje
obraz stopnia formalizacji (liczba, szczegółowość
procedur oraz restrykcyjność ich przestrzegania),
a w konsekwencji zaufania do umiejętności pracowników;
 dominujący sposób podejmowania decyzji
w firmie (np. indywidualnie – zespołowo) – co
pokazuje wagę przywiązywaną do takich wartości, jak:
konsensus, indywidualizm czy rywalizacja;
 sposób budowania relacji między pracownikami oraz między pracownikami i ich przełożonymi (np. partnerstwo – hierarchia) – co pokazuje znaczenie zespołów w firmie, kryteria i sposób
sprawowania władzy oraz stopień świadomego budowania integracji pracownika z firmą; zachowanie
przełożonego, obserwowane przez podwładnych, ma
ponadto istotny wpływ na ich przekonania i postępowanie, ponieważ w ten sposób konfrontują deklaracje
z faktycznym działaniem;
 alokacja nagród i statusu – co daje informację
o wartości przypisywanej kryteriom ocen i nagradzania (np. efektywność, terminowość, staż) oraz konsekwencji w kierowaniu wysiłków pracowników na realizację poszczególnych celów;
 kryteria rekrutacji, awansowania i zwalniania pracowników, w tym kształtowanie ścieżek
karier – co pokazuje priorytety firmy, zgodnie z zasadą, że sukcesy odnoszą ci, którzy postępują zgodnie
z pożądanymi normami i wartościami;
 sposób komunikowania – otwartość komunikacji, tabu, możliwość wyrażania krytyki bez obaw pokazują role, jakie przypisuje się pracownikom, a także
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elastyczność działania organizacji, priorytety i umiejętność dostosowania się do warunków otoczenia;
 sposób sprawowania kontroli, jej elastyczność, ale też to, czemu przełożony poświęca
uwagę, co mierzy i ocenia – jest to komunikat
o dominujących wartościach i konsekwentnym ich egzekwowaniu w codziennym działaniu firmy;
 otwartość na zmiany i sposób zachowania
w sytuacjach kryzysowych – co pokazuje konsekwencję w stawianiu wymagań pracownikom (np.
zmiana i uczenie się stałym elementem pracy), poczucie bezpieczeństwa podwładnych i stopień zaufania
do przełożonych oraz siłę podstawowych wartości
(np. jeśli mimo kryzysu w firmie robi się wszystko,
aby nie dopuścić do zwolnień, pracownicy rzeczywiście mogą postrzegać kulturę organizacyjną jako rodzinną, klanową).
Pytania
Ponieważ profil kulturowy jest narzędziem syntetycznym, pytania zawarte w kwestionariuszu muszą
być pytaniami zamkniętymi (z podanymi wariantami
odpowiedzi). Pracownicy odpowiadają na nie indywidualnie, ale istotna jest dominująca ocena.
W praktyce stosuje się dwie metody zadawania
pytań. W pierwszej – pytania odnoszą się bezpośrednio do oceny kategorii (np. motywacja nakierowana
na wyniki) lub wyboru odpowiedzi między dwoma
ekstremami (np. komunikacja otwarta i we wszystkich kierunkach – komunikacja sformalizowana, pionowa; partnerstwo – hierarchia; motywacja nakierowana na wyniki – motywacja nakierowana na sposób
działania). Respondenci oceniają poszczególne kategorie w odpowiedniej skali (np. od -5 do +5). Możliwe
jest też postawienie pytań o stan idealny (pożądany)
kultury organizacyjnej.
Ten sposób zadawania pytań wymaga uproszczonego sposobu definiowania poszczególnych kategorii,
opisywania ich za pomocą kilku cech. Ponadto opis
ten musi być jak najbardziej neutralny, aby nie budzić większych emocji i nie prowokować odpowiedzi
oczywistych lub poprawnych politycznie. Trzeba też
pamiętać, że rzadko odnosi się on do bardziej ukrytych aspektów kultury organizacyjnej i nie wchodzi
głęboko w relacje międzyludzkie. Jest raczej próbą odpowiedzi na pytanie, jak działamy.
Druga metoda zadawania pytań polega na stawianiu respondentów w hipotetycznych sytuacjach i szukaniu dominującego zachowania. Pytania w kwestionariuszu zaczynają się na ogół od stwierdzenia: „gdyby
jeden z twoich współpracowników...”, „gdyby twój
szef...”. Respondenci określają, jaka byłaby dominująca reakcja w firmie (a więc nie ich osobista) na przykładową sytuację – od akceptacji poprzez obojętność
do odrzucenia lub potępienia zachowania.
Przy takim sposobie formułowania pytań można
bardziej dogłębnie analizować stosunki międzyludzkie, zorientować się, jak ludzie określają swoją sytuację w pracy, jak interpretują wyniki swoich działań.
W przypadku kadry kierowniczej możliwe staje się
określenie jej stosunku do podstawowych problemów
w firmie. Jednocześnie trzeba pamiętać, że respondenci dokonują oceny sytuacji w firmie przez pryzmat
własnego stanowiska pracy czy własnego działu. Ten
sposób budowania kwestionariusza może zatem po-

,
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przegląd
zwolić na pokazanie różnic w podejściu do kwestii istotnych w firmie, uwidocznienie subkultur i pracy różnych zespołów według różnej logiki. Jest to jednak
możliwe tylko pod warunkiem precyzyjnego sformułowania pytań i nienadużywania pojęć: „firma”, „organizacja”. W innym przypadku część respondentów
będzie oceniała dominującą reakcję we własnej jednostce (dziale, zespole), część zaś będzie odpowiadała, jak postrzega sytuację w całej organizacji. W przypadku dużych firm taka różnica rozumienia pytania
może być myląca.
Profil
Odpowiedzi są następnie grupowane w kategorie i porównywane. W przypadku zadawania pytań
w sposób bezpośredni, interpretacja profilu ogranicza
się do stwierdzenia, jaki jest dominujący sposób działania w firmie i jak różni się on od oczekiwań pracowników. Odnosi się on bowiem do deklaracji respondentów.
W przypadku prezentowania hipotetycznych sytuacji, do których musi się odnieść respondent, interpretacja koncentruje się na ocenie konkretnej kategorii przez pryzmat zachowań i relacji międzyludzkich
(np. duma z organizacji przejawia się w sposobie,
w jaki się o niej mówi, w sposobie reakcji na sytuacje
kryzysów, zagrożenia, „złej prasy”). Istnieje możliwość
pokazania rzeczywistych norm i wartości oraz spójności między kategoriami.
Wadą i jednocześnie zaletą profilu jest jego syntetyczność. Z jednej strony, schemat łatwo zapada
w pamięć. Na pierwszy rzut oka widać różnice między stanem faktycznym a idealnym. Z drugiej strony,
trzeba pamiętać, że wykres powstaje jako wypadkowa
odpowiedzi wszystkich respondentów. Nie widać na
nim zatem rozbieżności opinii i różnic w ocenach między poszczególnymi działami, czy grupami zawodowymi – chyba że poza profilem całej organizacji powstaną jeszcze profile poszczególnych jej części.
Im większa firma, tym mniejsza efektywność metody, głównie ze względu na wspomnianą już konieczność

Rys. Przykładowy profil organizacyjny firmy
Źródło: opracowanie własne.

precyzyjnego formułowania pytań oraz faktu, że daje on
bardzo ogólny obraz organizacji, ograniczony do kilku
hasłowo określonych kategorii. Przykład takiego profilu przedstawia rysunek.

Podsumowanie
iele firm w przypadku kryzysów, niepowodzeń i recesji koncentruje swoje działania na
finansach, uważając, że kultura organizacyjna – wraz ze swoimi normami i wartościami – jest
luksusem, na który mogą sobie pozwolić tylko bogaci.
Firmy te nie dostrzegają, że kultura organizacyjna
może być przyczyną problemów rynkowych, a w konsekwencji i finansowych; może bowiem hamować zmiany, zamykać pracowników na otoczenie czy wzmagać
strach przed wszystkim, co nierutynowe. A z takim
nastawieniem trudno w dzisiejszych czasach konkurować.
Profil kulturowy pozwala na zdiagnozowanie najważniejszych różnic między stanem faktycznym a pożądanym, czy istniejących konfliktów. Łatwo jest
pokazać pracownikom uproszczony obraz kultury organizacyjnej i obszary różnic, np. w sytuacji fuzji lub
połączeń firm. Umykają tu jednak takie elementy kultury, jak: opowieści, legendy i mity o ważnych zdarzeniach i ludziach. Profil może być zatem traktowany jako
pierwsza i najprostsza metoda oceny kultury, później
pogłębiana przez zastosowanie innych narzędzi.
dr hab. Grażyna Aniszewska
Katedra Teorii Zarządzania
Szkoła Główna Handlowa
*) Ta ostatnia metoda polega na przedstawianiu respondentom różnych scenariuszy i na prośbie o określenie, w jakim
stopniu odnoszą się one do sytuacji firmy. Scenariusze pozwalają pracownikom na uświadomienie sobie, jaka jest kultura ich organizacji, a w konsekwencji stają się wskazówkami pozwalającymi określić rzeczywiste cechy kultury
organizacyjnej.
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Summary
The aim of his paper is to present organizational culture
profile as a method of diagnosis. On the basis of the idea that
the cultural factors precede and determine the effectiveness
of economic and the organizational factors, the diagnosis is
very important. But the culture of company is concerned “the
irrational one”. Effective diagnosing becomes very difficult.
The culture profile is very general and simple method. Its
weakness is concentration on the visible elements of organizational culture. The results obtained by profile should be
studied more thoroughly by other qualitative methods.
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Niektóre słabe strony
elastycznych struktur
organizacyjnych
Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński

Nie ulega wątpliwości, że zwłaszcza wskutek coraz bardziej złożonego i dynamicznego otoczenia czas
niezbędny do zareagowania na zachodzące zmiany jest
coraz krótszy (K. Bleicher, 1996). Współczesne struktury muszą być więc – jak podkreśla się często w literaturze przedmiotu – bardzo elastyczne, aby przedsiębiorstwa mogły zmieniać się poprzez poszukiwanie
nowych rozwiązań. Świadczyłoby to o ich ukształtowanej umiejętności sprawnej reakcji na różne trudności.
Elastycznymi rozwiązaniami strukturalnymi są
m.in. rozwiązania fraktalnego przedsiębiorstwa, które
mają bardzo słabo rozbudowaną hierarchię. Obejmuje
ona szczebel lidera przedsiębiorstwa i liderów fraktali,
którym podporządkowani są liderzy powoływanych ad
hoc zespołów roboczych (H.J. Warnecke, 1999).
Rozwiązania te charakteryzuje bardzo wysoki
stopień decentralizacji. Fraktal jest do tego stopnia
samodzielną jednostką organizacyjną, że pracownicy
mogą nawet decydować o tym, czy w dalszym ciągu
powinien funkcjonować w ramach przedsiębiorstwa,
czy też całkowicie usamodzielnić się i działać poza nim.
Nie oznacza to jednak, że przestrzeń możliwych zachowań fraktala nie jest ograniczona – ogranicza ją
strategiczne ukierunkowanie przedsiębiorstwa, którym zajmuje się lider wraz z niewielkim sztabem.
Odbywa się ono w procesie łączącym dwa podejścia:
top-down i bottom-up, a więc w interakcyjnym procesie uzgodnień (H.J. Warnecke, 1999).
Powiązania między fraktalami wynikają ze świadczenia usług. Każdy z nich dysponuje swobodą wyboru
dostawców, którzy są oceniani na podstawie wkładów
wnoszonych przez klientów. Fraktale muszą zatem
ciągle potwierdzać się w wewnętrznej i zewnętrznej
konkurencji, a od pracowników wymaga się działań
zgodnych z wymaganiami rynku (M. Hopej, 2004).
Zdecentralizowane są również wewnętrzne rozwiązania strukturalne fraktali. Każdy pracownik jest
w zasadzie sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem.
Relacje przełożony–podwładni nabierają przeto nowych treści – liderzy fraktali zajmują się jedynie wspieraniem działań innych ich członków (M. Hopej, 2004).
Fraktale charakteryzuje także niewielki stopień
specjalizacji. Ich pracownicy wykonują pracę, która
w wyniku daje coś, na czym zależy innym. Nie są oni
ponadto krępowani licznymi, sformalizowanymi regułami organizacyjnymi. „Chodzi o to, aby możliwie jak

największej liczbie pracowników dać pole do przejawiania i wykorzystywania własnej inicjatywy. Jako
proces kształtujący i twórczy praca stanie się samorealizacją, przez aprobatę każdy doświadczy swojej siły
twórczej, rozszerzy i uzupełni wiedzę o samym sobie
i środku zawodowym, w którym działa” (H.J. Warnecke, 1999, s. 44).
Elastycznymi strukturami organizacyjnymi są również rozwiązania strukturalne organizacji intrasieciowej. Opiera się ona na:
 zasadzie wewnętrznego świadczenia usług. Każda
jednostka organizacyjna jest w tej organizacji dostawcą
świadczącym usługi swoim klientom, a zachodzące
procesy są łańcuchami powiązań typu dostawca–odbiorca;
 wewnętrznej gospodarce rynkowej. Wewnętrzne
jednostki organizacyjne ponoszą pełną odpowiedzialność za koszty i dzielą się na dwie grupy: centra serwisowe i kosztowe. Te pierwsze wykonują usługi
lokowane na rynku, ale funkcjonują głównie jako wewnętrzni usługodawcy, których koszty są pokrywane
z dochodów z wewnętrznych rozliczeń. Centrami kosztów są natomiast te jednostki, które nie mogą pokrywać z dochodów swoich kosztów, są przeto finansowane przez odpowiednie ich rozłożenie;
 sieci powiązań. W organizacji intrasieciowej nie ma
jednostek, które nie byłyby powiązane z innymi, przy
czym powiązania mają różny charakter: hierarchiczny, ekonomiczny, operatywny, kulturowy i informacyjny (U.R. Müller, 1997, M. Hopej, 2004).
Struktura organizacji intrasieciowej zakłada pełną
odpowiedzialność i wysokie umiejętności jej członków,
których motywuje do pracy faktyczna decentralizacja
wielu decyzji strategicznych. Kierownik naczelny najczęściej legitymizuje decyzje uczestników organizacji
– swoich klientów. Jakkolwiek ich autonomia jest bardzo duża, to w różnych organizacjach może kształtować się nieco inaczej. Zależy to m.in. od gęstości powiązań, tj. liczby i intensywności powiązań między
partnerami – im większa gęstość, tym mniejsza autonomia (M. Hopej, 2004).
Rozwiązania strukturalne rozpatrywanej organizacji charakteryzuje nie tylko wysoki stopień decentralizacji, ale także dynamiczna hierarchia. Konfiguracja tych rozwiązań ciągle się bowiem zmienia.
Zmiany polegają na powoływaniu i likwidacji jednostek oraz na szybkim ich dostosowaniu do nowych

,
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warunków, tj. wchodzeniu w nowe powiązania. Sprzyja
temu niewielka specjalizacja – każdy uczestnik organizacji koncentruje się na zadaniach w bardzo szerokim zakresie, dzięki czemu może względnie łatwo włączyć do dotychczasowych działań nowe, wynikające
z oczekiwań klientów (M. Hopej, 2004).
Duża samodzielność członków organizacji intrasieciowej jest ograniczona jedynie umiarkowanymi procedurami, wynikającymi z zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych (gwarantowania usług wysokiej jakości, terminowości, rynkowej struktury kosztów)
oraz obowiązującymi zasadami tworzenia i pielęgnowania sieci powiązań. Oznacza to, że słabo rozbudowanej hierarchii, niskiej centralizacji, formalizacji i specjalizacji towarzyszy niska standaryzacja, a także formalizacja działań. O ile bowiem w organizacji, w której
zarządzanie jest oparte np. na funkcjonalnych rozwiązaniach strukturalnych, reguły formalne są czymś zwyczajnym, o tyle w organizacji intrasieciowej są wyjątkiem, jako że zdecydowanie dominują reguły niesformalizowane.
Nietrudno zauważyć, że powyższe rozwiązania
strukturalne, jak również inne, np. struktura stożkowa, orbitalna, holarchiczna czy heterarchiczna, opierają się na sile luźnych relacji organizacyjnych, które
łatwiej poddają się radykalnym przekształceniom niż
mające kształt piramidy hierarchie. Dowolna część organizacji daje się łatwiej – przynajmniej w teorii – „odwiązać” bez rozpruwania całości. Dość daleko idąca
niespójność wprost zachęca do wprowadzenia zmian.
Jak podkreśla R. Sennett, konkretne techniki takiego przekształcenia organizacji są już stosunkowo
nieźle opracowane. „Menedżerowie posługują się programami komputerowymi, które standaryzują procedury operacyjne (SIMS), a za ich pomocą nawet bardzo wielka korporacja może wyraźnie obserwować, co
dzieje się w każdej z komórek wielkiego plastra miodu, jaki owa korporacja stanowi. Dzięki temu można
szybko wyciąć ze struktury segmenty nieefektywne
bądź dublujące się z innymi. Te same komputerowe
symulacje pozwalają księgowym i strategom oszacować liczbowo, czego i kogo można się pozbyć, gdy dochodzi do fuzji z inną korporacją” (R. Sennett, 2006,
s. 58–59).
Zaprezentowane rozwiązania opierają się również
na zasadzie „nic na długo” (R. Sennett, 2006, M.
Hopej, 2004). Nietrwałe formy organizacji pracy są
traktowane jako bardziej użyteczne niż długotrwałe
powiązania. Widoczne jest to zwłaszcza w pracy zespołowej: zespół przechodzi od jednego zadania do drugiego, a po drodze zmienia się jego skład (R. Sennett,
2006).
Obecnie myśli się z reguły o organizacjach nie jak
o piramidach, lecz jak o sieciach, które łatwiej podlegają redefiniowaniu niż sztywne hierarchie. Reguły
organizacyjne są przy tym mniej przejrzyste. Dopuszcza się do niejednoznaczności i zachodzenia ról po to,
by stawały się jasne i wyraźne dopiero w trakcie działania. Chodzi o stworzenie warunków, w których podstawą zachowań organizacyjnych nie jest wcześniej
opracowany ich schemat, ale wspólne dociekania
(G. Morgan, 1997).
Kształtowane na podstawie obu zasad rozwiązania strukturalne skutkują przynajmniej czterema nie-

doborami społecznymi. Są nimi: niedobór zaufania
między pracownikami, lojalności wobec przedsiębiorstwa, poczucia bezpieczeństwa oraz angażowania się
zatrudnionych w to, co dzieje się w firmie.
Zdaniem R. Sennetta, zaufanie przybiera dwie odmiany: formalną i nieformalną. Zaufanie formalne
oznacza, że w przypadku zawarcia z kimś umowy wierzymy, że druga strona jej dotrzyma. Zaufanie nieformalne natomiast to wiedza, na kim można polegać,
zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych (R. Sennett,
2006a). Pojawienie się takiego zaufania wymaga jednak czasu, którego nie ma wiele w przedsiębiorstwach
kierujących się zasadą „nic na długo”. Muszą one szybko reagować na to, co dzieje się w otoczeniu, przeto
jednostki organizacyjne ciągle się zmieniają – są likwidowane lub powoływane (jak fraktale), wchodzą
w nowe powiązania (jak centra serwisowe lub kosztowe), podejmują się też nowych ról. Podwyższaniu poziomu nieformalnego zaufania nie sprzyjają również
częste redukcje zatrudnienia. Kiedy w IBM redukowano zatrudnienie, między pracownikami nie istniało jakiekolwiek zaufanie, gdyż mówiono im ciągle, że
firma nie może być dłużej ich matką, są dorośli i muszą
liczyć tylko na siebie. „Wysyłano im sprzeczne sygnały: co prawda wszyscy znaleźliśmy się w kryzysowej
sytuacji i musimy sobie z nią wspólnie poradzić, ale
zarazem, jeżeli sam sobie nie poradzisz, no to trudno,
nie jesteś tu niezbędny” (R. Sennett, 2006, s. 198).
Elastyczne rozwiązania strukturalne nie ułatwiają
także wykształcenia się lojalności pracowników wobec przedsiębiorstwa. Jeżeli menedżerowie powtarzają, że każdy musi liczyć wyłącznie na siebie, że
firma raczej nie pomoże swoim pracownikom w potrzebie, to dlaczego mieliby oni być wobec niej lojalni.
Lojalność jest reakcją uczestniczącą i nawet najbardziej racjonalny plan strategiczny nie zjedna lojalności pracowników, jeżeli nie uczestniczyli oni w jego
opracowywaniu (R. Sennett, 2006a).
Tymczasem w sytuacji rosnącej złożoności i dynamiki otoczenia lojalność jest niezbędnym warunkiem
przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa. „Niski kapitał społeczny najbardziej uderza w te firmy, które
muszą odpierać ataki drapieżnej konkurencji. U samych pracowników deficyt lojalności potęguje stres,
zwłaszcza – jak pokazują badania – związany z długim dniem pracy. Ludzie nie widzą sensu w tym, aby
pracować tak długo i tak intensywnie. Zamiast stymulować, presja paraliżuje. Presja staje się samoistnym i wyłącznie negatywnym czynnikiem w firmach
z niskim kapitałem społecznym” (R. Sennett, 2006a,
s. 9).
Trzeci niedobór polega na bardzo ograniczonym
poczuciu bezpieczeństwa pracowników. Dziś gotowość
do podejmowania ryzyka nie jest już, jak podkreślał
J. Schumpeter, cechą przedsiębiorców, lecz wszystkich
pracowników. Ich pracę można porównać do żywej
roślinki przesadzanej ciągle do coraz to nowych doniczek. Pracownicy pełnią w tej metaforze rolę ogrodnika, który w warunkach elastycznych rozwiązań strukturalnych musi wciąż „przesadzać roślinki”, tj. wędrować od zespołu do zespołu, za każdym razem
spotykając się z innymi ludźmi (R. Sennett, 2006).
Balansuje tym samym na krawędzi, a przekonanie, że
nic nie jest trwałe, może prowadzić do dezorganizacji
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i chaosu. Niełatwo w takiej sytuacji zrozumieć to, co
się robi, i sprawnie działać.
Wiąże się z tym kolejny niedobór, mianowicie zbyt
małe zaangażowanie się pracowników w to, co dzieje
się w przedsiębiorstwie. Aby dobrze opanować techniki pracy zespołowej – niezbędnej w warunkach elastycznych rozwiązań strukturalnych – „...przydaje
się (...) swego rodzaju obojętność: konieczne jest, byś
umiał zdystansować się do nawiązanych wcześniej
relacji – by tak rzec – stanąć z boku, zastanowić się,
jak owe relacje zmienić. Powinieneś myśleć o zadaniu, z którym masz się zmierzyć, zamiast pozwalać,
by głowę zaśmiecały ci biurowe afery, dawne zdrady,
intrygi czy zazdrości” (R. Sennett, 2006, s. 150).
Obojętność jest ponadto skutkiem wprowadzanych
zmian organizacyjnych, podczas których pracownicy
bywają traktowani jak przedmioty jednorazowego użytku. Takie praktyki przyczyniają się do tego, że tracą
poczucie, że mogą być potrzebni innym. Nie może więc
dziwić, że reagują zobojętnieniem (R. Sennett, 2006).
Czy powyższe rozwiązania oznaczają, że elastyczne rozwiązania strukturalne nie powinny być elementami przedsiębiorstw współczesnych i tzw. przedsiębiorstw przyszłości? Odpowiedź jest przecząca:
przedsiębiorstwa funkcjonujące dziś i te, które będą
funkcjonować jutro, są wręcz skazane na wprowadzanie elastycznych rozwiązań strukturalnych. Muszą
bowiem jak najszybciej dostarczać na rynek jak najbardziej zróżnicowane produkty, co oznacza, że zmuszone są dostosowywać się do nieustannych zmian,
a także antycypować to, co dzieje się w otoczeniu,
i podejmować odpowiednie działania.
Nasuwa się przeto kolejne pytanie: czy towarzyszące elastycznym rozwiązaniom strukturalnym niedobory społeczne mogą być, przynajmniej częściowo,
zneutralizowane? Wydaje się, że tak, m.in. przez
kształtowanie atmosfery otwartości, której brak, jak
podkreśla J. Welch, jest piętą achillesową świata biznesu, ponieważ nie tylko blokuje kreatywność, ale również szybkie działania (J. Welch, S. Welch, 2005). Tymczasem w atmosferze otwartości:
 informacje krążą bez przeszkód, przeto ludzie angażują się w rozmowy i dyskusje, rodzą się też nowe
rozwiązania problemów organizacyjnych;
 dzieląc się nowymi pomysłami, ludzie mogą szybciej je omówić, przeanalizować i zastosować w praktyce;
 redukowane są koszty, chociaż precyzyjna kalkulacja oszczędności nie jest możliwa.
Ogólnie biorąc, „[...] otwartość popłaca, ponieważ
wprowadza ład” (J. Welch, S. Welch, 2005, s. 52).
Kształtowanie ładu jest również możliwe przez
regulowanie działań za pomocą tzw. kluczowych wartości. Są one zbiorem przekonań, od których nie można odstępować w realizacji kolejnych zamierzeń,
przedsięwzięć i zadań. Sprzyjają osadzaniu przedsiębiorstwa na trwale w rzeczywistości, gdyż:
 ułatwiają zatrudnionym zrozumienie tego, dzięki
czemu ono działa i ma działać w przyszłości. Są kamieniem węgielnym całej firmy, wywierają wpływ nie
tylko na kulturę organizacyjną, ale również na strategię, styl zarządzania itd.;
 sprzyjają zachowaniu ciągłości jego działania.
Trwają ponad wszystkimi cyklami życia produktów,
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przełomami technologicznymi i kryzysami. Przedsiębiorstwo zachowuje więc tożsamość, mimo swoich
przekształceń, a więc wtedy, kiedy się rozrasta, dywersyfikuje czy zaczyna działać globalnie. Kluczowe
wartości można porównać do Dekalogu czy prawd zawartych w amerykańskiej Deklaracji niepodległości;
 redukują niepewność zachowań organizacyjnych.
Określają pewne minimalne standardy pracy dla każdego pracownika, a także etyczny punkt oparcia działań. Zwiększają w ten sposób przewidywalność zachowań organizacyjnych bez konieczności ich regulowania
za pomocą przepisów. Dzięki kluczowym wartościom
każdy pracownik dysponuje podstawą podejmowania
decyzji oraz długotrwałą inspiracją do realizacji działań, w tym także, może nawet przede wszystkim, tych,
które nacechowane są ryzykiem;
 pełnią rolę spoiwa łączącego działania w jedną całość. Obejmują to co łączy i jest wspólne, zwiększając
tym samym zaufanie między ludźmi (M. Hopej, 2005).
Powyższe funkcje kluczowych wartości sprawiają,
że w przedsiębiorstwie pojawia się harmonia i pewien
porządek – do pewnego stopnia zdają się kompensować zaprezentowane niedobory społeczne. Dzieje się
jednak tak, podkreślić należy, wtedy, kiedy są nie tylko właściwie sformułowane, ale nasyca się nimi
wszystkie prace, w których uczestniczą ludzie – od ich
zatrudniania, przez ocenianie, aż po zwolnienia. Sukces nie bierze się bowiem z głoszenia kluczowych wartości, lecz konsekwentnego wdrażania w codzienne
działania.
dr Magdalena Hopej-Kamińska
prof. dr hab. inż. Marian Hopej
dr inż. Robert Kamiński
Politechnika Wrocławska
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Summary
In the article modern organizational structures (fractal organization, intranetwork organization) were described. Their
influence on social subsystem of organization was characterized: lack of trust between employees, shortage of loyalty
to an enterprise, low sense of security and weak engagement
of workers in company life. A key role of basic values by the
neutralizing of these deficits was shown.
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Planowanie scenariuszowe
w przedsiębiorstwie
Paweł Cabała

Wprowadzenie
rudności w identyfikacji i odczytywaniu sensu zjawisk społeczno-gospodarczych są spowodowane złożonością i zmiennością warunków
działania. Informacje niepełne, niespójne, a często
sprzeczne stanowią podstawę ważnych decyzji. Nadmierna zachowawczość albo zbyt ryzykowne posunięcia – tak często widoczne w realizacji strategii współczesnych przedsiębiorstw – to dwa skrajne sposoby
reagowania na warunki złożoności i zmienności. Teoria zarządzania rozmaicie interpretuje to zagadnienie.
Przetrwanie w wysoce złożonym i nieprzewidywalnym otoczeniu jest możliwe dzięki utrzymywaniu
przez system odpowiedniego stopnia wewnętrznej różnorodności. Wymagana różnorodność (requisite variety) systemu jest terminem, który zaproponował jeden
z pionierów cybernetyki, psychiatra William R. Ashby (1903–1972)1). Prawo wymaganej różnorodności
stanowi, że im większa różnorodność systemu, tym
większa jest jego zdolność do redukcji złożoności otoczenia.
Zakres możliwości działania jest ograniczony liczbą
dostępnych informacji. Każda decyzja odnosi się do
przyszłości. Mimo to większość decyzji przedsiębiorstw
zbyt mocno opiera się na informacjach z przeszłości.
W warunkach niestabilności takie podejście okazuje
się mało efektywne. Rozwiązaniem tego problemu jest
osiąganie wymaganej różnorodności poprzez eksplorację przyszłości.

Powstanie i rozwój koncepcji scenariuszy
oczątkowo scenariusze były opracowywane
na potrzeby militarne. Po drugiej wojnie
światowej w Stanach Zjednoczonych w RAND
Corporation powołano grupę ekspertów do przygotowania różnych wersji wydarzeń związanych z rozwojem technologii zbrojeniowej oraz ewentualnością
wybuchu kolejnej wojny. Badania były prowadzone pod
kierownictwem Hermana Kahna. W połowie lat 60.
ub. wieku Kahn założył Huston Institut, gdzie dalej
rozwijano koncepcję scenariuszy. Książkę Kahna
i Winera The Year 2000: a framework for speculation
on the next thirty years z 1967 roku uznaje się za
pierwszą pozycję prezentującą wykorzystanie scenariuszy do badań nad przyszłością. Opracowywaniem
scenariuszy zajmowano się równolegle w Uniwersytecie Standforda (Standford Research Institute).
Z czasem zaczęto poszukiwać prywatnych sponsorów,
co dało impuls do stosowania koncepcji scenariuszy
w biznesie. Shell, Corning, IBM, General Motors zali-

czane są do przedsiębiorstw, które po raz pierwszy
w historii stosowały metodologię scenariuszy.
Najbardziej znanym przykładem zastosowania scenariuszy w biznesie jest firma Royal Dutch Shell. Dzięki rozwinięciu systemu planowania scenariuszowego
koncern ten był w stanie uniknąć niekorzystnych konsekwencji kryzysu naftowego w pierwszej połowie
lat 70. ub. wieku w porównaniu z innymi firmami działającymi w branży petrochemicznej. W Shell autorem
scenariuszowego sytemu planowania był Pierre Wack,
który w połowie lat 80. opublikował swoje doświadczenia. Publikacje te wywołały liczne komentarze
i przyczyniły się do dalszego rozwoju koncepcji.
Oprócz badań w Stanach Zjednoczonych koncepcja scenariuszy była rozwijana także w Europie. We
Francji – przy wsparciu ośrodka DATAR (Délégation
en eménagement des territoires et action régionale) –
powstał zespół, który w 1971 po raz pierwszy użył
metody scenariuszy2). Do rozwoju koncepcji we Francji niewątpliwie przyczyniły się prace Michela Godeta. W Niemczech inicjatorem i popularyzatorem
podejścia scenariuszowego był Horst Geschka. Generalnie początki bardziej systematycznych opracowań
dotyczących koncepcji scenariuszy w Europie znajdujemy w publikacjach z lat 80. ub. wieku.
Obecnie tzw. planowanie scenariuszowe (scenario
planning) jest jednym z powszechnie stosowanych narzędzi zarządzania w krajach wysoko rozwiniętych.
Na przykład znany i ceniony tygodnik „The Economist” donosi: „od lat 90. XIX w. – kiedy to Frederick
W. Taylor prowadził obserwacje przy użyciu stopera
i notatnika w zakładach stalowych Midvale w Filadelfii – nieustannie poszukuje się instrumentów poprawy efektywności przedsiębiorstw. W ostatnich latach
obserwujemy wzrost zastosowań nowych metod zarządzania. Obok Taylorowskiego zarządzania naukowego mamy obecnie takie wynalazki, jak: benchmarking, reengineering oraz planowanie scenariuszowe”3).
Planowanie scenariuszowe jest skrótem myślowym. W sensie dosłownym mamy raczej do czynienia
z planowaniem bazującym na scenariuszach. Istotą
podejścia scenariuszowego jest przejście z przygotowanych scenariuszy do planów, czyli dostosowywanie
strategii zarówno do opracowanych, jak i wyłaniających się scenariuszy.

Pojęcie scenariuszy
ryzys energetyczny w początkach lat 70. ub.
wieku wyraźnie podważył przydatność prognoz opartych na ekstrapolacji. Ekstrapolacja to w istocie szukanie prawidłowości w rozwoju mi-
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nionych zdarzeń oraz przenoszenie ich w przyszłość.
Takie deterministyczne podejście do wyznaczania
przyszłości jest oparte na założeniu o niezmienności
lub niewielkiej zmienności czynników zakłócających
zidentyfikowane trendy z przeszłości.
Prognozy oparte na ekstrapolacji w warunkach
stabilności otoczenia oraz dla krótkich okresów są
wciąż przydatnym narzędziem zarządzania. W dziedzinie zarządzania operacyjnego mogą być skutecznie
wykorzystywane. W zarządzaniu strategicznym istnieje jednak wyraźna potrzeba wykorzystania odmiennego podejścia do formułowania założeń dotyczących
przyszłości. Szczególnie przydatne okazuje się tutaj
podejście scenariuszowe.
Scenariusze są „(...) projekcjami potencjalnej przyszłości. Tworzą kombinację oszacowań na temat tego,
co może się zdarzyć oraz założeń odnośnie do tego, co
mogłoby się zdarzyć. Nie są jednak prognozami przyszłych zdarzeń. Predykcji nie powinno się utożsamiać
z projekcjami. Projekcje powinniśmy interpretować
jako pewne spojrzenie w przyszłość, które jest formułowane na podstawie określonych informacji oraz zestawu logicznych założeń”4). „Każdy scenariusz opowiada historię na temat tego, jak rozmaite czynniki
mogą na siebie wzajemnie oddziaływać, biorąc pod
uwagę określone warunki, (...) scenariusze powinny
raczej ogólnie przedstawiać różne możliwe przyszłości, a nie być wariacjami na jeden temat”5).
Wydaje się – mimo powyższych definicji – że scenariusz łączy w sobie elementy projekcji (planu) i predykcji (prognozy). Przemawiają za tym co najmniej
dwa argumenty. Pierwszy, scenariusze nie są wytworem bezpodstawnych fantazji na temat przyszłości.
Dobre scenariusze bazują na elementach zdeterminowanych, czyli takich, które jesteśmy w stanie określić
z góry (np. struktura wiekowa ludności za 15 lat). Elementy te występują we wszystkich przygotowywanych
scenariuszach, uznajemy je za przewidywalne. Tym,
co odróżnia od siebie scenariusze, są różnice w interpretacji rozwoju zjawisk niepewnych.
Drugi argument przemawiający za uznaniem scenariuszy za szczególne połączenie planu i prognozy
wynika z konieczności uwzględnienia zależności typu:
przyczyna–skutek oraz akcja–reakcja. Przygotowywanie scenariuszy wymaga uwzględnienia takich powiązań. Pewne zdarzenia opisywane w scenariuszu mogą
być wynikiem realizacji planów. Ale i na odwrót –
wystąpienie pewnego zdarzenia wymagać będzie podjęcia określonych działań.
Scenariusze bazują zatem na założeniach w części
pewnych, w części niepewnych. Jeżeli dysponujemy
założeniami wyłącznie pewnymi, to nie potrzebujemy
scenariuszy. Przyszłość można wówczas wyznaczyć za
pomocą klasycznych metod prognozowania, czyli na
podstawie ekstrapolacji. Z drugiej strony, w warunkach całkowitej niepewności planowanie jest pozbawione sensu. Scenariusze są twórczym połączeniem
tego, co wiemy na temat świata, oraz niepewnych przypuszczeń. Łącząc wiedzę z eksploracją sfery niewiedzy, jesteśmy w stanie lepiej przygotować się na niespodzianki przyszłości.
Dysponujemy dobrymi scenariuszami wówczas,
gdy są jednocześnie wiarygodne i zaskakujące6). Inaczej, scenariusz jest dobry, gdy ma siłę przełamywania stereotypowego myślenia, bez podważania funda-
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mentalnych praw i reguł rządzących światem biznesu. W praktyce pisanie scenariuszy spełniających te
kryteria jest zadaniem trudnym. Pomocne może być
zastosowanie bardziej metodycznego podejścia w ich
przygotowywaniu.

Proces budowy scenariuszy
oświadczeni konsultanci w zakresie planowania scenariuszowego proponują rozpocząć
proces od zbadania aktualnych założeń, jakie tkwią u podstaw aktualnie realizowanej strategii
przedsiębiorstwa7). Konfrontacja założeń wynikających
ze strategii firmy z założeniami, jakie na temat przyszłości ma kadra menedżerska, stanowi punkt wyjścia. Okazuje się, że część z tych założeń jest niezgodna z oficjalnie przyjętą strategią. Część ma charakter
niejasny, część jest niespójna, a bywa i tak, że zidentyfikowane założenia są ze sobą sprzeczne.
Urealnienie założeń jest możliwe dzięki analizie
czynników wpływających na efektywność obecnych
i przyszłych decyzji. Czynniki te dzielone są, podobnie
jak w wielu metodach analizy strategicznej, na czynniki otocznia dalszego (driving forces) oraz czynniki otoczenia bliższego (key forces). Zazwyczaj proponuje się,
by proces identyfikacji przebiegał „od wewnątrz do zewnątrz”, tzn. punktem wyjścia jest przedsiębiorstwo
(zasoby, decyzje, założenia), potem otoczenie bliższe
(klienci, dostawcy, konkurenci, kooperanci), a na końcu otoczenie dalsze (polityka, gospodarka, demografia,
technologia). Czynniki otoczenia dalszego, określane
mianem sił napędowych, są bowiem łatwiejsze do zidentyfikowania po zbadaniu potencjału przedsiębiorstwa i branży, w jakiej ono działa.
Następnym krokiem jest ocena wszystkich zidentyfikowanych czynników z punktu widzenia dwóch
kryteriów: stopnia wpływu oraz stopnia niepewności.
Poziom wpływu oznacza istotność dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Niektóre czynniki będą miały
znaczenie marginalne, inne będą rozstrzygające w realizacji strategii. Stopień niepewności określa, jak
dalece przewidywalny jest dany czynnik. Za czynniki
pewne uznajemy takie, które jesteśmy w stanie określić z dużym stopniem wiarygodności, natomiast czynniki niepewne odnoszą się do zjawisk bardzo trudnych
do przewidzenia.
Na przykład zespół przygotowujący scenariusze
w norweskiej firmie Statoil zidentyfikował ponad
60 czynników otoczenia, istotnych z punktu widzenia
kluczowych decyzji. Dalsza analiza pozwoliła wyodrębnić 35 zmiennych o najwyższym poziomie wpływu
oraz niepewności. Z kolei na tej podstawie ustalono
trzy wymiary niepewności, wokół których rozwijano
scenariusze, tj. strukturę rynku energii, technologię
oraz stan norweskiej gospodarki8).
Wybór nawet kilkunastu czynników o najwyższym
poziomie wpływu i niepewności daje teoretycznie olbrzymią liczbę możliwych kombinacji. Niemniej przygotowywanie scenariuszy powinno być ograniczone do
niewielu czynników. Brane są pod uwagę te kombinacje, które są wiarygodne oraz wewnętrznie spójne. Na
rysunku pokazano proces przechodzenia z analizy
zmiennych otoczenia do konstrukcji scenariuszy.
Ostatnim etapem w procesie budowy scenariuszy
jest formułowanie zaleceń. Zalecenia są opracowywa-
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Rys. Konstrukcja scenariuszy opartych na macierzy wpływu i niepewności
ne w formie rekomendacji zmian obecnych decyzji
i wskazań co do ewentualnych sposobów zmian decyzji w przyszłości. Mówiąc inaczej, scenariusze odkrywają przed decydentami nowe sfery szans i zagrożeń,
których nie brano wcześniej pod uwagę. Wynikające
stąd wnioski powinny zostać przetransformowane
w system wskaźników, który pozwoliłby mierzyć, czy
wyłaniająca się przyszłość układa się w całość zbliżoną
do jednego ze scenariuszy.

Korzyści i pułapki planowania
scenariuszowego
lanowanie scenariuszowe ma sens w warunkach dużej zmienności i złożoności otoczenia,
czyli wtedy, gdy informacje, jakimi dysponujemy, są niejednoznaczne, nieprecyzyjne oraz niespójne. Dzięki formułowaniu scenariuszy jesteśmy w stanie lepiej poznać złożoność otoczenia i głębiej wniknąć
w dynamikę zmian. Rozważając alternatywnie przyszłość, poznajemy przyczyny warunkujące skutki podejmowanych inicjatyw. Ponadto śledząc trajektorie
scenariuszy, zdobywamy wiedzę na temat istotnych
momentów zmiany. Planowanie scenariuszowe redukuje tym samym wrażliwość przedsiębiorstwa na niespodziewane wydarzenia. Stanowi punkt wyjścia
w tworzeniu systemu monitoringu otoczenia. Z kolei
czynny udział kadry menedżerskiej w tworzeniu scenariuszy zapewnia lepszą integrację w podejmowaniu
decyzji strategicznych9).
Podsumowując, planowanie scenariuszowe pełni
dwie zasadnicze funkcje: poznawczą i prewencyjną.
Funkcja poznawcza wzmacnia proces transformacji
przeszłych informacji w informacje prospektywne. Dzięki scenariuszom dokonujemy strukturyzacji rzeczywistości, czyli jesteśmy w stanie wyodrębnić jednorodne
zjawiska oraz ustalić ich wzajemne powiązania. Funkcja prewencyjna wskazuje z kolei na możliwość zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed tymi sytuacjami,
które pozostając nierozpoznane, obniżają zdolność
właściwej reakcji. Planowanie scenariuszowe stanowi
podstawę systemu wczesnego ostrzegania oraz tzw. planowania awaryjnego (contingency planning).
Korzyści płynące z przygotowywania scenariuszy
odnoszą się do dyskutowanej w ramach prakseologii
zasady potencjalizacji. Z potencjalizacją mamy do czynienia, gdy sprawca zapewnia sobie możność działania w różnych sytuacjach, które pojawią się w przyszłości. Możność taką uzyskujemy właśnie dzięki
opracowywaniu scenariuszy.

Planowanie oparte na koncepcji scenariuszy niesie ze sobą również pewne problemy. Doświadczenia
praktyczne wskazują na wiele błędów i nieporozumień,
które są jednak możliwe do uniknięcia. Znany w USA
specjalista z zakresu planowania scenariuszowego,
Paul J. Schoemaker wskazuje na aż 20 pułapek, jakie
czyhają na przedsiębiorstwa, które pragną wdrożyć
metodologię scenariuszy10).
Do błędów popełnianych w planowaniu scenariuszowym można m.in. zaliczyć: brak rzeczywistego zaangażowania kadry menedżerskiej, wygórowane oczekiwania względem scenariuszy, za krótki okres, dla
którego przygotowywane są projekcje, opracowywanie zbyt dużej liczby scenariuszy, nadmierna koncentracja na trendach z przeszłości, czy też podejście
ilościowe z pominięciem głębszej analizy zjawisk kwalitatywnych.
Scenariusze wymagają wglądu w czynniki, które
mogą kształtować przyszłe zdarzenia. Pisanie scenariuszy jest zatem sztuką interpretacji i zadawania
właściwych pytań. Pytania, podobnie jak odpowiedzi,
mogą być bardziej lub mniej sensowne, a co z tego
wynika – bardziej lub mniej trafne.
dr Paweł Cabała
Katedra Procesu Zarządzania
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
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Summary
The paper focuses on using the scenario concept within the
company. At the start the origin and development of the concept is described. The author attempts to define a scenario.
Scenarios are characterized as a specific compound of plans
and a forecast. Moreover, the process of developing scenarios
is characterized according to certain distinguishing stages: the
survey of strategic assumptions; the specification of the key
and driving forces; the analysis of their degree of uncertainty
and level of their impact on the company; the selection of scenarios; and a formulation of implications. The article shows
the possible merits and pitfalls of scenario planning as well.
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Holistyczne podejście
do zarządzania wiedzą
zadaniem współczesnego menedżera
Marcin Żemigała

Systematyzacja pojęć związanych z wiedzą

macje poddane interpretacji, o określonej strukturze
stanowią wiedzę, którą można zastosować w praktyce. Na proces strukturalizacji i interpretacji informacji mają wpływ trzy główne rodzaje czynników:

spółcześni menedżerowie stoją w obliczu konieczności zarządzania przedsiębiorstwami
opartego na wiedzy. Tylko firmy oparte na
wiedzy i kapitale intelektualnym mogą skutecznie stawić czoła konkurencji rynkowej – czy to w skali krajowej,
europejskiej, czy światowej
(globalnej). To nie majątek
rzeczowy, finansowy, lecz
właśnie wiedza w głowach
pracowników stanowi najcenniejszy zasób współczesnych przedsiębiorstw. Aby
jednak budować organizacje
oparte na wiedzy, należy jasno zdefiniować jej zasoby
i odróżnić je od takich pojęć,
jak dane czy informacje. Często we współcześnie działających organizacjach mylone
są bowiem pojęcia zarządzania danymi, informacjami
i wiedzą. Należy określić
jasno proces przejścia od pojęć podstawowych do złożonego pojęcia, jakim jest wiedza (rys. 1).
Zestawione ze sobą w odpowiednim porządku (składnia, system dziesiętny, system binarny) znaki tworzą
dane (ciągi liczbowe, słowa,
bazy danych, katalogi), które to po przetworzeniu dają
informacje (raporty, tabelaryczne zestawienia danych,
wykresy obrazujące dane).
Informacje to dane poddane
analizie w jakimś kontekście
(ekonomicznym, społecznym, etycznym, ekologicznym, filozoficznym itp.). Te
same dane w innych kontekstach mogą dawać odmien- Rys. 1. Proces tworzenia wiedzy
ne informacje. Z kolei infor- Źródło: opracowanie własne.
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 indywidualny odbiór informacji – związany z tym,
kto informacją dysponuje,
jakie zasady etyczne i moralne go cechują, jaki jest
jego punkt widzenia na rzeczywistość oraz ogólna sytuacja życiowa;
 zespołowy odbiór informacji – związany z tym, jaka
jest struktura, hierarchia
oraz relacje (także nieformalne) w zespole posiadającym daną informację, jakie
wspólne wartości wyznaje
i realizuje w praktyce zespół
oraz jaka jest etyka i kultura organizacji, której zespół
jest częścią;
 czynniki zewnętrzne –
związane z poziomem rozwoju gospodarczego regionu
lub kraju, w jakim organizacja funkcjonuje (wzrost go- Rys. 2. Modele menedżera wiedzy: A) menedżer posiadający jedynie
spodarczy, recesja, reformy wiedzę specjalistyczną, B) menedżer posiadający jedynie wiedzę holigospodarcze), z szeroko po- styczną, C) menedżer posiadający wiedzę zintegrowaną
jętym klimatem społecznym Źródło: opracowanie własne.
(konflikty i problemy społeczne, równowaga w społeczeństwie, społeczność heterogeniczna, homogeniczna
to szybciej zmieniającym się otoczeniu. Menedżer poitp.), sytuacją polityczną (ustrój demokratyczny, totasiadający i nieustannie zgłębiający wiedzę holistyczną
litarny, niestabilna/stabilna sytuacja polityczna, transpotrafi spojrzeć na przedsiębiorstwo i proces zarząformacja ustrojowa itp.) oraz kulturą narodową (kuldzania nim z perspektywy całej jego złożoności
tura tolerancji i różnorodności, kultura fundamentalii różnorodności powiązań z otoczeniem, w którym
styczna, agresywna).
funkcjonuje. Konieczne jest integrowanie tych dwóch
rodzajów wiedzy z uwagi na to, że:
 wiedza jedynie specjalistyczna zawęża spojrzenie na
Rodzaje wiedzy menedżerskiej
zarządzanie organizacją i ludźmi. Menedżer taki koncentruje się wycinkowo tylko na niektórych obszarach
o zdefiniowaniu wiedzy i pojęć jej pokrewnych
działania firmy, tj.: produkcji, marketingu, logistyce,
należy skupić się na określeniu istoty zarząinformatyce, administracji itp.;
dzania opartego na wiedzy (knowledge based
 wiedza jedynie holistyczna powoduje, że menedżer,
management). Według J. Penca jest to „systematyczmimo szerokich horyzontów i wiedzy z różnych dziene tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie
dzin, rozprasza swoje działanie na obszarach bezpowiedzy przez pracowników w najdogodniejszej dla nich
średnio niedotyczących firmy. Nie potrafi zająć się konformie, odnoszącej się do najróżniejszych dziedzin, jak
kretnymi problemami i wygenerować konkretnych
metody produkcji, procedury biurowe, obsługa klienrozwiązań, podjąć konkretnych decyzji strategicznych.
ta, postawy, współpraca z partnerami wewnętrznymi
Schematy menedżerów wiedzy w ujęciu specjalii zewnętrznymi”1). Należy podkreślić, że menedżer
stycznym, holistycznym i zintegrowanym zaprezenwiedzy powinien posiadać wiedzę zarówno specjalitowane są na rys. 2.
styczną, jak i holistyczną. Wiedza specjalistyczna odMenedżer posiadający wiedzę zintegrowaną powinosi się do znajomości i umiejętności zastosowania
nien koncentrować swoją uwagę na pięciu podstawow praktyce najnowocześniejszych koncepcji zarządzawych procesach, a mianowicie: lokalizowaniu wiedzy,
nia przedsiębiorstwem oraz zagadnień technologiczpozyskiwaniu wiedzy, rozwijaniu wiedzy, dzieleniu się
nych związanych ściśle z profilem organizacji, którą
wiedzą i jej rozpowszechnianiu, wykorzystywaniu wiezarządza. Natomiast wiedza holistyczna obejmuje tadzy oraz zachowywaniu wiedzy2). Ważne jest, aby żadkie dziedziny, jak: etyka (w szczególności etyka biznesu), filozofia (np. ekofilozofia), psychologia, socjonego z wyżej wymienionych elementów nie pomijać
logia oraz inne dziedziny pozwalające poszerzyć
oraz aby dostrzegać wzajemne sprzężenia między nimi.
horyzonty myślowe kierownika, a przez to ułatwić zroObrazowo sieć kluczowych procesów zarządzania
zumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa w coraz
wiedzą ilustruje rys. 3.
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Rys. 3. Sieć kluczowych procesów zarządzania wiedzą
Źródło: G. PROBST, S. RAUB, K. ROMHARDT, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002,
s. 42.

Proces dzielenia się wiedzą
we współczesnych organizacjach
roblemem zasługującym na szczególną uwagę jest proces dzielenia się wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach, to właśnie dzięki niemu wiedza poszczególnych członków przedsiębiorstwa staje się zasobem całej organizacji i służy jej
rozwojowi. Badania pokazują, że nawet w przedsiębiorstwach, które z dużą dbałością podchodzą do nieustannego procesu aktualizowania wiedzy swoich pracowników poprzez odpowiednie szkolenia, dzielenie
się wiedzą jest często zaniedbywane3). Kazimierz
Perechuda wyróżnia dwa podejścia do dzielenia się
wiedzą w organizacji4):
 podejście indywidualne – dzielnie się wiedzą jako
utrata możliwości. Pracownicy, którzy potrafią i chcą
dzielić się swoją wiedzą, nie tylko jej nie stracą, ale
osiągną dodatkową korzyść poprzez jej zwielokrotnienie. Niestety wśród pracowników posiadających unikalną wiedzę panuje często obawa, że wiedza ta przekazana innym zostanie przez nich zawłaszczona
i wykorzystywana w sposób egoistyczny, jedynie do
ich partykularnych interesów, a nie dla dobra całej
organizacji. Należy podkreślić, że powszechna niechęć
do dzielenia się wiedzą jest konsekwencją indywidualistycznego podejścia do przedsiębiorstwa i swojej kariery zawodowej. Wiedza, która nie jest stosowana,
ulega szybkiemu starzeniu się i dezaktualizacji, natomiast proces dzielenia się nią umożliwia jej nieustanne aktualizowanie i przetwarzanie w kontekście zespołu czy też całej organizacji;
 podejście sieciowe – dzielenie się wiedzą jako
wzrost możliwości. Perspektywa sieciowa umożliwia
przełamanie stereotypu jednokierunkowego, dualnego dzielenia się wiedzą dzięki: zespołom wirtualnym
(przepływ wiedzy jest warunkiem ich istnienia), po-

dejściu fraktalnemu (najmniejsze ogniwo sieci jest
równie ważne, co cała sieć oraz jej inne części składowe) oraz synergii sieciowej (proces samopowielania
wiedzy w sieci).
W procesie upowszechniania wiedzy chodzi o to,
aby „wiedza z jednego działu przedsiębiorstwa była
wykorzystywana w innych działach, by dzielono się
wiedzą, co z czasem zapewnia efektywne wykorzystywanie doświadczenia, by ludzie z różnych działów mieli
możliwość znajdowania partnerów do wspólnego tworzenia nowej wiedzy, by istniały okazje i zachęty do
eksperymentowania i uczenia się”5).
Omawiając problem dzielenia się wiedzą, należy
podejść do niego z punktu widzenia wiedzy jawnej
i ukrytej6). Wiedza jawna (dostępna, twarda) to wiedza
formalna, uporządkowana, wyrażona w słowach, liczbach, dokumentach, formalnych procedurach; jest ona
jedynie wierzchołkiem góry lodowej w porównaniu
z wiedzą ukrytą. Wiedza ukryta nie jest łatwa do identyfikacji i wyrażenia w sposób formalny. Do tego rodzaju wiedzy można zaliczyć subiektywny punkt widzenia, osobiste przeczucia, intuicję, niesformalizowane umiejętności i zdolności osobiste, modele mentalne.
Wiedza jawna może być upowszechniana poprzez
techniczne systemy organizacyjne, takie jak: internet,
intranet, extranet, bazy danych, fora dyskusyjne, szkolenia on-line (e-learning), telekonferencje, wideokonferencje itp. Natomiast dzielenie się wiedzą ukrytą to
przede wszystkim problem odpowiedniego modelu
kultury obowiązującego w przedsiębiorstwie. W przedsiębiorstwach o kulturze agresywnej, opartej na zastraszaniu i silnej rywalizacji wewnętrznej, dzielenie
się wiedzą będzie ograniczone do spełniania formalnych nakazów. W takim przypadku jednak należy się
liczyć z tym, że przekazana wiedza może być niepełna
bądź nawet fałszywa, w celu wyeliminowania wewnętrznej konkurencji ze strony współpracowników.
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Wiedza ukryta może zostać rozpowszechniona w organizacjach opartych na wzajemnym zaufaniu, współdziałaniu i dążeniu do wspólnego sukcesu. W takich
firmach każdy pracownik identyfikuje się z przedsiębiorstwem, jest traktowany podmiotowo, daje mu się
odczuć, że jego działania przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności i efektywności firmy. Aby
zbudować kulturę zorientowaną na dzielenie się
wiedzą, warto wziąć pod uwagę następujące wskazówki7):
 pokaż, w jaki sposób dzielenie się wiedzą wiąże się
z celami przedsiębiorstwa;
 dobierz odpowiednie do specyfiki organizacji rozwiązania (tworząc na przykład takie artefakty, jak
spotkania towarzyskie, wspólny język czy witryna internetowa);
 wprowadź odpowiedni system motywacyjny, zachęcający do dzielenia się wiedzą;
 daj ludziom możliwość rozwijania kontaktów służących dzieleniu się wiedzą, na przykład zapewniając
im czas na wymianę pomysłów i informacji w ramach
wspólnot praktyków;
 spróbuj powiązać dzielenie się wiedzą z powszechnie akceptowanymi i głęboko zakorzenionymi wartościami fundamentalnymi, zamiast z wartościami pożądanymi;
 wspomagaj tzw. biurokrążców, którzy są nieocenieni, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy i doświadczeń
pomiędzy różnymi grupami pracowników;
 postaw na czele projektu oddanego sprawie człowieka, który potrafi zdopingować i zarazić innych ideą
dzielenia się wiedzą, i udziel mu wszelkiego wsparcia,
ułatwiaj kontakty ludziom, którzy już dzielą się swoją
wiedzą i pomysłami.

Uwagi końcowe
celu podkreślenia powszechnych problemów
w procesie zarządzania wiedzą można przytoczyć wyniki badań przeprowadzonych przez
firmę KPMG wśród członków najwyższego kierownictwa 121 dużych organizacji działających w Polsce.
Wśród największych problemów związanych z zarządzaniem wiedzą wymieniają: brak czasu na dzielenie
się wiedzą (64%), natłok informacji (57%), niepotrzebne powtarzanie tych samych czynności (40%), brak
wykorzystania technologii do efektywnego dzielenia
się wiedzą (35%), niewykorzystanie pomysłów na
usprawnienie działania organizacji (33%)8). Z kolei
badania przeprowadzone przez firmę konsultingową
Bain&Company wśród ponad 200 przedsiębiorstw
w Ameryce Północnej wykazały, że tylko 28,5% z nich
stosuje w swojej działalności zarządzanie oparte na
wiedzy. Stopień zadowolenia z efektów zarządzania
wiedzą w skali od 1 do 5 wyniósł tylko 3,229). Badania
przeprowadzone przez Ernst&Young na próbie ponad
400 przedsiębiorstw europejskich i amerykańskich
pokazują, że skuteczność procesu dzielenia się wiedzą
wynosi zaledwie 14% i znajduje się na przedostatnim
miejscu10).
Zarządzanie oparte na wiedzy nie jest jeszcze powszechną koncepcją zarządzania w polskich przedsiębiorstwach. Często deklarowane systemy zarządzania
wiedzą okazują się systemami zarządzania informa-

cjami bądź danymi, natomiast proces dzielenia się
wiedzą jest ograniczany tylko do pewnych elitarnych
grup (zazwyczaj najwyższego kierownictwa) posiadających już bogate zasoby wiedzy, podczas gdy pozostali pracownicy są spychani na „margines wiedzy”.
Udostępnia im się jedynie najbardziej podstawowe jej
elementy, konieczne do wykonywania swoich zadań.
Tak sprawowane zarządzanie, traktowanie pracowników przedmiotowo, brak możliwości powszechnego
rozwoju każdego pracownika nie może prowadzić do
sukcesu całego przedsiębiorstwa. Należy dążyć do
zmiany takiego modelu zarządzania przedsiębiorstwem i skupić się na całym procesie zarządzania
wiedzą, a nie jedynie na jego poszczególnych elementach składowych.
dr inż. Marcin Żemigała
Katedra Systemów Zarządzania
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
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Summary
The contemporary managers are confronted with the necessity of running companies on the basis of their knowledge.
Only enterprises based on the knowledge and intellectual
capital are able to face effectively market competition on a
national or European scale, as well as on a global one. The
article says about the process of building up of the knowledge and the systematic of essential notions connected with
knowledge management, such as: signs, data, information,
knowledge or wisdom. Additionally, there is a description of
the concept for the specialist, holistic and integrated knowledge. The problem worthy of special attention is the process
of knowledge sharing among the contemporary enterprises.
That is the reason for the knowledge of company individuals
to become resources of the whole organization and to contribute to its development.

organizacji 4/2007

21

Nowe technologie,
nowe przedsiębiorstwa
i nowe miejsca pracy
Renata Gabryszak, Stanisław Piocha

Technologie informacyjne zmieniają dotychczasowe sposoby produkcji i świadczenia wielu usług, a także wywierają ogromny wpływ na tradycyjne, zhierarchizowane systemy organizacji i zarządzania działalnością biznesową. W bieżącym stuleciu ukształtuje
się nowy model zarządzania przedsiębiorstwami i produkcją, który oparty zostanie na szybko rozwijających
się wirtualnych sieciach w skali globalnej, w tym szczególnie światowych sieciach produkcyjnych i finansowych, które umożliwiają rozprzestrzenianie się społeczeństwa sieciowego. Ulega też zmianie rola i funkcje
przedsiębiorstw i zmieni się też otoczenie, w którym
działają duże i małe firmy.
Dotychczasowy model organizacji życia społeczno-gospodarczego funkcjonujący w ramach współczesnej
gospodarki światowej gwarantował w jednych krajach
lepiej, w innych gorzej – utrzymanie odpowiednich proporcji (równowagi) między dynamiką i innowacyjnością kapitalizmu a koniecznością zapewnienia równowagi społecznej. Czynnikami determinującymi funkcjonowanie tego modelu były przede wszystkim: rozpowszechniony w ogromnej większości krajów świata
system demokracji parlamentarnej oraz rynek oligopolistyczny, zdominowany przez duże przedsiębiorstwa, w obecnej erze globalizacji przez korporacje
ponadnarodowe. Właśnie postępująca globalizacja
ułatwiła ekspansję korporacjom ponadnarodowym,
które są obecnie głównymi elementami światowych
sieci produkcyjnych i finansowych. Korporacje te
w największym stopniu partycypują w nakładach na
prace B + R. Różne ośrodki i filie tych korporacji, które
prowadzą prace B + R, nie muszą automatycznie
wchodzić w skład systemu innowacyjnego kraju,
w którym są usytuowane, lecz odwrotnie, mogą jedynie poszerzać system innowacyjny kraju, w którym
ma siedzibę główna centrala korporacji.

Konkurencyjność MŚP
iągłym zmianom ulega także międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej,
gdyż mimo że korporacje transnarodowe
tworzą w skali globalnej złożoną infrastrukturę dominacji i zależności, funkcjonującą obok podobnej in-

frastruktury tworzonej przez państwa i ich organizacje, to jednak nie mają charakteru pozapaństwowego
(odznaczają się określoną kulturą organizacyjną charakterystyczną dla kraju swego pochodzenia oraz są
zlokalizowane w określonym państwie, w którym rozmieszczone są ich centra naukowo-badawcze lub
ośrodki sterujące badaniami naukowymi prowadzonymi przez ich filie w innych państwach). Jednocześnie
zwiększa się, a nie zmniejsza rola małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP), które mają decydujące znaczenie, jeżeli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy
i zdolność do elastycznej reakcji na zmiany zachodzące na rynku. Z drugiej strony MŚP stanowią w gruncie rzeczy tło dla działalności wielkich korporacji. Małe
i średnie przedsiębiorstwa można podzielić na trzy
rodzaje – w zależności od przyjętego przez nie modelu
działania:
 MŚP realizujące model wielostronnych relacji z wielkimi korporacjami, oparty na rozwoju własnych sieci
korporacyjnych, co pozwala im zachować równe szanse w kontaktach z tymi korporacjami na zasadzie wzajemnych poddostaw (sieci te w wielu przypadkach mają
również międzynarodowy charakter);
 MŚP realizujące model oparty na przejmowaniu licencji i podwykonawstwie pod nadzorem i ochroną
wielkich korporacji;
 MŚP działające na rynkach lokalnych w sposób rozproszony, z reguły w sferze tradycyjnych towarów
i usług1).
Faktem jest, że MŚP w ogromnej większości są
mniej zaawansowane w rozwoju technologicznym i wykazują mniejszą zdolność i chęć do przeprowadzania
innowacji technicznych oraz że medium pozwalającym
na uaktywnienie MŚP na rynku i na zwiększenie ich
konkurencyjności jest internet.
Należy przypomnieć, że pionierską rolę w adaptacji modelu sieciowego do celów biznesowych przypisuje się firmie Dell. Na przykład Michael Dell jako
student z kapitałem około tysiąca dolarów zaczął montować i sprzedawać komputery. Najbardziej znaną
firmą egzemplifikującą model sieciowy jest prawdopodobnie Cisco Systems. W 2002 roku przychód
w przeliczeniu na pojedynczego pracownika w Cisco
był trzykrotnie wyższy niż w firmie Lucent Technolo-
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gies, uważanej za głównego konkurenta. Hiszpańska
firma odzieżowa Zara po zaadoptowaniu opartego na
internecie modelu sieciowego była w stanie zredukować cykl projekt – produkcja – dystrybucja do dwóch
tygodni! Zara wytwarza 12 000 modeli odzieży rocznie. Konkurencyjność osiągnięta przez firmy, które
wykorzystują internet we właściwy sposób, wymusza
zmiany w pozostałych2). Od tego czasu można zaobserwować stały wzrost produkcyjności firm i całej
gospodarki.

Wpływ technologii informatycznych
oprzez zastosowanie internetu w komunikacji pomiędzy ludźmi następuje konwergencja
pomiędzy sieciami jako formą organizacji
ludzkiej aktywności oraz technologią informatyczną.
Mamy do czynienia z sieciami informacyjnymi. Pracownicy uzbrojeni w technologie przetwarzania informacji i „zorganizowani” przez komputerowe sieci
mogą poprzez kreowanie i wdrażanie innowacji nieustannie podnosić wydajność firmy. W nowej gospodarce, opartej w przeważającym stopniu na wartościach niematerialnych (takich jak wizerunek czy
kontakty pomiędzy osobami) innowacja ma znaczenie decydujące. Kadry są źródłem produktywności, innowacji i konkurencyjności – zarówno na poziomie firmy, jak i na poziomie całej gospodarki.
W wyniku upowszechniania się technologii informatycznych umocniła się nowa forma organizacji
przedsiębiorstw – tzw. firmy sieciowe lub firmy – on-line (network enterprises), które charakteryzują się
płaską hierarchią, praktykują pracę zespołową i promują otwartą, łatwą komunikację pomiędzy pracownikami i menedżerami, pomiędzy wydziałami i pomiędzy poziomami organizacyjnymi w samej firmie.
Należy zaznaczyć, że przedsiębiorstwo sieciowe jest
„formą organizacyjną zbudowaną wokół projektów
biznesowych, wynikających z kooperacji pomiędzy różnymi częściami składowymi różnych firm, łączących
się ze sobą na czas danego projektu biznesowego i rekonfigurującymi swoje sieci dla implementacji każdego z projektów”. Przedsiębiorstwo to jako forma organizacji powstało z:
 decentralizacji dużych korporacji, adoptujących elastyczne horyzontalne struktury kooperacji i konkurencji, skoordynowane wokół celów strategicznych
firm jako całości;
 kooperacji pomiędzy małymi i średnimi firmami łączącymi swoje środki do osiągnięcia masy krytycznej;
 połączeń pomiędzy małymi i średnimi firmami
z jednej strony oraz zdywersyfikowaniu części składowych dużych korporacji z drugiej;
 koalicji strategicznych i relacji partnerskich pomiędzy dużymi korporacjami oraz ich sieciami wspomagającymi3).
Początkowo firmy sieciowe posługiwały się takimi
technologiami komunikowania się, jak telefon i faks.
Dopiero od lat 90., kiedy upowszechnił się internet,
firmy zaczęły posługiwać się tym narzędziem komu-

nikacji. Sukcesywnie firmy te zaczęły przekształ-cać
się w e-biznesy. Pod pojęciem e-biznesu rozumie się
jakąkolwiek aktywność biznesową, której kluczowe
zadania związane z zarządzaniem, finansowaniem,
innowacją czy relacjami klienckimi realizowane są
w internecie lub przez internet, czy inne sieci komputerowe, niezależnie od tego, jaki rodzaj połączenia istnieje pomiędzy wirtualnymi i fizycznymi wymiarami
firmy. Istotą e-biznesu jest interaktywne, bazujące na
internecie, sieciowe połączenie pomiędzy producentami, konsumentami i dostawcami usług.
Nowe technologie informacyjne przyczyniają się nie
tylko do wzrostu produktywności, szczególnie w sytuacji, kiedy firmy przejmują zdecentralizowane formy sieciowe, lecz także powodują szybki wzrost zatrudnienia w sektorze informacyjnym, obejmującym
„całokształt działalności gospodarczej służącej produkcji, użytkowaniu, ochronie, gromadzeniu, przechowywaniu, przekazywaniu i przesyłaniu informacji”4).
W najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach udział
tego sektora w zatrudnieniu ogółem sięga 50% i więcej. Jest to jedyna grupa państw, która ewoluuje
w kierunku cywilizacji informacyjnej opartej na własnych endogenicznych impulsach rozwojowych; reszta
krajów świata, nawet jeżeli dysponuje rozwiniętą infrastrukturą informacyjną, dopasowuje się mniej lub
bardziej biernie do zmian narzucanych przez ten kierunek ewolucji w ramach globalizacji.

Nowe technologie a miejsca pracy
westią budzącą liczne kontrowersje jest to,
czy nowe technologie i nowe przedsiębiorstwa
sieciowe tworzą więcej miejsc pracy, czy też
na odwrót, powodują wzrost bezrobocia. Tę ostatnią
tezę lansuje od lat w swoich pracach ekonomista amerykański Jeremy Rifkin. Twierdzi on, że miliony, głównie młodych ludzi, padły ofiarą rewolucji technologicznej, która w szybkim tempie zastępuje ludzi
maszynami praktycznie w każdej gałęzi i sektorze gospodarki światowej. Jego zdaniem nowe technologie
informatyczne i telekomunikacyjne wywierają negatywny wpływ na rynek pracy, wrzucając cały świat
w tryby trzeciej rewolucji przemysłowej. Te nowe technologie wyeliminowały już na stałe z gospodarki miliony robotników, a całe grupy zawodowe skurczyły
się, zmieniły swoją strukturę lub zupełnie zniknęły5).
Zdaniem tego autora, aby krajom rozwiniętym udało
się przejść możliwie bezkolizyjnie do ery postrynkowej w XXI wieku, należałoby milionom ludzi „przyznać współudział w zyskach z tytułu wysoko wydajnych nowych technologii, które oszczędzają pracę
ludzką i czas”6). Pomijając utopijną koncepcję rozdawnictwa (przez kogo? – państwo?) udziałów nie tyle
w nowych technologiach, lecz nowych firmach masowo wykorzystujących nowe technologie informatyczne i telekomunikacyjne, należy podkreślić, że wyniki
badań wielu innych ekonomistów i socjologów nie potwierdzają jednak tak drastycznego „ubytku” miejsc
pracy, o jakim pisze Jeremy Rifkin.
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Faktem oczywiście jest, że w przeszłości nowe technologie rzeczywiście wyeliminowały zarówno pewną
liczbę miejsc pracy, jak również zmniejszyły popyt na
pewne kwalifikacje robotników. Jednak prawdą też
jest, że dzięki nowej technologii firmy mogły produkować więcej produktów przy mniejszej liczbie robotników na jednostkę produkcji. Do lat 80. nowe technologie zawsze umożliwiały wytwarzanie produktów,
obniżenie cen i w ten sposób zwiększanie realnych
dochodów konsumentów w danym kraju, co przyczyniło się do wzrostu popytu, a ten z kolei pobudzał produkcję. W miarę wzrostu produkcji zwiększał się także popyt na siłę roboczą, nie tylko w firmie, w której
zastosowano nową technologię, lecz także w przemysłach towarzyszących i innych branżach. Efektem
zwiększonego dochodu realnego był wzrost popytu na
inne produkty, a dalsza ekspansja firmy zwiększyła
popyt na nową technologię, przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia w przemysłach wytwarzających tę
technologię7). Bardziej istotne jest to, że nowa technologia oznaczała zalew rynku nowymi produktami
po umiarkowanych cenach i produkty te trafiły w niezaspokojone potrzeby konsumentów. Do niedawna
jeszcze rynek pracy był w stanie, ze względu na szybko rozwijający się sektor usług, wchłonąć znaczną część
wyrugowanych pracowników z tego rynku w czasie
poprzednich faz wprowadzania innowacji technologicznych. Jednak we współczesnych czasach występuje
istotna różnica: technologie informatyczne dotarły
także do sektora usług, dlatego też nie będzie można
powtórzyć poprzedniej historii przejmowania przez
ten sektor robotników, którzy utracili pracę w tradycyjnych działach gospodarki narodowej. Zdaniem
J. Rifkina wszystkie tradycyjne sektory, łącznie
z usługami, są ofiarami gwałtownej restrukturyzacji
i automatyzacji, natomiast nie pojawił się żaden „znaczący” sektor, aby wchłonąć miliony ludzi pozbawionych pracy. Wprawdzie nowy sektor wiedzy będzie
stale się rozrastał, ale pozostanie nadal sektorem elitarnym i małym w porównaniu do liczby pracowników, którzy utracili pracę przez wprowadzenie do użytku nowej generacji „myślących maszyn”. J. Rifkin
przewiduje więc przyszłość bez pracy. A w grupie tych,
którzy będą mieli pracę, ogromna większość będzie
miała pracę niewymagającą prawie żadnego wysiłku
intelektualnego (mindless jobs). Na szczęście dosyć pesymistyczne prognozy J. Rifkina dotąd się nie sprawdziły przynajmniej w krajach gospodarczo rozwiniętych, czyli w największym stopniu wykorzystujących
nowe technologie. Zatrudnienie w sektorze usług
i sektorze wiedzy w tych krajach nie spada. Okazało
się, że nowy sektor wiedzy przestał też być sektorem
elitarnym. Sektory komputerowy i telekomunikacyjny łącznie z przemysłami towarzyszącymi oprogramowaniem i usługami skoncentrowanymi wokół komputerów zapewniają taką samą dynamikę gospodarkom
krajów rozwiniętych, jaką zapewniał przemysł samochodowy w pierwszej połowie XX wieku. Także inne
sektory oparte na wiedzy, takie jak biotechnologia
i przemysł farmaceutyczny, dołączą , zdaniem M. Car-
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noya i wielu innych krytyków „ponurej wizji końca
pracy”, do współczesnych sektorów tworzących miejsca pracy. Także stwierdzenie, że komputery zastąpią wkrótce ludzkie umysły, wydaje się bez pokrycia.
Lansowane przez J. Rifkina i niektórych jego zwolenników „przesłanie” o końcu pracy jest hasłem wyraźnie populistycznym, którym posługują się w wielu
krajach zarówno partie lewicowe, jak i prawicowe.
Wydaje się, że posługiwanie się tym hasłem oraz roztaczanie różnych zagrożeń (a nie np. korzyści), jakie
niosą za sobą najnowsze technologie i tworzące się firmy sieciowe, ma m.in. na celu odciągnięcie naszej uwagi od realnych zmian zachodzących zarówno w sferze
produkcji, jak i na rynkach pracy. Zmiany te wymagają bowiem opracowania i wdrożenia zupełnie nowej
polityki gospodarczej i społecznej, a nie wprowadzenia różnych protekcjonistycznych półśrodków, które
postulują niektórzy przeciwnicy nowych technologii.
Historia potwierdza fakt, że zawsze w przeszłości
występował strach przed nowymi technologiami. Obawy te na szczęście nie sprawdziły się, gdyż w wyniku
upowszechnienia się nowych technologii powstały
i nadal powstają nowe branże, w których znajdują zatrudnienie pracownicy ze starych, schyłkowych sektorów i „nowa siła robocza”. Na zakończenie warto
zauważyć, że z powodu coraz niższego w wielu krajach i regionach świata tempa przyrostu naturalnego
zmniejszać się będzie stopniowo podaż nowej siły roboczej, którą w coraz szerszym stopniu zastępować
będą nowe technologie.
dr Renata Gabryszak
dr hab. prof. nadzw. PK Stanisław Piocha
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Koszalińska
PRZYPISY
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2)
Por. M. MUSZYŃSKI, Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2006.
3)
Por. W. LAZONCIUK, Innovative Enterprise and Historical Transformation, “Enterprise and Society” 2002, nr 3,
s. 3–47.
4)
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Zob. J. RIFKIN, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2001, s. 20–22.
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„Harper’s” 1993, nr 287, s. 45–52.
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Organizatora, Toruń 2002, s. 32–33.
Summary
Information technologies are extering big influence on enterprises their organisation and on the labour markets. Those
technologies also are conducive to the rise of the new model
for managment of network enterprises. According to some
views they also threaten the labour markets and may lead to
the end of work. However the end-of-jobs-message popularized and is false. It tries to divert attention from the real
changes taking place in labour markets which are not only
due to the proliferation of new technologies.

24

przegląd

Informacyjne aspekty
funkcjonowania polskich
przedsiębiorstw na jednolitym
rynku europejskim
Augustyna Burlita

Wprowadzenie
iczba informacji, globalizacja dostępu do niej,
powstanie nowych źródeł i metod jej pozyskiwania wraz z przemianami społeczno-ekonomicznymi i towarzyszącymi im zmianami cywilizacyjnymi wywarły i nadal wywierają wpływ nie tylko
na większość aspektów ludzkiego życia (jak np. sposób spędzania czasu wolnego, konsumpcję czy pracę),
ale także na politykę, kulturę czy procesy gospodarcze1). Informacja stała się głównym produktem „społeczeństwa informacyjnego” oraz podstawową kategorią ekonomiczną, zasobem i czynnikiem wytwórczym odgrywającym znaczącą rolę w funkcjonowaniu
zarówno całej gospodarki, jak i przedsiębiorstw, instytucji czy organizacji2). Umiejętność gromadzenia,
przetwarzania, dystrybucji i wykorzystania informa-

cji w procesach decyzyjnych pozwala podmiotom gospodarczym na szybkie reagowanie na zachodzące
w otoczeniu zmiany, przy jednoczesnym redukowaniu ryzyka podejmowanych decyzji i wzroście efektywności działań. Wpływa nie tylko na wartość danej organizacji, ale jest także warunkiem jej stabilnego funkcjonowania na rynku3).
Jedną z istotnych zmian w otoczeniu polskich
przedsiębiorstw, stwarzającą zapotrzebowanie na informacje na temat nowych warunków i możliwości
rozwoju, była integracja Polski z Unią Europejską.
O sukcesie polskich firm na jednolitym europejskim
rynku w dużej mierze decydować będzie bowiem ich
wiedza wynikająca nie tylko z dotychczasowych doświadczeń rynkowych, ale także z posiadania odpowiednich informacji, sprawności uczenia się i szczególnych postaw poznawczych.
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań
empirycznych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw Regionu Zachodniopomorskiego, pozwalające na ocenę stanu ich wiedzy o rynku Unii Europejskiej, jej źródeł i sposobów pozyskiwania4).

Źródła i sposoby pozyskiwania
przez przedsiębiorstwa informacji
na temat unijnego rynku

gdzie: 1 – możliwość skorzystania z unijnych funduszy, 2 –
zachowania konsumentów i popyt, 3 – prawne aspekty działalności, 4 – konkurencja, 5 – możliwość współpracy z zagranicznym partnerem reprezentującym firmę lub sprzedającym jej produkty na rynku UE, 6 – nowe technologie i know-how, 7 – rodzaje ryzyka, 8 – ekonomiczne aspekty działalności, 9 – możliwość wdrażania strategii marketingowych,
10 – możliwość wejścia na rynki innych państw UE, 11 –
szkolenia nt. funkcjonowania firm w UE, 12 – możliwość
współpracy z firmą zagraniczną chcącą działać na polskim
rynku, 13 – ocena koniunktury na wybranych rynkach.

Rys. 1. Przedmiotowy zakres informacji o unijnym rynku poszukiwanych przez badane przedsiębiorstwa w % odpowiedzi ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

yniki przeprowadzonych badań świadczą
o docenianiu przez większość zachodniopomorskich przedsiębiorstw znaczenia informacji w procesie podejmowania decyzji, zmniejszania ryzyka i wzrostu efektywności prowadzonej działalności gospodarczej. Jedynie 16% podmiotów odpowiedziało, że nie widziało potrzeby poszukiwania informacji w związku ze zmianami w otoczeniu, wynikającymi z wejścia Polski w unijne struktury, tłumacząc to skalą działania ograniczoną do rynku lokalnego i posiadanymi (wystarczającymi z ich punktu
widzenia) doświadczeniami rynkowymi. Pozostałe
firmy (84%) w różnym zakresie i ze zróżnicowaną
częstotliwością gromadziły informacje na temat warunków funkcjonowania na jednolitym europejskim
rynku. Informacje te dotyczyły przede wszystkim możliwości skorzystania z unijnych funduszy (54% odpowiedzi), zachowań konsumentów i popytu (36%) oraz
prawnych aspektów działalności na unijnym rynku
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(25%). Przeciętnie co czwarta z firm zainteresowana
była informacjami na temat konkurencji na rynku UE,
możliwości nawiązania współpracy z zagranicznymi
partnerami, którzy reprezentowaliby firmę lub sprzedawali jej produkty na unijnym rynku oraz możliwości pozyskania nowych technologii i know-how. Około
15% podmiotów poszukiwało informacji dotyczących: rodzajów ryzyka, jakich należałoby unikać na
rynku Unii, ekonomicznych aspektów działalności
(kosztów działalności, podatków, możliwości pozyskania kredytów itp.), możliwości wdrażania określonych strategii marketingowych oraz samodzielnego
wejścia na rynki innych państw UE. Niewiele, bo zaledwie 7% badanych przedsiębiorstw potrzebowało informacji w celu nawiązania współpracy z zagraniczną
firmą, chcącą sprzedawać swoje produkty na polskim
rynku i tyle samo było zainteresowanych oceną koniunktury na wybranych branżowych unijnych rynkach (patrz rys. 1).
Przedsiębiorstwa prowadzące badania rynku UE
najczęściej zdobywały potrzebne im informacje samodzielnie – 59% odpowiedzi. Ponad jedna czwarta firm
uzyskała odpowiednie informacje od współpracujących
z nimi podmiotów działających na europejskim rynku. Źródłem informacji o unijnym rynku dla 9% przedsiębiorstw były szkolenia organizowane przez różne
instytucje. Relatywnie rzadko zlecano badania unijnego rynku wyspecjalizowanym polskim (5,9% odpowiedzi) lub zagranicznym (1,3% odpowiedzi) agencjom
badawczym, na co pozwolić sobie mogły – z uwagi na
koszty – głównie duże przedsiębiorstwa, o europejskiej
i szerszej skali działania. Mniej niż 1% odpowiedziało, że odpowiednie informacje zostały im przekazane
przez jednostki nadrzędne lub instytucje rządowe
(patrz rys. 2).
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Rys. 2. Sposoby zdobywania informacji o rynku
UE przez badane przedsiębiorstwa w % odpowiedzi ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Potrzebne badanym podmiotom informacje na temat możliwości i warunków funkcjonowania na jednolitym europejskim rynku pochodziły głównie ze
źródeł wtórnych. Najważniejsze z nich to: czasopisma
i prasa – 78,4% odpowiedzi, i w nieco mniejszym zakresie: publikacje polskiego rządu – 36% odpowiedzi
oraz fachowa literatura – 31,7% odpowiedzi (patrz
tabela). Relatywnie często badani korzystali także
z publikacji organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa
oraz danych Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego (prawie 30% odpowiedzi). Przeciętnie
co piąta z firm poszukiwała potrzebnych im danych
w raportach z badań placówek badawczych, takich jak:

Tab. Najczęściej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa źródła informacji o unijnym rynku wraz
z ich średnią oceną (w skali 1–5, gdzie 5 – ocena najwyższa)
Lp.

Rodzaj źródła

% firm
Jakość
korzystających
informacji
z danego źródła

Dostępność Prezentacja
informacji informacji

1. Literatura

31,7

3,1

2,7

3,2

2. Czasopisma i prasa

78,4

3,3

3,8

3,4

3. Publikacje polskiego rządu

36,0

3,3

3,3

3,1

4. Publikacje rządów innych państw UE

9,7

3,4

3,4

3,4

5. Publikacje organizacji zrzeszających
przedsiębiorstwa

28,4

3,5

3,2

3,4

6. Publikacje statystyczne polskie

17,6

3,5

3,4

3,3

7. Publikacje statystyczne innych państw UE

9,7

3,4

3,0

3,1

8. Raporty z badań placówek badawczych,
np. OBOP, Pentor, CBOS, Gfk Polonia itp.

20,5

3,5

3,3

3,4

9. Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

14,4

3,4

3,4

3,3

10. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego

27,3

3,3

3,4

3,4

11. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

10,8

3,7

3,7

3,4

12. Inne (np. internet, szkolenia, targi)

15,1

3,8

3,8

3,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

,
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OBOP, Pentor, CBOS i innych. Nieco mniej sięgało
po publikacje polskich urzędów statystycznych oraz
dane Organizacji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
czy też Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niewielką popularnością
(domniemywać można, że m.in. z uwagi na niedostateczną znajomość języków obcych) cieszyły się publikacje rządowe i urzędów statystycznych innych państw
UE. Ponad 15% przedsiębiorstw (nie podając konkretnej nazwy źródeł danych) odpowiedziało, że korzystało również z informacji uzyskanych na szkoleniach,
targach, konferencjach i w internecie.
Jakość, dostępność i sposób prezentacji wykorzystywanych wtórnych źródeł informacji o unijnym rynku ocenione zostały przez przedsiębiorstwa zaledwie
na trzy z plusem (w skali 1– 5, gdzie 5 oznaczało najwyższą ocenę – patrz tabela). Najwięcej ocen bardzo
Rys. 3. Subiektywna ocena wiedzy przedsiędobrych (ponad 20% odpowiedzi) z uwagi na jakość,
biorstw na temat unijnego rynku w % odpowierozumianą jako kompletność, aktualność i dokładność,
dzi ogółem
uzyskały informacje pozyskiwane przez przedsiębiorŹródło:
opracowanie własne na podstawie wyników badań.
stwa na szkoleniach, konferencjach, targach i w internecie oraz z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolbranżowych oraz możliwości i warunków pozyskania
nictwa, a także publikacje rządów innych państw Unii.
unijnych funduszy.
Za najbardziej dostępne, w sensie łatwości uzyskania,
Głównym powodem braku lub też niewystarczająużytkownicy uznali informacje zamieszczone w intercej wiedzy przedsiębiorstw na temat funkcjonowania
necie, prasie i czasopismach oraz opublikowane przez
na jednolitym europejskim rynku jest w ich deklararządy innych unijnych krajów (ponad 25% ocen barcjach (zwłaszcza w odniesieniu do podmiotów małych
dzo dobrych). Jeśli chodzi o sposób prezentacji infor– o lokalnej lub regionalnej skali działania) brak czamacji i jej zrozumiałość dla odbiorcy, najwyżej przedsu na znalezienie odpowiednich informacji (33,6%
siębiorstwa oceniły te publikowane przez rządy innych
odpowiedzi) i/lub brak pracowników, którzy umieliby
państw unijnych oraz zamieszczone w internecie
się zająć badaniami rynku (29,6% odpowiedzi). Przei przekazywane na szkoleniach (ponad 20% najwyżciętnie co piąta z firm za przyczynę takiej sytuacji
szych ocen).
uznała rozproszenie informacji i konieczność poświęJednocześnie zachodniopomorskie przedsiębiorcenia dużej ilości czasu na jej poszukiwanie i weryfistwa dość krytycznie oceniły poziom swojej wiedzy na
kowanie oraz brak instytucji zajmujących się świadtemat warunków i możliwości funkcjonowania na
czeniem kompleksowych usług informacyjnych w tym
unijnym rynku. Wprawdzie mniej niż 3% podmiotów
obszarze. Około 15% badanych przyznało się do braodpowiedziało, że w ogóle brak im wiedzy w tym zaku rozeznania w źródłach informacji. Tyle samo tłukresie, ale kolejne 23% uznało ją za raczej niewielmaczyło się niedostateczną ilością wiedzy na temat
ką, a 45% za dostateczną. Jedynie 23% firm może
(w ich opinii) pochwalić się dużą,
a 6% bardzo dużą
liczbą informacji
na ten temat
(patrz rys. 3) i są
to przede wszystkim podmioty duże i średnie o szerszej niż krajowa skali działania. W opinii
przedsiębiorstw
najbardziej brakuje im informacji dotyczących
możliwości nawiązania współpracy z firmami
z innych państw
Unii, procedur
prowadzenia dzia- Rys. 4. Przyczyny braku dostatecznej wiedzy o rynku UE w % odpowiedzi przedłalności na okreś- siębiorstw ogółem
lonych rynkach Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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unijnego rynku z uwagi na brak (ich zdaniem) bazy
informacji potrzebnych firmie do podjęcia działalności na poszerzonym rynku UE. Również 15% badanych (głównie działających na rynku lokalnym lub
regionalnym) odpowiedziało, że nie posiada wiedzy na
ten temat, ponieważ nie jest ona im potrzebna. Nieco
mniej uskarżało się na brak środków finansowych na
gromadzenie takich informacji (13% odpowiedzi; patrz
rys. 4).

Podsumowanie
daniem prawie 60% przedsiębiorstw Regionu Zachodniopomorskiego wejście Polski do
Unii Europejskiej miało wpływ na ich funkcjonowanie. Przy czym blisko połowa firm ocenia proces integracji pozytywnie, podkreślając zwłaszcza wynikające z niego ułatwienia w obrocie towarowym
z innymi krajami UE, napływ środków pomocowych,
lepszy dostęp do szkoleń czy też zwiększone inwestycje zagraniczne. Przeciwnego zdania jest mniej niż 9%
badanych podmiotów, głównie z uwagi na konieczność
dostosowania się do unijnych regulacji (z czym w ich
opinii związane były również: utrudniająca działalność
rosnąca biurokracja, wzrost kosztów funkcjonowania
i nasilenie korupcji) oraz wzrost konkurencji ze strony przedsiębiorstw z innych państw Unii. Jednocześnie oceny te są silnie dodatnio skorelowane z wielkością przedsiębiorstwa, jego sytuacją finansową i obszarem działania, najbardziej pozytywnie integrację
postrzegają bowiem firmy duże, o dobrej kondycji finansowej, funkcjonujące na rynku europejskim lub
w skali międzynarodowej (ponad 60% ocen pozytywnych).
Mimo że ponad 80% przedsiębiorstw poszukiwało
potrzebnych im informacji na temat unijnego rynku,
to stopień znajomości tego rynku oraz umiejętności
korzystania z dostępnych źródeł informacji są w badanych przedsiębiorstwach zróżnicowane. Generalnie
większą wiedzę i umiejętności w tym zakresie mają
firmy duże, o szerszej niż krajowa skali działania, chociażby z uwagi na ich możliwości finansowe (a tym
samym środki przeznaczane na badania rynku), zatrudnianie pracowników o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach (determinujących w znacznej
mierze efektywność badań), czy też dotychczasowe
doświadczenia rynkowe i kontakty z partnerami zagranicznymi. Również, jeśli wziąć pod uwagę, że mniej
niż 30% badanych podmiotów uznało swoją wiedzę na
temat funkcjonowania na unijnym rynku za co najmniej dobrą, można wyciągnąć wniosek, że informacje większości polskich firm w tym zakresie są niedostateczne. Czynnik ten stanowi istotną barierę wykorzystania przez polskie firmy nowych możliwości
wynikających z wejścia Polski do UE, w tym skutecznego konkurowania z firmami innych państw unijnych. Jest też jedną z przyczyn niedostrzegania przez
część podmiotów zmian w ich otoczeniu rynkowym,
związanych z procesem integracji (a tym samym uznawania przez nie, że fakt ten nie miał wpływu na ich
działalność), czy też postrzegania integracji jedynie
w negatywnym aspekcie.
Niedostateczny poziom wiedzy na temat unijnego
rynku po części wynika z nie najlepszej kondycji finan-
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sowej części przedsiębiorstw (35% badanych podmiotów uznało ją za średnią, a 6% za raczej złą), a tym
samym braku odpowiedniej ilości środków na badania
rynku, ale w dużej mierze jest on skutkiem niedoceniania roli informacji w procesie podejmowania decyzji
przez niektóre firmy, jak też braku rozeznania w źródłach informacji czy też umiejętności jej poszukiwania
i odpowiedniego wykorzystania. A przecież w turbulentnym i coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu dobrze podjęta decyzja to „co najmniej 80% informacji,
10% inspiracji (pomysłowości) i 10% intuicji” podejmującej ją osoby5). O prawdziwości tej opinii, a tym samym o roli informacji w procesie zarządzania podmiotami gospodarczymi, świadczą także wyniki badań potwierdzające, że firmy, które osiągnęły sukces rynkowy,
wyróżniają się na tle pozostałych w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania informacji6).
dr Augustyna Burlita
Katedra Marketingu
Uniwersytet Szczeciński
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czas w erze informacji, PIW, Warszawa 2003, s. 5–28;
M. JUREK, D. KORNACKA, Wybrane zasoby niematerialne i ich rola w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 851, Wrocław 2000;
R. PIECZYKOLAN, Informacja marketingowa, PWE,
Warszawa 2000, s. 12–17; J. UNOLD, Systemy informacyjne marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
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Wrocław 2002.
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2005, s. 198 oraz M. SZCZEPANIEC, Informacje rynkowe
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Summary
The integration Poland with UE set a new challenges for
a polish enterprises. A necessary competitive struggle and
possibility work on union market creating a demand for information about UE market. A firm’s success more and more
will be dependent on skill to win a necessary information,
possession knowledge and competence learn.
In the article are present the main of research’s results making between westpomorian enterprises on the subject of estimate by them a integration process and a knowledge about
UE market, it’s resources and a ways of win.
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Model oceny dojrzałości
zarządzania ciągłością
działania organizacji
Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Ryzyko operacyjne
a przestrzeni ostatniego dziesięciolecia w sferze zarządzania gospodarką oraz we wspierającej tę praktykę teorii obserwuje się radykalny wzrost zainteresowania ryzykiem. Stało się tak,
bo zdecydowane trendy liberalizacji i globalizacji
w gospodarce światowej doprowadziły do niespotykanego dotąd zintensyfikowania konkurencji rynkowej
we wszystkich krajach rozwiniętych. Szczególną tego
konsekwencją jest poszukiwanie i wdrażanie coraz bardziej wyrafinowanych rozwiązań organizacji pracy,
wytwarzania oraz świadczenia usług. To z kolei naraża organizacje na specyficzny rodzaj ryzyka, bezpośrednio związanego z działaniem organizatorskim oraz
dyspozycyjnością zasobów wewnętrznych. Ryzyko to
nazywane jest ryzykiem operacyjnym.
Od kilku lat problem ryzyka operacyjnego jest
przedmiotem badań w sektorze bankowym, prowadzonych na forum Komitetu Bazylejskiego. Zaowocowały
one ustaleniem branżowych, o skali międzynarodowej,
rekomendacji dobrych praktyk, przy czym wartość
ustaleń Komitetu wykracza poza sektor bankowy, odnosi się do dowolnej organizacji, która potrzebuje odpowiedniej sprawności wewnętrznej, zdolnej sprostać
wyzwaniom pochodzącym od zagrożeń dla skutecznej
działalności. I tak, według Komitetu Bazylejskiego1),
ryzyko operacyjne to ryzyko strat w wyniku
niewłaściwego lub błędnego działania procesu,
ludzi i systemów lub wpływu wydarzeń zewnętrznych.
W tym ujęciu ryzyko operacyjne dzieli się na:
 ryzyko oszustwa ze strony pracowników,
 ryzyko oszustwa pochodzące z zewnątrz,
 ryzyko w zakresie zasad zatrudniania i bhp,
 ryzyko w zakresie zasad pracy z klientami, produktami i w biznesie,
 ryzyko szkód zasobów materialnych,
 ryzyko zakłócenia prowadzenia biznesu i niesprawności systemu,
 ryzyko zarządzania wykonywaniem zadań, dostawami i procesami.
W literaturze przedmiotu spotykany jest też inny
podział2), tj. na: ryzyko oszustwa, ryzyko braku planów szeroko rozumianej odbudowy po katastrofie,
ryzyko regulacyjne, ryzyko utraty reputacji, ryzyko
administracyjne.
W obu przypadkach jest to charakterystyczne ujęcie przyczynowe. Bezdyskusyjna jest potrzeba takie-

go podejścia, ale też oczywiste jest, że wymaga ono
długiego czasu na badania i następnie praktyczne
wdrożenia rozwiązań kompleksowego zarządzania
nim. Zanim da to efekty, pragmatyczne jest podejście
poprzez skutki (por. rys. 1).
Ten sam pragmatyzm nakazuje w pierwszej kolejności podjąć problem: jak, w sposób przemyślany
i zorganizowany, organizacja ma się zachować, gdy ryzyko się spełnia w formie konkretnego zakłócenia. Problem zapewniania niezawodnego działania urządzeń
oraz układów technicznych jest znany od zarania dziejów techniki, a kwestia awarii technicznych, ich przyczyn i skutków jest wpisana w praktykę zachowań
inżynierskich. Równocześnie widoczny jest brak analogicznie zaawansowanej teorii w odniesieniu do sprawności działania podmiotów o charakterze biznesowym
i administracyjnym. Sprawność ta jest naruszana
w wyniku oddziaływania czynników ryzyka operacyjnego, tj. zagrożeń, na które podatna jest organizacja,
głównie w związku z: niedoskonałością przygotowania
procesów wewnętrznych, niedostatkiem umiejętności
kadry pracowników lub złym gospodarowaniem zasobami. Rozwiązania zabezpieczające w odniesieniu do ryzyka operacyjnego układają się w cztery obszary przeciwdziałania mu, co ilustruje rys. 1.
Jak dotąd, teoria zarządzania zajmuje się obszarami określonymi na rys. 1 jako klasyczne. Natomiast

Rys. 1. Obszary przeciwdziałania ryzyku operacyjnemu
Źródło: opracowanie własne.
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dla obu nowych obszarów konieczne są badania i sformułowanie teorii zarządzania, zarówno bezpieczeństwem, jak i ciągłością działania. Ich zapowiedzią są
na przykład coraz powszechniej stosowane „dobre
praktyki” zarządzania zasobami i usługami informatycznymi, wynikające ze standardu ITIL3) oraz normy
brytyjskiej BS-15000.
W praktyce zarządzania ciągłością działania powstał wręcz trend, aby za przykładem zarządzania
przez jakość podjąć uregulowania normatywne, co jest
przedmiotem prac ISO i poszczególnych narodowych
komitetów normalizacyjnych.
Ponadto wnikliwe spojrzenie na zapewnianie ciągłości działania prowadzi do wniosku, że jako prewencja jest nim także zarządzanie bezpieczeństwem.
Co więcej, w większości sytuacji skuteczniejsze i ekonomicznie bardziej uzasadnione jest zapewnianie
bezpieczeństwa, a dopiero gdy to nie jest skuteczne,
stosowanie rozwiązań zapewniania ciągłości działania.

Rekomendacje dobrych praktyk
Basel II i Solvency II
Są to kompleksy rekomendacji opracowanych pod
auspicjami Komitetu Bazylejskiego co do sfery zarządzania działalnością banków (Basel II) oraz przez porozumienie nadzorów ubezpieczeniowych państw
członków Unii Europejskiej (CEIOPS)4), co do sfery
zarządzania działalnością zakładów ubezpieczeń. Tylko niewielkie fragmenty odnoszą się do zarządzania
ryzykiem operacyjnym i w jego ramach zarządzaniem
ciągłością działania.
Koncepcje Basel/Solvency formułowane są zasadniczo z myślą o specyfice banków i zakładów ubezpieczeń, ale w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym mogą być z równym powodzeniem stosowane
przez podmioty o dowolnym charakterze organizacyj-
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nym i działające w bardzo różnych dziedzinach gospodarki i administracji.
Normy ISO 17799 / rodzina ISO 27000
Aktualnie został rozpoczęty proces uzgadniania
całej serii nowych norm, kompleksowo podających
sugestie dobrych praktyk w tym zakresie. Docelowo
mają to być:
 ISO 27000 – słownictwo i terminologia,
 ISO 27001 – specyfikacja systemów zarządzania
bezpieczeństwem informacji,
 ISO 27002 – zbiorczy zestaw mechanizmów bezpieczeństwa, cele kontroli i najlepsze praktyki (aktualnie znana jako ISO 17799),
 ISO 27003 – wskazówki dotyczące implementacji
serii ISO 27000 w organizacji,
 ISO 27004 – pomiar efektywności systemu zarządzania bezpieczeństwem,
 ISO 27005 – zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa.
Jak z tego wynika, zakłada się ścisłe integrowanie
zagadnień zarządzania bezpieczeństwem informacji
i zapewnianiem ciągłości działania.
BS 25999 (dawniej jako PAS 56)
Jest to norma brytyjska (a po doświadczeniach
z inną normą brytyjską BS 7799, dotyczącą bezpieczeństwa informacji, która stała się normą ISO, a także
Polską Normą, można i w tym przypadku oczekiwać
podobnego biegu wydarzeń), wokół której koncentruje się obecnie uwaga środowisk z całego świata zaangażowanych w problematykę zapewniania ciągłości
działania. Jest ona elementem nowoczesnej koncepcji
publicznego nadzoru nad sektorami gospodarki o ważnym znaczeniu społecznym, a polegającego na kompleksowej presji na podmioty gospodarcze, wiążącej
ich praktykę biznesową i organizacyjną z zasadami
i wymaganiami znanymi m.in. z: MiFID, Basel II, Solvency II, corporate governance, w celu powszechnego
wprowadzenia planowania ciągłości prowadzonego
biznesu i działalności. Wśród intencji wskazuje się
zwłaszcza na ochronę interesów publicznych i społecznych oraz długoterminową racjonalizację ogólnych
kosztów funkcjonowania.
Dyrektywa UE 2004/39/EC
(uzupełnienie przez 2006/73/EC)

Rys. 2. Relacje zadań zapewniania bezpieczeństwa i ciągłości działania
Źródło: opracowanie własne.

Dyrektywa ta (popularnie określana MiFID – Market in Financial Instruments Directive) określa następujące obowiązki: „...Państwa członkowskie wymagają, aby przedsiębiorstwa inwestycyjne ustanowiły,
wprowadziły i utrzymywały odpowiednią politykę
utrzymywania ciągłości działalności gospodarczej, której celem jest zachowanie najważniejszych danych
i funkcji oraz utrzymanie usług i działalności inwestycyjnej w razie przerwy w funkcjonowaniu systemów
i procedur – a jeśli nie jest to możliwe – możliwie szybkie przywrócenie takich danych i funkcji oraz możliwie szybkie wznowienie usług i działalności inwestycyjnej”.

,
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Podejście modelowe
Aspekt jakościowy
Kojarzone przede wszystkim z normami zarządzania przez jakość serii ISO 9000, podejście jakościowe
stopniowo tak zdominowało współczesną teorię zarządzania, że ostatnio uznaje się je za podstawę współczesnego paradygmatu zarządzania. Odnośnie do zarządzania ciągłością, podejście procesowe dostarcza
podstawowych wskazówek co do utrzymania krytycznych procesów, racjonalizując decyzje, czy w danej
sytuacji zapobiegać zakłóceniu, czy też tworzyć plany
awaryjne, oraz czemu nadawać priorytet w działaniach
naprawczych i zapewniania ciągłości działania.
Drugim fundamentem podejścia jakościowego jest
stałe doskonalenie, przedstawiane klasycznie w formie cyklu organizatorskiego.
Aspekt organizacyjny
Sugestie dotyczące organizacji zarządzania ciągłością działania należy przede wszystkim kojarzyć z rekomendacjami zarządzania ryzykiem operacyjnym
i ogólnie biznesowym. Wynika z tego, że potrzebne
jest wskazanie komórki odpowiedzialnej za bieżące zarządzanie ryzykiem, a ponadto dla sytuacji krytycznych ciała (komitetu, sztabu kryzysowego), które na
podstawie zawczasu zdefiniowanych planów i scenariuszy przereorganizuje firmę i pokieruje nią w tym
nowym kształcie, do czasu usunięcia przyczyn i skutków zakłócenia, czyli do czasu możliwości powrotu do
rutynowych warunków działania.
Wzmocnić to powinny systematyczne audyty/przeglądy. Kwestia ta jest zbieżna z drugim filarem Basel/
Solvency oraz z zasadą stałego doskonalenia.
Model dojrzałości
Najbardziej znaną obecnie próbą określenia wzorca w tym zakresie jest metoda BCMM (Business Continuity Maturity Model) 5), opracowana przez amerykańską firmę Virtual Corporation Inc. W swej koncepcji przypomina ona opracowany przez BBA6), ISDA,
RMA [5] model oceniania dojrzałości zarządzania ryzykiem.
Skrótowo idea metody jest taka, że przedsiębiorstwo
(organizacja) stopniowo osiąga coraz wyższe poziomy
dojrzałości, wprowadzając trwale umocowane i systematycznie doskonalone struktury organizacyjne, role
uczestniczących oraz zasady i plan działań. Poszczególne poziomy charakteryzują się następującymi cechami.
Poziom 1 – Problematyka BCP nie jest postrzegana przez najwyższe kierownictwo jako znacząca i wymagająca centralnego kierowania. Zajmują się tym poszczególne komórki organizacyjne według własnego
rozeznania i w stopniu, które same uznają za słuszny.
Poziom 2 – Strategiczne znaczenie problematyki
BCP jest dostrzegane przez jakąś komórkę organizacyjną. W organizacji lub wśród wspierających ją doradców jest jakiś specjalista, który może wspierać prace
nad BCP. Najwyższe kierownictwo wie już, że jest to
problem poważny, ale jeszcze nie nadaje mu odpowiedniego priorytetu.

Poziom 3 – Najbardziej zainteresowane problematyką komórki organizacyjne prowadzą wspólne działania nad programem BCP. Nie jest to jednak Plan
BCP całej firmy. Najwyższe kierownictwo jest świadome poczynań, sprzyja im, ale jeszcze nie jest zdolne
do ustanowienia struktur, zadań i Planu BCP.
Poziom 4 – Najwyższe kierownictwo jest świadome strategicznego znaczenia zarządzania BCP. Utworzono stałe biuro zarządzania problematyką BCP.
Pracuje się nad zintegrowanymi rozwiązaniami, wspólnymi w całej firmie. Zidentyfikowano krytyczne procesy oraz opracowano plany ich ochrony. Są one testowane i rutynowo aktualizowane.
Poziom 5 – Wszystkie komórki organizacyjne przetestowały pozytywnie plany BCP, w tym zasady dokonywania zmian w planach. Najwyższe kierownictwo
też uczestniczyło w testach. Opracowano kilkuletni
program rozwoju rozwiązań BCP.
Poziom 6 – Wszystkie komórki organizacyjne uzyskały wysokie oceny przygotowania BCP. Testuje się
współdziałanie komórek. Wszelkie zmiany faktyczne
w procesach biznesowych oraz także potencjalne w rozwiązaniach samych planów BCP są bieżąco śledzone
i uwzględniane w rozwiązaniach BCP.
Zanosi się na to, że powoli rodzi się nowa gałąź
teorii zarządzania – Business Continuity Management
(BCM).
dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Politechnika Warszawska
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5)
The Complete Public Domain Business Continuity Maturity Model, Virtual Corporation, New Jersey 2005, por.
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Summary
Problem of business, it’s processes and systems continuity
planning (so called BCP), becomes, faced with ever more sophisticated organizational solutions, that are result of increasing competition on the market, more and more visible
challenge. In the USA new branch of management science
was even established – business continuity management
(BCM). In Europe, in the last couple of years in various industries ideas of standards of this sort were suggested. E.g.
British Standards Institution created the norm BS 25999,
which is to be introduced in whole public administration;
Basel Committee proposed certain recommendations of operational risk management to ranking sector (including
BCP); European Central Bank had set certain requirements
of supervision of important funds transfer systems in the
aspect of continuity planning; the European Parliament and
The Council of the European Union passed Markets in Financial Instruments Directive.
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Partnerstwo publiczno-prywatne
w realizacji inwestycji publicznych
Anna Sobotka, Anna Żelazna-Blicharz, Piotr Blicharz

Wprowadzenie
aprezentowanie wyników badań studialno-literaturowych dotyczących określenia kluczowych cech partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przykładów realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych typu PPP w Polsce i krajach Europy jest
przedmiotem artykułu. Autorzy przedstawiają także
metodę i wyniki analizy ekonomicznej przedsięwzięcia typu PPP na przykładzie budowy hipotetycznej
obwodnicy miasta. Wykorzystywane są tradycyjne
narzędzia oceny ekonomicznej opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, takie jak NPV (Net Present
Value), ale także rachunek kosztów docelowych [7],
który stanowi podstawowy element w kalkulacji kosztów i odnosi się do całego cyklu życia produktu, a niestety bywa rzadko stosowany w analizie ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych budowlanych.

Przykłady realizacji inwestycji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego
spółpraca pomiędzy partnerami prywatnymi
i publicznymi przyczynia się do rozwoju oraz
poprawy jakości infrastruktury drogowej,
energetycznej, gospodarki wodnej, wodno-ściekowej,
telekomunikacyjnej, socjalnej itd. Jednakże w Polsce
liczba faktycznych projektów PPP z zaangażowaniem
kapitału prywatnego jest mała, a dostępne informacje
na ich temat, które mogłyby stanowić źródło wiedzy
i doświadczenia dla innych inwestorów, są ograniczone. W Unii Europejskiej sukcesem zakończyło się wiele
wspólnych przedsięwzięć partnerów publicznych oraz
prywatnych w branży wodno-kanalizacyjnej (Francja,
Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania), w zakresie usług
ciepłowniczych (Francja, Niemcy, Hiszpania), w dziedzinie komunikacji miejskiej (Francja, Niemcy, Wielka Brytania), a także wywóz i utylizacja odpadów stałych (Niemcy, Belgia, Holandia). Przykłady niektórych
udanych projektów zrealizowanych w Polsce i Europie przedstawione zostały poniżej.
Odcinki autostrady A2
Sytuacja wyjściowa: niska jakość polskiej infrastruktury drogowej, znikoma liczba dróg szybkiego
ruchu i autostrad, konieczność poprawy sytuacji zbieżna z celem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju, jakim jest „poprawa spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie
regionalnym i krajowym” [9].

Działania: działania zmierzające do wybudowania autostrady A2 rozpoczęły się od prac projektowych
w 1993 r. Postanowiono zaangażować kapitał prywatny w celu budowy autostrady na odcinku Konin–Nowy
Tomyśl. W latach 1994–2002, kiedy ustawa z 27 października 1994 r. faktycznie nie obowiązywała, trwały negocjacje między rządem a potencjalnymi inwestorami prywatnymi.
Umowa: w 1995 r. rządowa Agencja Budowy
i Eksploatacji Autostrad ogłosiła dwustopniowy przetarg na budowę płatnej autostrady A2. W 1997 r. zawarto umowę koncesyjną BOT z Autostradą Wielkopolską SA. Umowa koncesyjna gwarantuje po określonym czasie przekazanie nieodpłatne autostrady
skarbowi państwa. Wysokość opłat za przejazd autostradą regulowana jest Rozporządzeniem RM. Koncesjonariusz ma prawo ich zmiany, po uzgodnieniu
z GDDKiA (nie częściej niż co 6 m-cy).
Korzyści (spodziewane): odciążenie istniejącej
sieci drogowej, skrócenie czasu podróży i wzrost bezpieczeństwa podróży, oszczędność paliwa, poprawa
jakości środowiska naturalnego – autostrady generują
40% mniej spalin niż zwykłe drogi, ożywienie gospodarki, w tym nowe miejsca pracy, dochody z turystyki, wpływy do skarbu państwa: podatki, czynsz dzierżawny gruntów pod autostradę.
Usługi w sektorze wodno-kanalizacyjnym
w Gdańsku i Sopocie
Sytuacja wyjściowa: niedostateczna jakość wody
pitnej i stopnia oczyszczenia ścieków, duże straty
wody, zbyt duża liczba awarii w sieci. Działania:
jednym z pierwszych samorządów terytorialnych, który podjął się współpracy w ramach PPP, był samorząd miasta Gdańsk. Nawiązanie współpracy nastąpiło z firmą SAUR, należącą do koncernu Bouygues.
Początkowo przedsięwzięcie było bardzo negatywnie
oceniane przez media, co z upływem lat zmieniło się
radykalnie.
Umowa: w roku 1992 powołano spółkę joint-venture (51% udziałów ma firma SAUR, a 49% miasto
Gdańsk). W 1993 r. zawarto kontrakt na 30 lat,
Gdańsk wydzierżawił Spółce mienie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na zasadach komercyjnych. Miasto
ma obowiązek przeprowadzania kapitalnych remontów i inwestycji oraz prawo do kontrolowania działalności Spółki. SAUR opłaca dzierżawę i gwarantuje
ściągalność opłat za wodę i ścieki.
Korzyści (spodziewane): zmniejszenie strat
wody z 25% w roku 1992 do 16% w 2002, ograniczenie
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liczby awarii liniowych o 50%, udział wody spełniającej normy UE w całej masie wody podawanej odbiorcom wzrósł z 8% w 1992 roku do prawie 90% w 2002.
W wyniku poprawy skuteczności oczyszczania ścieków
ponownie zostały otwarte plaże w Gdańsku.

wej Sieci Drogowej w Słowenii. Rozwijanie modelu
utrzymania dróg opartego na koncesjonowanym, prywatnym finansowaniu było jedyne w Europie.
Korzyści (spodziewane): znaczna poprawa jakości stanu dróg, przeprowadzenie remontów, które
w znacznym stopniu polepszyły stan nawierzchni.

Oświetlenie uliczne w Krakowie
Sytuacja wyjściowa: krakowskie oświetlenie
uliczne było energochłonne, ulegało częstym awariom.
Zakład Energetyki, jako dostawca energii elektrycznej, nie był zainteresowany wprowadzeniem bardziej
oszczędnego systemu.
Działania: władze miasta Krakowa doszły do
wniosku, że warunkiem podstawowym do skutecznego osiągnięcia poprawy jakości usług przy obniżonym
zużyciu energii jest uzyskanie prawa własności do sieci
i samodzielne przeprowadzenie przedsięwzięcia.
Umowa: przetarg wygrało konsorcjum: Elektrum
Warszawa – ES System Kraków. Przez czas określony w umowie prace modernizacyjne i eksploatacja finansowane ze środków własnych wykonawcy. Gmina
spłaca wykonawcę w miesięcznych ratach, po przedłożeniu jej rachunków za eksploatację i modernizację
urządzeń. Wynagrodzenie jego uzależnione jest od
efektów rozwiązań innowacyjnych.
Korzyści (spodziewane): poprawa jakości świadczonych usług, ponad 40-proc. oszczędności finansowe,
zmniejszenie kosztów gminy ponoszonych na opłaty za
oświetlenie ma korzystny wpływ na jej budżetowanie,
umożliwia przeznaczenie zaoszczędzonych środków na
inne cele, ograniczenie liczby awarii.
Water-front (Rozwój stref nadwodnych –
sieć miast w regionie Morza Bałtyckiego)
Sytuacja wyjściowa: potrzeba zadbania o rozwój miejskich stref nadwodnych w regionie Morza
Bałtyckiego.
Działania: projekt dotyczy nadwodnych stref miejskich. Finansowany przez UE. W miastach mają powstawać konsorcja złożone z właścicieli, użytkowników terenu, osób odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne.
Umowa: w projekcie uczestniczą miasta: Haasa
(Finlandia), Göteborg (Szwecja), Koge (Dania) oraz
Rostok, Lubeka, Werder, Poczdam i Berlin (Niemcy).
Ze strony polskiej do projektu należy pięć miast: Gdynia, Gdańsk, Szczecin, Elbląg oraz Tczew.
Korzyści (spodziewane): podniesienie konkurencyjności miast położonych nad Morzem Bałtyckim.
Infrastruktura drogowa w Słowenii
Sytuacja wyjściowa: zaniedbania w konserwacji sieci drogowej, potrzeba budowy krajowego systemu autostrad, poszukanie źródeł finansowania, zapotrzebowanie na prywatne inwestycje kapitałowe.
Działania: projekt miał na celu zapewnienie pomocy Ministerstwu Transportu i Komunikacji Republiki Słowenii w ustaleniu najbardziej efektywnej
metody pozyskania prywatnego kapitału na utrzymanie krajowej sieci drogowej.
Umowa: umowa koncesyjna pomiędzy rządem Słowenii a partnerem prywatnym na utrzymanie Krajo-

Linia kolejowa Perpignan–Figueras
(międzynarodowe PPP)
Sytuacja wyjściowa: potrzeba poprawy połączeń
kolejowych Hiszpanii odizolowanej od reszty kontynentu zarówno przez szersze niż w pozostałej części
Europy tory, jak i masyw Pirenejów oddzielający Hiszpanię i Francję, istnienie rozbieżności między procedurami zamówień publicznych i podobieństwem ustaw
o PPP w Hiszpanii i Francji.
Działania: umowa międzyrządowa między Madrytem i Paryżem została podpisana w 1995 r. Pierwszy
przetarg na kontrakt PPP (2001–2002) dla projektu
Perpignan–Figueras zakończył się porażką. Warunki
przetargowe nie były wystarczająco sprecyzowane.
W drugim przetargu w 2003 r. za podstawowe kryterium wyboru wykonawcy uznano wysokość wymaganego wkładu z funduszy publicznych. Przetarg wygrało konsorcjum TP Ferro (firmy Eiffage i ACS Dragados).
Umowa: sektor publiczny finansuje 50% planowanych kosztów projektu, z czego 10% pochodzi z funduszy unijnych TEN-T, a reszta z budżetów Francji
i Hiszpanii. Akcjonariusze TP Ferro sfinansowali 10%
kosztów, a kredyty bankowe – pozostałe 40%. Partner prywatny ponosi ryzyko opóźnień w budowie – za
każdy dzień przekroczenia terminu oddania do użytkowania powyżej 60 dni naliczane są kary. Budowa
potrwa do 2009 r. Przez 45 lat TP Ferro będzie pobierać opłaty od użytkowników za korzystanie z torów.
Korzyści (spodziewane): przedsiębiorstwa prywatne w konsorcjum TP Ferro są w posiadaniu zyskownej koncesji na obsługę szybkiej linii kolejowej
Perpignan–Figueras, rządy Francji i Hiszpanii połączą
sieci kolejowe swoich krajów z minimalnym obciążeniem dla państwowych budżetów, lepsza integracja
Hiszpanii z gospodarką reszty krajów członkowskich
Unii Europejskiej.

Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia
inwestycyjnego z zakresu infrastruktury
drogowej
ardzo ważnym etapem cyklu inwestycyjnego
typu PPP jest planowanie inwestycji i w tym
analiza ekonomiczna. W celu przybliżenia złożoności tego zadania prezentuje się metodę analizy
ekonomicznej na przykładzie hipotetycznej budowy
obwodnicy miasta [10]. W przykładzie zakłada się
wykonanie inwestycji w systemie DBFO, czyli Design,
Build, Finance, Operate (projektuj, buduj, finansuj,
eksploatuj). Partner prywatny projektuje obiekt budowlany, następnie go buduje, finansuje inwestycję
ze środków własnych oraz przez określony w umowie
czas (20 lat) eksploatuje wybudowany obiekt, po czym
przekazuje miastu. Partner publiczny płaci za każdy
samochód, który przejedzie po obwodnicy, dzięki czemu partner prywatny otrzyma zwrot kosztów oraz
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wygeneruje zyski. Decyzja o budowie drogi powinna być podjęta na podstawie analizy, która dotyczy dwóch wariantów:
 bezinwestycyjnego – WI, tj. ruch przez
miasto. Ponoszone koszty dotyczą remontów okresowych, cząstkowych i utrzymania bieżącego w okresie objętym analizą
(20 lat);
 inwestycyjnego – WII, tj. budowa obwodnicy w systemie PPP.
Do oceny przedsięwzięcia zastosowano metodę analizy korzyści – koszty,
uwzględniającą korzyści użytkowników
analizowanej inwestycji i koszty drogowe (budowy, remontów, utrzymania).
Obliczenia wykonano na podstawie: 
instrukcji oceny efektywności ekonomicz- Rys. 1. Koszty docelowe i zyski w poszczególnych fazach
nej przedsięwzięć drogowych i mosto- inwestycji partnera prywatnego
wych Instytutu Badawczego Dróg i Mo- Źródło: opracowanie własne.
stów [3]  wyników Generalnego Pognoza ruchu) nie zmniejszy opłacalności inwestycji dla
miaru Ruchu 2000 na sieci dróg krajowych i wojewódzpartnera publicznego. Rys. 1 ilustruje kwoty kosztów
kich  prognozy ruchu drogowego dla sieci dróg kradocelowych i zysków podmiotu prywatnego w poszczejowych  danych wejściowych, tzn. kosztów inwestygólnych fazach cyklu życia inwestycji. Koszty docelocji, przewidywanych terminów realizacji i planowanej
we wynoszą 100 686 763 PLN. W fazie przedinwestywielkości nakładów w poszczególnych wariantach
cyjnej partner prywatny ma wydatki (zgodnie z umową),
(w podziale na: inwestycje, remonty okresowe, remonzwiązane z kosztami wykonania dokumentacji projekty cząstkowe i bieżące utrzymanie)  danych technicztowej oraz wykupem gruntów pod drogę – 7 870 000 zł.
nych: długość odcinka drogi, parametry techniczne
W fazie realizacji przedsięwzięcia przypadającej na
i eksploatacyjne drogi.
lata 2006–2007 partner prywatny ponosi koszty –
W pierwszej kolejności oszacowane zostały koszty
63 074 000 zł, natomiast nie uzyskał żadnych przychobudowy obwodnicy obejmujące wykonanie projektu,
dów (opłat od podmiotu publicznego), przez co straty
wykup terenu i budowę. Następnie wykonano obliczebyły największe ze wszystkich etapów inwestycji. W fania opłacalności całej inwestycji z punktu widzenia koszzie eksploatacji obwodnicy w latach 2008–2013 parttów drogowych (wydatki na budowę, remonty i utrzyner prywatny poniósł koszty utrzymania bieżącego oraz
manie) oraz spełnienia oczekiwań użytkowników nowej
remontów cząstkowych – 8 375 784 zł, jednak wysoki
drogi (cel społeczny). Uzyskany wynik stanowi podstapoziom przychodów umożliwił wygenerowanie zysków
wę do podjęcia decyzji o budowie w systemie PPP. Na– 28 847 646 zł. W kolejnych latach partner prywatny
stępnie analizowano koszty i przychody partnera prydbając o wysoką jakość utrzymania obwodnicy, wyda
watnego oraz wydatki sektora publicznego. Analiza ta
13 645 051 zł na utrzymanie bieżące oraz remonty okrepo określeniu zysków, jakie zamierza generować podsowe (tak zwaną odnowę drogi), jednak zyski wyniosą
miot prywatny, oraz oszacowaniu ruchu na nowej dro31 023 065 zł. W ostatnich latach eksploatacji objętych
dze umożliwiła oszacowanie kosztów oraz okresy ich
umową, tj. 2020–2025, koszty partnera prywatnego
ponoszenia. Analiza obejmuje obliczenia związane z koszwyniosą 7 721 928 zł i zostaną poniesione na utrzymatem docelowym. Jest on liczony jako różnica pomiędzy
nie bieżące oraz remonty cząstkowe, natomiast zyski
opłatami partnera publicznego a zyskami, jakie chciałosiągną wysoki poziom 50 346 623 zł.
by osiągnąć partner prywatny.
Etap następny stanowi analiza kosztów i korzyści partnera publicznego.
Koszty – to opłaty wnoszone dla partnera prywatnego, korzyści – to oszczędności użytkownika w wyniku budowy obwodnicy. Po uzyskaniu korzystnego
wyniku dla obu partnerów podjęta zostaje decyzja o budowie w systemie PPP
według modelu DBFO.
W analizie ekonomicznej inwestycji posłużono się rachunkiem dyskontowym,
obejmującym 20-letni okres koncesji. Analiza ekonomiczna kosztów i korzyści wskazuje, że inwestycja jest rentowna. Analiza
wrażliwości wykazała, że nawet jednoczesny wzrost kosztów inwestycji o 15% Rys. 2. Koszty finansowania inwestycji przez sektor publiczi spadek natężenia ruchu o 15% (np. nie- ny w modelach: tradycyjnym i PPP
doszacowanie kosztów i nietrafna pro- Źródło: opracowanie własne.
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Na rys. 2 porównano koszty finansowania inwestycji przez partnera publicznego w przypadkach:
 finansowania inwestycji ze środków publicznych
(budżetowych) i jej wykonanie przez wykonawców
wybranych w drodze przetargu. Wykres ten ukazuje,
że maksymalne koszty partner publiczny poniósłby
w fazie wprowadzenia, gdy konieczne jest sfinansowanie całej budowy obwodnicy. W kolejnych fazach
koszty byłyby na poziomie kwot przeznaczanych na
utrzymanie bieżące oraz remonty;
 wykonania obwodnicy w systemie PPP. Koszty ponoszone przez partnera publicznego są w tej sytuacji
rozłożone w długim czasie, co w przypadku ograniczonych środków publicznych jest korzystne, ponieważ umożliwia powstanie niezbędnego obiektu budowlanego i świadczenie usług publicznych oparte na
powstałych zasobach. W dwóch pierwszych fazach
partner publiczny nie ponosi żadnych kosztów, inwestycja w całości jest finansowana ze środków prywatnych. W następnych fazach partner publiczny ponosi
koszty, które są związane z opłatami partnerowi prywatnemu za pojazdy przejeżdżające po obwodnicy. Po
wygaśnięciu umowy o PPP partner publiczny bez dodatkowych kosztów przejmuje obwodnicę miasta. Jest
to sytuacja bardzo korzystna dla partnera publicznego, ponieważ koszty niezbędne do wybudowania obwodnicy ponosi partner prywatny, natomiast partner
publiczny spłaca je w dłuższym terminie w latach
2008–2025, kiedy obwodnica istnieje i możliwe jest jej
użytkowanie.
Piąty etap analizy to sprawdzenie, czy realizacja
przedsięwzięcia w systemie PPP nadal gwarantuje partnerowi publicznemu korzyści wynikające z wybudowania obwodnicy miasta. Do tej analizy niezbędne jest
uwzględnienie płatności partnera publicznego oraz
oszczędności użytkowników dróg (oszczędności wynikają ze zmniejszenia kosztów: eksploatacji pojazdów,
czasu pracy kierowców, czasu pasażerów, wypadków,
emisji toksycznych składników spalin). Symulacja wzrostu kosztów wskazała, że płatności na rzecz partnera
prywatnego mogłyby jeszcze wzrosnąć, a inwestycja nadal byłaby opłacalna dla partnera publicznego. W przypadku tej analizy przy stopie dyskontowej d=0,08, NPV
jest dodatnie. Analiza ekonomiczna wykazała, że wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) spełnia wymaganie granicznej minimalnej rentowności. Inwestycja w systemie PPP dla partnera publicznego jest rentowna.
W latach 2005–2007, kiedy inwestycja była jeszcze
w trakcie realizacji, partner publiczny nie ponosi żadnych kosztów związanych z budową obwodnicy. Począwszy od roku 2008, budżet zostanie obciążony kosztami związanymi ze zobowiązaniami w stosunku do
partnera prywatnego, rekompensowanymi przez
oszczędności, jakie przyniesie użytkownikom nowa obwodnica. Przeprowadzone obliczenia wskazują, że
oszczędności są duże i w kolejnych latach rosną. Jest
to związane z założeniem, że coraz więcej pojazdów
będzie przejeżdżać przez obwodnicę. Można zauważyć, że korzyści użytkowników są wyższe od kosztów
poniesionych przez stronę publiczną. W tym przypadku partnerstwo publiczno-prywatne spełnia cel publiczny, jakim jest budowa obwodnicy miasta. Zakończeniem analizy powinno być opracowanie szczegółowej umowy oraz rozpoczęcie inwestycji.

Zakończenie
iczba przykładów na zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego na świecie jest
duża, brakuje jednak rzetelnego i szczegółowego ich opracowania, przedstawienia w sposób wyczerpujący danych dotyczących zawieranych umów,
podziału ról, obowiązków, odpowiedzialności pomiędzy partnerami. Zaprezentowane przykłady także zawierają braki informacyjne. Istnieje potrzeba zwiększenia dostępności do danych ze zrealizowanych
inwestycji oraz rozwoju metod pozwalających na dokładniejsze ich planowanie i analizę ekonomiczną
łącznie z szacowaniem ryzyka takich przedsięwzięć.
Wiedza taka umożliwia niewątpliwie uniknięcie błędów przy zawieraniu umów i wymianę doświadczeń
partnerów. Na stronach internetowych pojawiają się
bazy danych zawierające przykłady realizacji przedsięwzięć w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, jednak informacje tam umieszczane są niepełne
lub dostęp do nich jest płatny, przez co ograniczony.
dr hab. inż. Anna Sobotka
prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
mgr inż. Anna Żelazna-Blicharz
Politechnika Lubelska
mgr inż. Piotr Blicharz
Politechnika Lubelska
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Summary
The article applies to the issue of investments that are realized as Public-Private Partnership, the new form of financing the infrastructure investments in Poland, which is the
alternative for enterprises that are realized in a conventional way from the budget. There are presented the key features of examples of an investment realization in Public-Private Partnership in Poland and other European countries.
There are also presented the results of an economic analysis
of a hypothetical investment that is realized as Public-Private Partnership, such as building and usage of an urban
ring road.
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Organizacja wirtualna
a inne koncepcje zarządzania
Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz

Wprowadzenie
erze gwałtownego rozwoju technologii informatycznych, globalizacji i wzrostu potrzeb
klientów organizacje są zmuszone do adoptowania nowych struktur: spłaszczonych [13], bez granic [9], opartych na współpracy oraz pracy grupowej
[10], rozproszonych, bardziej elastycznych oraz zorientowanych na kompetencje, zadania, które będą w stanie sprostać zmianom zachodzącym w burzliwym otoczeniu [14]. Informacja i technologia informacyjna są
siłą sprawczą zmian organizacyjnych w mającej obecnie miejsce tzw. trzeciej fali, zwanej erą informacji
[20], oraz rozszerzają możliwości współpracy pomiędzy organizacjami, pozwalają przekroczyć barierę czasu i przestrzeni. Jedną z takich form współpracy podążającej za zmianami jest organizacja wirtualna (OW)
[4, 12, 22] – najbardziej obiecujący model organizacji
XXI w. Firmy postrzegają ją jako źródło przewagi konkurencyjnej.
Istotne znaczenie mają dla istnienia OW dostępne
rozwiązania IT [11, 18], a także sieci komputerowe:
internet, intranet czy ekstranet oraz pracujące na
ich podstawie różne systemy informatyczne umożliwiające wirtualizację przedsiębiorstwa [1, 8], a mianowicie: systemy zarządzania przepływem pracy

Rys. 1. Czy stosowanie koncepcji organizacji
wirtualnej będzie źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa do 2015?
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, n=45.

(WORKFLOW), systemy pracy grupowej (np. listy dyskusyjne), systemy zarządzania wiedzą (np. LMS, CMS,
LCMS), tele- i wideokonferencje, systemy zarządzania kontaktami z klientami (CRMS), systemy klasy
MRPII/ERP (przede wszystkim moduły wspomagające e-biznes), systemy „czwartej generacji” (np. „inteligentni agenci”, systemy ekspertowe, sztuczne sieci
neuronowe itp.), systemy dedykowane organizacjom
wirtualnym, portale informacyjne (np. portal korporacyjny), systemy informatyczne związane z rozpoznawaniem mowy i pisma. Ludzie i organizacje będący
członkami OW są poza jednolitą, formalną strukturą
[2], połączeni wspomnianymi powyżej rozwiązaniami
technologicznymi.

Pojęcie organizacji wirtualnej
stnieje wiele definicji organizacji wirtualnej
(przegląd dotychczasowych sformułowań OW
przedstawia m.in. Walker, s. 29–30, [21]).
Pojęcie to zostało spopularyzowane przez Byrne i innych: Organizacja wirtualna to czasowa sieć niezależnych podmiotów (dostawców, klientów, nawet dotychczasowych konkurentów) połączonych technologią
informacyjną w celu dzielenia umiejętności, zasobów,
kosztów i dostępu do własnych i nowych rynków.
Współpracujący partnerzy łączą się szybko w celu
wykorzystania nadarzającej się szansy rynkowej. Dzięki czemu powstaje kompleksowy i elastyczny system
łączący w jedną, informacyjną całość producentów,
dostawców i klientów. Gdy szansa rynkowa zostanie
wykorzystana, najczęściej organizacja wirtualna ulega rozwiązaniu. W najczystszej formie organizacji wirtualnej współpracujący partnerzy wnoszą do współpracy tylko kluczowe kompetencje (Byrne, s. 98–103, [3]).
W Polsce tę koncepcję nowoczesnej formy organizacji działalności biznesowej rozpowszechnili W.M.
Grudzewski oraz I. Hejduk. Organizacja wirtualna
stanowi dynamiczne narzędzie zarządzania oparte na
sieciach komputerowych i możliwości korzystania
z banków informacyjnych, takich jak internet. Podstawę kreowania OW stanowi nieograniczony zbiór
partnerów, którzy zaakceptowali podstawowe cele
i zasady tejże organizacji (Grudzewski & Hejduk,
s. 164 i n., [5]). Koncepcja OW oparta jest na stworzeniu tzw. centrum kompetencji kluczowych. Obejmuje
ono umiejętności konieczne do budowania strategii
globalnej spójnej ze strategiami cząstkowymi poszcze-

,
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gólnych biznesów (partnerów OW). Wszelkie funkcje
rzeczowe, takie jak: produkcja, logistyka, badania
i rozwój, marketing są realizowane przez tzw. dostawców usług, czyli zewnętrzne wyspecjalizowane jednostki (Grudzewski & Hejduk, s. 93, [6]). Powyższa
charakterystyka prezentuje zarówno podejście instytucjonalne (strukturalne) do OW, czyli takie, które
postrzega OW jako zbiór powiązanych ze sobą elementów: organizacji, przedsiębiorstw, zespołów, indywidualnych jednostek, jak i procesowe. Przedmiotem
analizy podejścia instytucjonalnego jest struktura
układu. Podejście procesowe (funkcjonalne) uwydatnia zaś strategiczną funkcję OW oraz rolę technologii
informacyjno-komunikacyjnej w procesie ciągłych
zmian. Dzięki temu można nawet w tym miejscu zaryzykować stwierdzenie, że bardziej adekwatna nazwa dla tej koncepcji OW to wirtualne organizowanie
(m.in. Schultze & Orlikowski, 2001, s. 5 [15]).

Organizacja wirtualna
a inne koncepcje zarządzania
zarządzaniu organizacją wirtualną stosuje
się już istniejące doświadczenia nauk o zarządzaniu (rys. 1), ale w różnym stopniu.
Może pojawić się pytanie o ich rozpowszechnienie, czyli
o istnienie dobrych fundamentów do zarządzania organizacją wirtualną. Przedsiębiorstwa wprowadzające idee OW stosują przede wszystkim strategię specjalizacji (70%), co jest naturalną konsekwencją
koncentracji na kluczowych kompetencjach. Z realizacji organizacji wirtualnej może wynikać bezpośrednio specjalizacja. Specjalizacja polega na zaangażowaniu przedsiębiorstwa w jedną wybraną dziedzinę
działalności i skoncentrowanie na niej całego własnego potencjału. Specjalizacja wymaga od przedsiębiorstwa skoncentrowania się na jednej dziedzinie
działalności i wydobycia na światło dzienne swej potencjalnej odmienności (Strategor, 1996, s. 157 i 163,

[19]). Przeciwieństwem specjalizacji jest dywersyfikacja wskazywana tylko przez 27% przedsiębiorstw,
która jako strategia ma za zadanie zmniejszać ryzyko
wynikające z koncentrowania się na jednej dziedzinie. Przedsiębiorstwo, aby być atrakcyjnym partnerem w potencjalnej organizacji wirtualnej, powinno
raczej koncentrować się na swojej wyróżniającej się
kluczowej kompetencji.
Tak samo popularne (70%) jak specjalizacja
w przedsiębiorstwach wykorzystujących formę OW
jest zarządzanie projektami. Zarządzanie projektami to zbiór zarówno technik mechanistycznych
użytych do planowania i kontroli projektu, jaki i technik behawioralnych lub „miękkich” do wspierania procesów związanych z czynnikiem ludzkim (Slack, 1998,
s. 156, [17]).
Spośród przedsiębiorstw mających doświadczenie
praktyczne z OW ponad połowa wykorzystuje zasady
zarządzania przez cele oraz narzędzia budowania zespołów. Zarządzanie przez cele (ZPC) to proces
uzgadniania celów, pożądanych wyników w ramach
organizacji tak, aby pracownicy je rozumieli i byli zaangażowani w ich realizację. Idea spopularyzowana
została przez P.F. Druckera w 1954 w jego książce
The Practice of Management. Budowanie zespołów
odnosi się do procesu ustanawiania i rozwoju zdolności współpracy oraz zaufania między członkami zespołu. Obejmuje na przykład interaktywne ćwiczenia,
ocenę zespołów, dyskusje grupowe. Zarządzanie przez
cele umożliwia w przypadku organizacji wirtualnej
precyzyjne ustalenie celów i pomiar ich wykonania.
Z kolei budowanie zespołów kształtuje ducha zespołowego koniecznego w przypadku współpracy grupy
ludzi np. w postaci zespołów samokierujących, zespołów zadaniowych itd.
Organizacje wirtualne niejednokrotnie stają przed
problemami zarządzania wiedzą. Zarządzanie
wiedzą może być opisane jako zintegrowane, systematyczne podejście do identyfikowania i dzielenia się

Rys. 2. Koncepcje zarządzania stosowane w przedsiębiorstwach wykorzystujących OW
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, n=33.
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zasobami informacyjnymi firmy obejmującymi bazy
danych, dokumenty, polityki i procedury, jak również
uprzednio jasno niewyartykułowanych ekspertyz oraz
doświadczenia posiadanego przez pracowników (Army
Knowledge Online – An Intelligent Approach to Mission Success, U.S. Department of the Army, Washington, za: [16], Schwartz, 2006, s. 1).
Informacja jest często podstawowym elementem,
na którym skupia się działalność potencjalnej organizacji wirtualnej. Wśród przebadanych przedsiębiorstw
mających doświadczenie z OW prawie 50% stosuje
koncepcje zarządzania wiedzą. W życiu każdej organizacji pojawiają się momenty, kiedy zachodzi potrzeba wprowadzania zmian, aby organizacja mogła przetrwać i dalej się rozwijać. W szczególności organizacja
wirtualna charakteryzuje się zinstytucjonalizowaną
zmianą organizacyjną oraz kreowaniem kultury wspierającej ciągłą zmianę organizacyjną (Hale & Withlam,
1997, s. 3–4, [7]). Naturalną konsekwencją jest stosowanie zarządzania zmianami (33% badanych przedsiębiorstw). Znacznie mniejszą popularnością cieszą
się: lean management, zarządzanie łańcuchem wartości oraz reengineering – odpowiednio 18%, 12% i 6%.
Mała popularność reengineeringu może być wytłumaczona tym, że w koncepcji organizacji wirtualnej
nie chodzi o radykalne przeprojektowanie procesów,
lecz o pewną ciągłość zmian, aby ustawicznie prezentować najwyższy poziom kompetencji i być atrakcyjnym partnerem do współpracy.
Lean management – „odchudzone” zarządzanie
– to filozofia działania polegająca na redukcji strat (jap.
muda) wynikających na przykład z nadprodukcji, czasu postoju, transportu, inwentaryzacji, a prowadząca
do zmniejszenia czasu i kosztów działania. Zarządzanie łańcuchem wartości dotyczy zarządzania
działaniami głównymi w organizacji tworzącymi jej
wartość, np. logistyką, produkcją, sprzedażą, marketingiem oraz wspierającymi, np. infrastrukturą administracyjną, zasobami ludzkimi, badaniami i rozwojem, zaopatrzeniem. Koncepcja spopularyzowana
przez M. Portera w 1985 roku w książce Competitive
Advantage: creating and sustaining superior performance. Reengineering może być zdefiniowany jako
radykalne przekształcanie procesów biznesowych wykorzystujące najnowsze rozwiązania dostarczane przez
technologie informacyjne (Slack, s. 12, [17]).

Podsumowanie
a podstawie badań można wysnuć wniosek,
że organizacja wirtualna opiera się w dużym
stopniu na istniejących koncepcjach zarządzania, w szczególności zarządzaniu projektowym oraz
specjalizacji. Idąc dalej, można nawet stwierdzić, że
organizacja wirtualna nie jest absolutnie nową formą
organizacji, jako że stanowi swoistą konfigurację, połączenie i zastosowania innych koncepcji zarządzania,
zaczynając od zarządzania projektami, a kończąc na
reengineeringu.
mgr inż. Anna Sankowska
mgr Monika Wańtuchowicz
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Produkcji
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Testy serii w ocenie
efektywności informacyjnej
największych giełd europejskich
Jarosław Rybczyński

Wprowadzenie
ipoteza efektywności rynków kapitałowych
(The Efficient Market Theory) jest ciągle jednym z bardziej zajmujących i kontrowersyjnych zagadnień poruszanych w literaturze finansowej. Pierwsze artykuły na ten temat pojawiły się
w połowie lat 60. XX w. [Fama 1965], ale cały czas
przeprowadzane są nowe, obszerniejsze analizy związane z tym zagadnieniem [Fama 1998; Jarrett, Kyper
2006]. Zgodnie z hipotezą efektywności, ceny akcji odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje rynkowe,
w związku z czym na rynku efektywnym niemożliwe
jest uzyskanie ponadprzeciętnych dochodów przy zastosowaniu jakiejkolwiek metody inwestycyjnej ani
wykorzystaniu dowolnych informacji. Ma to doniosłe
znaczenie dla inwestora – zarówno indywidualnego,
jak i instytucjonalnego, gdyż zaprzeczałoby sensowności jakiegokolwiek aktywnego sposobu inwestowania. W tekście zaprezentowana zostanie analiza losowego charakteru zmian wartości indeksów giełdowych
przy zastosowaniu statystycznych testów serii. Obliczenia dotyczą głównych indeksów trzech największych europejskich rynków akcji: giełdy w Londynie –
indeks FTSE-100 (Financial Times Stock Exchange-100, od roku 1984) opisujący zmiany 100 największych spółek notowanych na rynku stolicy Wielkiej
Brytanii; giełdy w Paryżu – indeks CAC40 (Cotation
Assistée en Continu, od roku 1987) skupiający 40 największych firm tego rynku; giełdy we Frankfurcie –
indeks DAX (od roku 1970). Obliczenia zostały przeprowadzone dla okresów od pierwszego notowania
danego indeksu do października 2006.

Efektywność rynków kapitałowych
ekonomii pojęcie efektywności może być używane w różnych kontekstach i znaczeniach,
najczęściej jako racjonalność, dochodowość,
zyskowność. Jednakże efektywność rynków kapitałowych jest rozumiana inaczej, rozróżnia się tutaj trzy
rodzaje efektywności. Efektywność alokacyjna oznacza, że zapewniony jest odpowiedni dopływ kapitału
do najlepszych przedsiębiorstw. Efektywność rynku
w sensie transakcyjnym jest spełniona, gdy pośrednicy zapewniają odpowiednio niskie koszty transakcyjne i w miarę szybką możliwość zawierania transakcji.
Trzeci rodzaj efektywności, której będzie dotyczyć ta

praca, to efektywność informacyjna. Jest ona spełniona, gdy wszelkie informacje docierają do inwestorów
odpowiednio szybko, powodując bezzwłoczną zmianę
w wycenie papierów wartościowych. W zależności od
tego, jakie informacje zostają uwzględnione w cenach,
wyróżnia się trzy formy efektywności informacyjnej:
słabą, półsilną oraz silną. Aby rynek kapitałowy spełniał założenie o efektywności słabej, konieczne jest,
aby aktualne ceny akcji odzwierciedlały ich ceny
z przeszłości. Efektywność półsilna będzie spełniona,
gdy w cenach zostaną dodatkowo uwzględnione wszelkie informacje dostępne publicznie. W efektywności
silnej natomiast zakłada się, że w cenach znajdują się
także informacje prywatne [Fama 1970, Czekaj 2001].
Badanie słabej efektywności rynków kapitałowych
opiera się przede wszystkim na stwierdzeniu, czy ceny
akcji zmieniają się w sposób losowy, stosuje się też
inną nazwę tego rodzaju efektywności wprowadzoną
przez E. Famę [Fama 1991] – testy przewidywalności
stóp zwrotu. W literaturze można znaleźć całą gamę
przykładów odstępstw od losowego charakteru zmian
cen akcji, takich jak efekt miesiąca [Mlambo, Biekpa
2006; Tonchev, Kim 2004], efekt dnia [Draper, Paudyal 2002], różne od zera autokorelacje stóp zwrotu
[Urrutia 1995] i inne. W tym artykule, w celu określenia stopnia losowego charakteru zmian wartości indeksów giełdowych, zostanie wykorzystana grupa testów statystycznych opartych na seriach stóp zwrotu.

Serie stóp zwrotu
eria jest to sekwencja jednakowych elementów, przed którymi i po których występują
inne elementy lub nie ma żadnego. Najprostszy i mający najszersze zastosowanie jest przypadek
serii, w których występują dwa rodzaje elementów,
na przykład: (wzrost, spadek), (orzeł, reszka), (plus,
minus), (0, 1), (tak, nie). Załóżmy, że na dziesięciu
kolejnych sesjach mieliśmy do czynienia z następującą sekwencją wzrostów ceny (W) oraz spadków (S):
W_S_WWW_SS_WW_S. Sekwencja ta została już podzielona na serie, których jest tutaj 6, po 3 wzrostowe
i spadkowe. Najdłuższa seria jest 3-elementowa. Można zauważyć, że występuje przewaga wzrostów. Prawdopodobieństwo wystąpienia wzrostu w tym ciągu
wynosi 0,6. Jeśli chodzi o wzajemną relację liczby serii każdego z dwóch rodzajów elementów, to albo jest
ich tyle samo, wtedy cały ciąg elementów zaczyna się

organizacji 4/2007

RYNKI FINANSOWE

na przykład od wzrostu, a kończy na spadku, albo serii jednego rodzaju elementów jest o jedną więcej, wtedy cała sekwencja zaczyna się i kończy tym samym
elementem.
Oczywiście w praktyce występują także sesje, na
których cena akcji nie ulega zmianie i można wtedy
uwzględniać serie o trzech rodzajach elementów
(wzrost, spadek, brak zmiany). Szczególnie duża liczba dni bez zmiany ceny występuje dla spółek niewielkich, o małej płynności i obrotach. Jednakże, jeśli takich sesji jest stosunkowo niewiele, można zastosować
uproszczenie [Yao et al. 2005] polegające na potraktowaniu sesji o zerowej stopie zwrotu jako sesję o znaku
ostatniej sesji wzrostowej lub spadkowej. Zerową stopę zwrotu traktować można wtedy jako nieskończenie małą zmianę w kierunku zgodnym z istniejącym
trendem. Oczywiście, należy zdawać sobie sprawę, że
zabieg taki zwiększa prawdopodobieństwo odrzucenia
hipotezy o losowym charakterze zmian cen na giełdzie,
czyli w tym przypadku hipotezę o braku wyróżnialnego statystycznie trendu. Jednakże z drugiej strony,
ograniczenie się do dwóch znaków jest praktyczniejsze z punktu widzenia inwestora giełdowego.

Szczegółowa analiza serii
tabeli 1 przedstawione zostały najdłuższe
serie zaobserwowane dla indeksów DAX,
CAC-40 i FTSE-100. Najdłuższa seria została zanotowana dla indeksu niemieckiego DAX. Była
to seria 15 następujących po sobie wzrostów, czyli był
to okres trzech tygodni nieprzerwanych wzrostów.
Jednakże zmiana wartości indeksu nie była zbyt duża,
inne krótsze serie często powodowały silniejsze zmiaTab. 1. Najdłuższe zaobserwowane serie dla indeksów DAX, FTSE-100, CAC-40
Długość
serii

Okres

Zmiana
[%]

DAX

15
-14
13
-13

14.01.1972–3.02.1972
3.09.1971–21.09.1971
29.01.1997–14.02.1997
8.05.1970–27.05.1970

6,90
-8,15
8,30
-16,87

FTSE

14
11
11
-11

11.08.1986–1.09.1986
28.04.1997–13.05.1997
17.12.2003–5.05.2004
13.01.2003–24.01.2003

9,57
7,57
4,16
-12,41

13

28.10.1998–16.11.1998

10,56

Indeks

CAC-40

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony
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ny. Widać, że im większy okres notowań (DAX – 27
lat, FTSE – 22 lata, CAC – 19 lat), tym dłuższa jest
seria o maksymalnej długości. Jednakże żadna z tych
serii nie jest na tyle długa, aby można było odrzucić
hipotezę o losowym charakterze zmian [C. Domański, K. Pruska 2000].
W tabeli 2 przedstawiono podstawowe opisowe charakterystyki statystyczne serii stóp zwrotu wzrostowych oraz spadkowych. W przypadku wszystkich trzech
indeksów mieliśmy do czynienia z większą liczbą sesji
wzrostowych niż spadkowych, stąd naturalne wydaje
się, że przede wszystkim średnia długość serii, ale także odchylenie standardowe oraz skośność i kurtoza
mają większą wartość w przypadku właśnie sesji wzrostowych. Nie zawsze taka zależność musi występować,
na przykład dla indeksu giełdy australijskiej ASX All
Ordinaries Price Index [Yao et al. 2005] pomimo większej liczby sesji wzrostowych skośność i kurtoza były
większe dla serii spadkowych. Największe różnice
w wartościach między seriami wzrostowymi i spadkowymi zanotowano dla indeksu FTSE.
Tabela 3 zawiera porównanie liczby serii zaobserwowanych i przewidywanych, na podstawie wzorów
z pracy [C. Domański 1979] o określonych długościach.
Liczbowo, największe różnice występują dla serii
o najniższych długościach, ale jest to oczywiste, gdyż
takich serii jest najwięcej. Dlatego policzone zostały
także przedstawione w tabeli w kolumnach N nadwyżki procentowe pokazujące, o ile procent w seriach
o określonej długości jest więcej serii zaobserwowanych
niż przewidywanych. Dla wszystkich analizowanych
indeksów serii o długościach 1 (oraz 2 dla DAX i FTSE)
jest mniej, niż wynikałoby to z założenia o losowym
charakterze zmian cen na giełdzie. W przypadku indeksów FTSE oraz DAX liczba zaobserwowanych serii
jest mniejsza niż przewidywanych z dużą lub bardzo
dużą statystyczną istotnością. Najbliższy losowego charakteru zmian jest indeks giełdy francuskiej CAC-40.
Zwykły test znaków [A. Aczer 2000] określa tylko,
czy któregoś ze znaków stopy zwrotu (plus lub minus) jest więcej, a przewaga wzrostów w dłuższym
okresie jest całkiem naturalna (kolumny 4 i 5 tabeli 4). Ciekawsze informacje daje zastosowanie testu
znaków w odniesieniu do trendu. Postępowanie jest
analogiczne jak w zwykłym teście znaków, tyle że jako
znak określa się znak iloczynu dwóch kolejnych stóp
zwrotu. To znaczy, jeżeli po wzroście nastąpi kolejny
wzrost lub po spadku następny spadek, otrzymamy
znak dodatni (+1). Mamy wtedy do czynienia z lokalna kontynuacją trendu. Natomiast jeśli po wzroście
wystąpi spadek lub po spadku – wzrost, wtedy występuje odwrócenie trendu i zapisujemy znak ujemny

Tab. 2. Opisowe statystyki serii stóp zwrotu indeksów FTSE-100, CAC-40 oraz DAX
Indeks
Rodzaj serii

CAC-40

DAX

FTSE-100

wzrostowe

spadkowe

wzrostowe

spadkowe

wzrostowe

spadkowe

Średnia długość serii

2,07

1,94

2,21

2,04

2,18

1,94

Odchylenie standardowe

1,41

1,27

1,55

1,41

1,53

1,28

Skośność

1,75

1,55

1,95

1,80

1,91

1,55

Kurtoza

2,40

2,08

2,72

2,51

2,63

2,08

Liczba wzrostów /spadków

2502

2341

4800

4428

3004

2665
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Tab. 3. Zaobserwowane (Z) i przewidywane (P) liczby serii o określonych długościach oraz nadwyżka procentowa (N) ilości Z nad P
Długość serii

DAX

FTSE-100

CAC-40

Z

P

N [%]

Z

P

1

1961

2303,8

-14,9

1303

1412,7

N [%]

2

1139

1149,9

-0,9

689

703,7

-2,1

624

604,2

3,3

3

605

574,9

5,2

393

351,8

11,7

334

302,0

10,6

4

314

287,9

9,1

176

176,5

-0,3

138

151,1

-8,7

5

163

144,4

12,9

100

88,9

12,5

94

75,7

24,0

6

85

72,5

17,2

50

44,9

11,4

31

38,0

-18,4

7

36

36,5

-1,4

25

22,8

9,8

15

19,1

-21,3

8

22

18,4

19,6

7

11,6

-39,5

8

9,6

-16,5

-7,8

Z

P

1167

1209,9

N [%]
-3,5

9

5

9,3

-46,1

3

5,9

-49,2

4

4,8

-17,1

10

2

4,7

-57,4

0

3,0

-100,0

0

2,4

-100,0

11

3

2,4

26,3

3

1,6

93,4

0

1,2

-100,0

12

1

1,2

-17,0

0

0,8

-100

0

0,6

-100

13

2

0,6

227,1

0

0,4

-100

1

0,3

220,2

14

1

0,3

221,7

1

0,2

369,5

0

–

–

15

1

0,16

532,1

0

0,1

–

0

–

–

4340

4608

-5,82

2750

2825

2420

-0,16

Razem

-2,65

2416

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.parkiet.com.pl

Tab. 4. Dane do testu znaków dla trendu
Liczba
kontynuacji

Liczba
odwróceń

Liczba
spadków

Liczba
wzrostów

DAX

4888

4339

4428

4800

FTSE-100

2919

2749

2665

3004

CAC-40

2426

2416

2341

2502

Indeks

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony
www.parkiet.com.pl

(-1). Liczbę zaobserwowanych kontynuacji i odwróceń
trendu przedstawiono w kolumnach 2 i 3 tabeli 4.
Tutaj także dla indeksów FTSE i DAX mamy statystycznie istotne różnice między tymi dwiema liczbami (poziomy alfy krytycznej odpowiednio 2,38%
i 0,01%). Jest to dość ważny wynik, dający w dłuższym okresie potwierdzenie występowania trendów.
Giełda francuska ponownie wykazuje wyraźnie losowy charakter zmian swojego głównego indeksu.
Podobną, aczkolwiek dokładniejszą analizę można przeprowadzić na podstawie tabeli 5, w której kontynuacje i odwrócenia zostały rozbite na konkretne
zmiany, czyli kolejno wzrost po wzroście, spadek po

wzroście, wzrost po spadku i spadek po spadku. Na
przykład dla indeksu DAX w 2169 przypadkach po
wzroście nastąpił spadek, a w 2630 po wzroście również wzrost.
Otrzymujemy tutaj klasyczne tablice czteropolowe, więc można na ich podstawie wyliczyć współczynniki ϕ Yule’a [Sobczyk 1999] oraz zastosować test x2
do oceny istotności statystycznej. Wartości α krytycznej wynoszą kolejno dla DAX 0,01%, FTSE 4,6%, natomiast dla CAC-40 ponownie obserwujemy zachowanie nieodbiegające od losowego. Gdyby zastosować
system inwestycyjny oparty na fakcie, że występuje
więcej kontynuacji niż odwróceń trendu, istotną informacją byłaby różnica w bezwzględnej wartości średnich stóp zwrotu (stopy zwrotu w dwóch ostatnich
kolumnach tabeli 5) między ciągiem wzrost – wzrost
a wzrost – spadek. Istotność statystyczna tych różnic
jest na średnim poziomie dla DAX i CAC, natomiast
wartości te są statystycznie nierozróżnialne dla indeksu FTSE, oczywiście z uwzględnieniem wartości bezwzględnych średnich.
Idąc dalej, można określić prawdopodobieństwo
wystąpienia kontynuacji trendu wzrostowego lub spadkowego w ciągu identycznych zmian o określonej dłu-

Tab. 5. Liczba kontynuacji i odwróceń trendu oraz średnie stopy zwrotu sesji spadkowych i wzrostowych
Indeks
DAX
FTSE
CAC-40

Liczba

Zmiana wcześniejsza

Stopy zwrotu [%]

wzrost

spadek

wzrost

spadek

wzrost

2630

2169

0,85

-0,80

spadek

2170

2258

0,89

-0,94

wzrost

1629

1374

0,74

-0,71

spadek

1375

1290

0,76

-0,82

wzrost

1293

1208

0,94

-0,88

spadek

1208

1133

0,99

-1,04
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Tab. 6. Procentowe liczby kontynuacji trendu po wystąpieniu liczby znaków określonego typu
z kolumny 1
CAC-40

DAX

FTSE-100

Poprzedzająca liczba
znaków danego typu

Spadki

Wzrosty

Spadki

Wzrosty

Spadki

Wzrosty

7

54,6

41,2

40,0

58,1

20,0

41,4

6

44,0

50,0

45,5

46,7

28,6

53,7

5

40,3

37,4

46,5

51,4

48,6

46,2

4

48,4

55,8

51,1

50,1

47,7

54,7

3

43,7

49,1

48,7

53,4

44,3

51,3

2

48,3

51,7

50,0

54,0

50,4

54,1

1

50,3

53,2

52,6

57,0

49,2

56,1

Razem

48,4

51,7

51,0

54,8

48,4

54,2
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gości. Na przykład dla indeksu CAC-40, gdy wystąpiło
siedem kolejnych spadków, to prawdopodobieństwo, że
kolejna sesja była również spadkowa, wyniosło 54,6%,
jak pokazano w tabeli 6. Generalnie, porównując w wierszach prawdopodobieństwa kontynuacji serii spadkowych i wzrostowych, większe prawdopodobieństwo
w przeważającej liczbie przypadków było dla serii rosnących – pięć lub sześć na siedem. W przypadku serii
wzrostowych indeksów DAX i FTSE widać pewną przybliżoną zależność, że im dłuższa seria, tym mniejsze
prawdopodobieństwo jej kontynuacji. Serii o długościach większych niż siedem, mimo że występowały,
nie brano w tabeli 6 pod uwagę ze względu na ich zbyt
małą liczebność do wniosków statystycznych. Jeśli
wziąć pod uwagę łączną liczbę kontynuacji trendu, to
w przypadku wzrostów liczba ta waha się między 51,7%
(CAC) a 54,8% (DAX), natomiast serie spadkowe wykazują mniejsze prawdopodobieństwa do kontynuacji
trendu – odpowiednio 48,4% i 51%.

Podsumowanie
rzedstawione w pracy wyliczenia dotyczące
analizy serii dla głównych indeksów giełd
w Londynie, Paryżu i Frankfurcie pokazały
istotne statystycznie odstępstwa od losowego charakteru zmian stóp zwrotu w przypadku indeksów brytyjskiego i niemieckiego. Łączne ilości serii są w tych
przypadkach mniejsze, niż wynika to z teorii, oraz występuje tendencja do kontynuacji trendu. Indeks francuski CAC-40 nie wykazuje takich odstępstw i jego
zachowanie jest najbliższe założeniom hipotezy efektywności rynków kapitałowych. Jednakże najczęściej
praktyczne wykorzystanie metody bazującej na tego
typu odstępstwach jest nieopłacalne z punktu widzenia inwestora i daje wyniki dużo gorsze od strategii
„kup i trzymaj”. Jest to spowodowane niezerowymi
opłatami prowizyjnymi i występującym w praktyce
opóźnieniem sygnałów kupna–sprzedaży. Tak więc,
mimo że w większości przypadków odrzucona zostaje
efektywność informacyjna, nie wynika z tego faktu
wprost efektywność ekonomiczna.
Jarosław Rybczyński
Szkoła Zarządzania
Uniwersytet Śląski
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Summary
The purpose of this study is to compare the weak-form efficiency of main stock markets in Europe. In assessment of
market efficiency the runs tests of main indices of these
markets, Dax (Frankfurt), CAC-40 (Paris) and FTSE-100
(London) were used quoted on Warsaw Stock Exchange in
the period of 7 years, from 2000 to 2006. Using the method
giving to the no-change day a sign of previous session, for all
indices the expected number of runs were calculated as well
as discrepancies in actual and expected number of runs of
each length. From statistical point of view, basing on runs
tests, the weak-form efficiency could be rejected for German
Dax and British FTSE-100, contrary to the French CAC-40
index which seems to follow the random walk changes.
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Wykorzystanie współczynnika
regresji do badania zyskowności
sprzedaży na przykładzie
spółek sektora spożywczego
notowanych na GPW w Warszawie
Anna Turczak

Wstęp
nalizę regresji można wykorzystać do objaśniania zmienności jednej cechy zmiennością
drugiej cechy statystycznej. W artykule przebadana zostanie funkcja regresji sumy kosztów sprzedanych produktów, materiałów i towarów, kosztów
sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu względem
przychodów netto ze sprzedaży.
Na poziom przychodów ze sprzedaży wpływają dwa
czynniki – wysokość cen oraz wolumen sprzedaży, czyli
liczba sprzedanych produktów, materiałów i towarów.
Zwiększenie przychodów ze sprzedaży wiąże się zazwyczaj z koniecznością poniesienia przez przedsiębiorstwo dodatkowych kosztów. Wynik ze sprzedaży
to z kolei różnica pomiędzy przychodami netto ze
sprzedaży a kosztami sprzedanych produktów, materiałów i towarów, kosztami sprzedaży oraz kosztami
ogólnego zarządu. Jeżeli różnica ta jest dodatnia, to
przedsiębiorstwo osiąga zysk ze sprzedaży. W przeciwnym razie firma ponosi stratę.
Istotne jest, czy – jeśli przedsiębiorstwo osiąga
zysk – można zwiększyć jeszcze poziom tego zysku poprzez wzrost przychodów ze sprzedaży. Z kolei, gdy
firma ponosi stratę, to nasuwa się pytanie, czy wzrost
przychodów ze sprzedaży wywoła zmniejszenie straty, a w dalszej perspektywie – osiągnięcie zysku, czy
też nie. Na pytania te pomaga odpowiedzieć oszacowana funkcja regresji liniowej sumy kosztów sprzedanych produktów, materiałów i towarów, kosztów
sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu względem
przychodów netto ze sprzedaży. Funkcja ta jest liniową
aproksymantą opisującą zależność pomiędzy wymienionymi zmiennymi.

gdzie:
xi – kolejne obserwacje zmiennej niezależnej (objaśniającej),
yi – kolejne obserwacje zmiennej zależnej (objaśnianej),
a – współczynnik kierunkowy funkcji regresji,
b – parametr stały funkcji regresji,
n – liczba obserwacji.
Parametry liniowej funkcji regresji można oszacować klasyczną metodą najmniejszych kwadratów
(KMNK). Metoda ta opiera się na założeniu, że suma
kwadratów odchyleń zaobserwowanych wartości
zmiennej zależnej od jej wartości teoretycznych, czyli
wyznaczonych na podstawie funkcji regresji, jest najmniejsza. Założenie to zapisuje się następująco 1):
n

n

S (yi – yi*) = i=1
S (yi – axi – b)2 → min

i=1

gdzie:
yi – wartości empiryczne zmiennej zależnej (objaśnianej) Y,
yi* – wartości teoretyczne zmiennej zależnej (objaśnianej) Y.
Wartość parametru a w liniowej funkcji regresji
określa, o ile jednostek przeciętnie zmienia się (odpowiednio do znaku rośnie albo maleje) wartość zmiennej zależnej, gdy wartość zmiennej niezależnej rośnie
o jedną jednostkę. Parametr ten nosi nazwę współczynnika regresji.
Obliczając miejsca zerowe pierwszych pochodnych
cząstkowych względem odpowiednich parametrów
funkcji regresji liniowej, otrzymuje się następujące
wzory na parametry a i b:

Liniowa funkcja regresji
iniowa funkcja regresji zmiennej zależnej
(objaśnianej) Y przy danych wartościach
zmiennej niezależnej (objaśniającej) X jest
postaci:
yi* = a · xi + b,

i = 1, 2, ..., n,

n

a=

S(yi – y)(xi – x)

i=1

n

albo

a=

y·x–y·x

S(xi – x)2

i=1

oraz

b = y – a · x.

x2 – x2
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R2 = 1 – w2.
Miarami służącymi do oceny dopasowania oszacowanej funkcji regresji do danych empirycznych są
współczynniki indeterminacji oraz determinacji. Do
ich obliczenia niezbędne jest wyznaczenie tzw. reszt,
które są różnicą pomiędzy wartościami empirycznymi a wartościami teoretycznymi zmiennej zależnej Y.
Reszty oblicza się zatem ze wzoru:
ei = yi – yi*.
Warto zaznaczyć, że suma reszt, czyli suma odchyleń wartości empirycznych zmiennej Y od jej wartości
teoretycznych, wynosi 0.
Mając już wyznaczone reszty dla kolejnych obserwacji, można obliczyć współczynnik indeterminacji.
Współczynnik indeterminacji (zbieżności, zgodności)
określony jest wzorem2):
n

n

Se

w2 =

2
i=1 i
n

S(yi – y)2

i=1

=

S(yi – yi*)2

i=1
n

S(yi – y)2

i=1

Współczynnik indeterminacji przyjmuje wartości
z przedziału <0, 1>. Im niższy jest jego poziom, tym
lepsze jest dopasowanie funkcji regresji do danych
empirycznych. Współczynnik indeterminacji informuje, jaka część zmienności cechy zależnej nie została
wyjaśniona przez funkcję regresji, lecz wywołana jest
działaniem czynników przypadkowych.
Znając wartość współczynnika zbieżności, można
obliczyć współczynnik determinacji, ponieważ współczynniki te dopełniają się do jedności. Zatem:

Współczynnik determinacji również przyjmuje
wartości z przedziału <0, 1>, przy czym im wyższy
jest jego poziom, tym lepsze jest dopasowanie funkcji
regresji do danych empirycznych. Współczynnik determinacji informuje, jaka część zmienności cechy zależnej została wyjaśniona przez funkcję regresji.
Jakość modelu dodatkowo można sprawdzić, weryfikując hipotezę o istotności parametru stojącego
przy zmiennej objaśniającej, tj. bada się, czy parametr
ten istotnie różni się od zera. W tym celu należy postawić hipotezę zerową: H0: a = 0 wobec hipotezy alternatywnej H1: a =
/ 0. Aby zweryfikować taką hipotezę, oblicza się wartość statystyki testowej określonej
wzorem:
t=

a
,
D(a)

gdzie:
a – ocena parametru kierunkowego funkcji regresji;
D(a) – standardowy błąd szacunku parametru kierunkowego funkcji regresji.
Z tablic rozkładu t Studenta dla n–2 stopni swobody i zadanego poziomu istotności a można odczytać wartość krytyczną ta. Jeżeli |t|>ta, to hipotezę zerową należy odrzucić na rzecz hipotezy alternatywnej.
Oznacza to, że parametr kierunkowy funkcji regresji
jest istotny. Z kolei gdy |t|<ta, to nie ma podstaw do
odrzucenia hipotezy zerowej. W praktyce dla uproszczenia obliczeń przyjmuje się za wartość krytyczną ta
liczbę 2 i nie ma wtedy potrzeby odszukiwania właściwej wartości w tablicach statystycznych.

Tab. Oszacowanie i weryfikacja liniowych funkcji regresji
Spółka

Oszacowana funkcja
regresji liniowej

Współczynnik
determinacji R2

Statystyka
t Studenta

BEEF-SAN

yi* = 1,00 · xi + 705

0,892

7,61

DUDA

yi* = 1,00 · xi – 3683

0,999

99,07

ELSTAROIL

yi* = 0,89 · xi + 821

0,987

23,22

GRAAL

yi* = 1,00 · xi – 1528

0,992

29,85

HOOP

yi* = 0,78 · xi + 17 954

0,950

11,51

INDYKPOL

yi* = 0,78 · xi + 30 072

0,940

10,51

JAGO

yi* = 0,97 · xi – 38

0,992

29,96

JUTRZENKA

yi* = 0,92 · xi + 1048

0,987

22,87

KRUSZWICA

yi* = 0,86 · xi + 15 338

0,842

6,10

MIESZKO

yi* = 0,73 · xi + 11 042

0,936

10,08

PEPEES

yi* = 0,62 · xi + 5661

0,877

7,07

PROVIMI-ROLIMPEX

yi* = 0,95 · xi + 3620

0,995

38,92

WAWEL

yi* = 0,66 · xi + 12 384

0,980

18,52

WILBO

yi* = 0,95 · xi + 2927

0,791

5,15

ŻYWIEC

yi* = 0,75 · xi + 61 929

0,946

11,04

Źródło: opracowanie własne.
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RYNKI FINANSOWE
Oszacowanie i weryfikacja liniowych funkcji
regresji dla spółek sektora spożywczego
notowanych na GPW w Warszawie
adaniu w niniejszym artykule podlega 15 spółek sektora spożywczego notowanych na
GPW w Warszawie. Analizą objęto dane
kwartalne dotyczące przychodów netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów, kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, kosztów
sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu z okresu od
I kwartału 2004 roku do I kwartału 2006 roku. Tabela przedstawia oszacowane funkcje regresji liniowej,
współczynniki determinacji R2 oraz statystyki t Studenta dla spółek podlegających badaniu.
Oszacowane funkcje regresji są dobrze dopasowane do danych empirycznych, o czym świadczy wysoki
poziom poszczególnych współczynników determinacji.
Oznacza to, że przyjęcie liniowej postaci funkcji regresji było właściwe. Dodatkowo parametr towarzyszący zmiennej objaśniającej jest istotnie różny od
zera, a zatem zmienna X jest istotna i jej obecność
w liniowej funkcji regresji jest uzasadniona.
Reasumując, należy stwierdzić, że otrzymane funkcje regresji dobrze opisują badaną zależność między
kosztami sprzedanych produktów, materiałów i towarów, kosztami sprzedaży oraz kosztami ogólnego zarządu a przychodami netto ze sprzedaży produktów,
materiałów i towarów.
Wśród parametrów oszacowanych funkcji regresji
liniowej do dalszej analizy posłuży wyłącznie parametr a, gdyż jest miarą stanowiącą stosunek dwóch
miar bezwzględnych i dzięki temu pozwala na dokonywanie porównań między rozpatrywanymi spółkami. Określa on, o ile złotych przeciętnie wzrośnie suma
kosztów sprzedanych produktów, materiałów i towarów, kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu, jeżeli przychody netto ze sprzedaży produktów,
materiałów i towarów wzrosną o 1 zł. Z kolei parametr b, jako miara bezwzględna, nie będzie podlegać
dalszej analizie.
W przypadku trzech z przeanalizowanych 15 spółek (BEEF-SAN, DUDA, GRAAL) współczynnik kierunkowy liniowej funkcji regresji wynosi 1. Wynika
z tego, że wzrost zmiennej niezależnej X o jedną jednostkę pieniężną powoduje wzrost zmiennej zależnej
Y w przybliżeniu również o jedną jednostkę pieniężną,
zatem mimo tych zmian, wynik ze sprzedaży będzie
utrzymywać się na niezmienionym poziomie lub zmieni się nieznacznie. W przypadku przedsiębiorstwa,
które generuje zysk, oznacza to, że wysiłki spółki włożone we wzrost przychodów mogą zostać całkowicie
strawione przez taki sam wzrost kosztów i w efekcie
spadnie wskaźnik rentowności sprzedaży. Z kolei
w przypadku, gdy spółka ponosi stratę, parametr a na
poziomie 1 oznacza, że przedsiębiorstwo nie będzie
w stanie zmniejszyć straty poprzez zwiększenie skali
działania, gdyż wzrostowi przychodów towarzyszyć
będzie taki sam wzrost kosztów. W sytuacji takiej konieczne są zatem, oprócz zmian ilościowych, równolegle przeprowadzane zmiany jakościowe, będące
w szczególności wynikiem znaczącej restrukturyzacji
kosztów.

przegląd
Pozostałe 12 z 15 oszacowanych funkcji regresji
liniowej ma współczynnik kierunkowy a mieszczący
się w przedziale (0, 1). Wynika z tego, że dla 20%
z przebadanych spółek wzrost przychodów o jednostkę oznacza mniejszy niż o jednostkę wzrost kosztów,
a zatem różnica pomiędzy wymienionymi wielkościami rośnie. Oznacza to, że zwiększanie skali działania
spółki w takim przypadku pociąga za sobą wzrost zysku ze sprzedaży (bądź zmniejszenie straty ze sprzedaży).

Zakończenie
by wyciągnąć w pełni użyteczne wnioski
z oszacowanego współczynnika regresji sumy
kosztów sprzedanych produktów, materiałów
i towarów, kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego
zarządu względem przychodów netto ze sprzedaży,
konieczna jest znajomość przewidywanego kierunku
zmian przychodów netto ze sprzedaży. Jeżeli przedsiębiorstwo zamierza zwiększyć przychody, to korzystna dla niego jest niska wartość współczynnika kierunkowego liniowej funkcji regresji, co skutkuje
zwiększaniem zysku ze sprzedaży (zmniejszaniem
straty ze sprzedaży). Z kolei, jeśli przedsiębiorstwo
zamierza zmniejszyć przychody, to korzystna jest
wysoka, a w praktyce bliska 1, wartość parametru a,
ponieważ poziom wyniku finansowego będzie wtedy
stabilny i spadek przychodów netto ze sprzedaży nie
wywoła zmniejszenia się zysku ze sprzedaży (zwiększenia się straty ze sprzedaży). Podsumowując, należy jednak stwierdzić, że celem przedsiębiorstwa powinien być ciągły wzrost i rozwój, a co za tym idzie,
stałe zwiększanie przychodów ze sprzedaży, zatem
w interesie przedsiębiorstwa jest dążenie do ciągłego
obniżania poziomu parametru a liniowej funkcji regresji.
dr Anna Turczak
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
w Szczecinie
PRZYPISY
1)
Por. S. OSTASIEWICZ, Z. RUSNAK, U. SIEDLECKA,
Statystyka: elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu,
Wrocław 1995, s. 282–284.
2)
Por. W. MAKAĆ, D. URBANEK-KRZYSZTOFIAK, Metody opisu statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 168–169.
Summary
Two factors influence the level of turnover – the price and
the quantity of products, materials and good sold. The increase of a company’s turnover is usually connected with
the necessity to sustain some additional costs. Sales result is
the difference between net turnover and costs of products,
materials and good sold, costs of sales and overhead costs. If
the difference is positive, the company makes a sales profit.
Otherwise the company makes a sales loss.
In the case that the company makes the profit, it is important if it is able to increase the level of profit by increasing
the turnover. In the case that the company makes a loss, the
issue is, if the turnover would influence the decrease of the
loss, and generate a profit, or not. The estimated linear regression function can help answer all these questions.
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„Harvard Business Review”

W jaki sposób codzienne
decyzje menedżerów budują
lub niszczą strategię firmy
Joseph L. Bower, Clark G. Gilbert, „How Managers’ Everyday decisions create or destroy
your company’s strategy”, „Harvard Business Review”, luty
2007, s. 72–79.
Joseph L. Bower jest profesorem w Harvard Business
School w Bostonie, Clark G.
Gilbert jest profesorem Harvard
Business School i administratorem w Brigham Young University. Poniższy artykuł pochodzi
z ich książki „From Ressource
Allocation to Strategy”,
wydanej w 2006 r. przez Oxford
University Press.
Jedną z historii, która dobrze
obrazuje zależność między strategią
a alokacją zasobów i podejmowaniem menedżerskich decyzji, jest
przypadek jednej z dużych firm.
Audytor z centrali ze zdziwieniem
zapoznał się z projektem budowy
ogromnego komina, jaki dotarł
z jednej z filii – do zatwierdzenia
przez centralę. Zaintrygowany pojechał na miejsce i odkrył, że menedżerowie filii zdążyli już wybudować
całą fabrykę, z czego nikt w centrali nie zdawał sobie sprawy, a brakuje im tylko komina. Komin był
jedyną częścią inwestycji, której nie
dało się podzielić na części na tyle
małe, aby obejść obowiązujące pro-

cedury i podjąć decyzję o jego budowie bez aprobaty centrali.
Cała sytuacja była konsekwencją nadmiernej biurokracji.
Menedżerowie filii wiedzieli, że nie
mogą liczyć na szybką decyzję centrali w sprawie budowy fabryki,
a jednocześnie byli świadomi, że ta
inwestycja jest niezbędna do dalszego rozwoju filii. Ostatecznie,
sprawa zakończyła się dobrze. Władze centrali uznały zasadność inwestycji i udzieliły zgody na budowę komina.
Powyższy przykład pokazuje
jednak, że odpowiedź na pytanie:
kto kieruje organizacją, nie jest
wcale taka prosta. Zarząd, menedżerowie z filii i menedżerowie operacyjni na równi odgrywają rolę
w decydowaniu o tym, które rozwiązania zostaną wykorzystane,
a z których trzeba będzie zrezygnować.
Badania autorów artykułu pokazują, że działania w biznesie
mają niewiele wspólnego ze strategią wypracowywaną przez centrale firm. Strategia wyłania się
raczej krok po kroku, gdy menedżerowie wszystkich szczebli angażują
zasoby w realizację konkretnych
zadań, polityki, programów. Zarząd
powinien zatem mniej uwagi poświęcać formalnej strategii, a więcej – sposobom, w jaki alokuje się
zasoby firmy.

W jaki sposób wyłania się
strategia
o pewnego stopnia związki między alokacją zasobów a strategią korporacji ilustruje poniższy przykład.
W kwietniu 1989 roku Lou
Hughes został szefem Opla, jednostki w strukturze General Motors. Siedem miesięcy później, w listopadzie, upadł mur berliński,
a krótko potem Volkswagen, największy niemiecki producent samochodów ogłosił podpisanie umowy z fabryką w Niemczech Wschodnich i pracę nad nowym samochodem dla tego rynku.
Spojrzenie na strategie, z punktu widzenia korporacji, powinno
spowodować przeniesienie środków
z Niemiec do innych państw, tym
bardziej że strategia produkcji zakładała wytwarzanie samochodów
w dużych nowoczesnych fabrykach
w państwach, w których koszty
pracy były stosunkowo niskie (np.
w Hiszpanii). Ponadto, rynek Niemiec Wschodnich wydawał się dość
niepewny. Trzeba pamiętać, że stacjonowało tam wtedy jeszcze około
400 tysięcy żołnierzy radzieckich.
Gdyby więc pracownicy Opla zaproponowali zarządowi GM przegrupowanie środków, plan ten zostałby zaakceptowany i zrealizowany
najdalej w ciągu roku.
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Tymczasem Hughes zachował
się jak przedsiębiorczy, energiczny
menedżer i wszystkie wysiłki skierował na umocnienie pozycji Opla
na rynku wschodnioniemieckim.
Zamiast gromadzić dane, sam postarał się stworzyć nowe fakty. Postanowił zatem otworzyć nową fabrykę w Niemczach Wschodnich,
wynegocjował jej subsydiowanie
przez władze niemieckie, sprowadził utalentowanych ludzi z innych
jednostek GM tak, aby zagwarantować jakość produktów i obsługi.
Ta historia przypomina przypadek z budową komina. Hughes zaproponował zaangażowanie środków, a jego wizja rozwoju została
zaakceptowana najpierw przez
Radę Strategii Europejskiej, a potem przez korporację. Zarząd zaakceptował wizję przyszłości Hughesa właśnie dlatego, że był menedżerem lokalnym, mającym dobre
rozeznanie sytuacji i umiejącym
swoją propozycję poprzeć konkretnymi argumentami.
Czy ten przykład pokazuje, jak
zaangażowanie środków buduje
strategię, czy też jest tylko dowodem na brak kontroli w firmie. Tradycjonaliści będą widzieli tylko potwierdzenie tej drugiej opcji. Dla
autorów artykułu jest to dowód
na istnienie kilku uniwersalnych
aspektów zależności między strategią a alokacją zasobów. Można je
rozpatrywać z punktu widzenia
dwóch kategorii: struktury organizacyjnej i procesu podejmowania
decyzji.
Struktura organizacyjna
Fakt, że odpowiedzialność jest
w firmie rozdzielona między różne
działy i jednostki biznesowe, ma
konsekwencje dla formułowania
i realizacji strategii:

w organizacji. W przypadku Opla
pierwsi, którzy mogli dostarczyć
jakichkolwiek wiarygodnych informacji na temat rynku wschodnioniemieckiego, byli pracownicy marketingu. Ich wiedzę trzeba było
połączyć z wiedzą na temat:
 produkcji (głównie tzw. lean
management), zwłaszcza w nowych
filiach – a ta była dostępna głównie w Kalifornii i Kanadzie;
 strategii na rynkach zagranicznych i jej zyskowności – której centrum znajdowało się w Detroit
w USA;
 strategii europejskiej – a ta była
opracowywana w Zurychu, w Szwajcarii.

waną kontrolę każdego etapu procesu jej formułowania i realizacji.
W dużych organizacjach to podejście jest fikcją. Różne działania
są podejmowanie jednocześnie
i w sposób niezależny.
Procesy są powtarzane
Realizacja strategii jest powtarzalnym procesem w tym sensie,
że na każdym etapie dokonuje
się podobnych czynności kontrolnych. Na każdym etapie strategia
może zostać zmodyfikowana i dostosowana do zmieniających się warunków.

Kto ma wpływ
Władza jest rozproszona
Formalna władza Hughesa była
ograniczona. Mógł negocjować warunki umowy w Niemczech, ale nie
mógł wywierać wpływu na centra,
np. w Kalifornii. Tego rodzaju
współpraca wymagała zgody GM
Europe, a następnie zarządu General Motors. Tak więc, nawet negocjacje lokalne wirtualnie angażowały GM.
Role określają sposób
postrzegania
Wszyscy menedżerowie, których współpraca pozwoliła urzeczywistnić projekt wschodnioniemiecki, mieli różny zakres odpowiedzialności i różny sposób spojrzenia
na ów projekt. Prawdopodobnie też
różnie oceniali możliwe do osiągnięcia cele i szanse na sukces. Każdy z nich dysponował innym pakietem danych, co wpływało na ocenę. Triumf Hughesa polega na tym,
że udało mu się – przy swojej ograniczonej władzy formalnej – przekonać grupę menedżerów do realizacji dość ryzykownej idei.

Wiedza jest rozproszona
Proces podejmowania decyzji
Czasami odpowiedź na podstawowe pytania strategiczne przychodzi z nieoczekiwanych miejsc

przegląd

Równie ważny dla strategii jest
sposób podejmowania decyzji
w organizacji:
Procesy obejmują różne
szczeble w strukturze,
działania są realizowane
w sposób niezależny
Podejście tradycyjne do strategii (góra–dół) zakłada scentralizo-

ider firmy może ogłosić
globalizację działalności,
zmiany technologiczne
lub wchodzenie na nowe rynki, ale
strategia ta zostanie zrealizowana
tylko wtedy, gdy zostanie powiązana z decyzjami odnośnie do alokacji zasobów, podejmowanymi na
każdym szczeblu w strukturze organizacyjnej.
Menedżerowie wyższego
szczebla
Decyzje strategiczne w sposób
kluczowy dotyczą nie tylko zarządu, ale menedżerów wyższego
szczebla i ich zespołów oraz tych,
którzy składają im raporty. Ten
„pośredni” szczebel w strukturze
sprawia, że organizacja jest zdolna
do działania. To menedżerowie
tego szczebla tłumaczą ogólne cele
korporacji (np. wzrost, oszczędności) na cele cząstkowe, zrozumiałe
i możliwe do osiągnięcia przez menedżerów operacyjnych.
Menedżerowie operacyjni
Większość analityków ignoruje
rolę menedżerów operacyjnych
w osiąganiu wyników i realizacji
strategii, zakładając, że ten szczebel menedżerów jest zbytnio związany z zadaniami operacyjnymi,
aby myśleć strategicznie.
Tymczasem większość innowacji rodzi się na tym szczeblu hierarchii – menedżerowie tego szczebla mogą redefiniować strategię
i udoskonalać ją w sposób innowacyjny, uwzględniając oczekiwania
klientów.
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Klienci
Decyzje klientów odgrywają
kluczową rolę w formułowaniu
strategii, szczególnie na tych rynkach, na których jest tylko kilku
silnych klientów. Organizacje pozostające w bliskich relacjach
z konsumentami szybciej reagują na zmiany i dostosowują strategię.
Rynki kapitałowe
Większość obserwatorów doskonale zdaje sobie sprawę z tego,
że rynki kapitałowe wpływają na
kondycję zarządzania. To, że mogą
dramatycznie zmienić strategię,
jest gorzej udokumentowane, ale
także prawdziwe. Presja oszczędności może spowodować zbyt szybkie wyjście z rynku, spadek kursu
akcji może wymusić większą koncentrację na wynikach krótkoterminowych.

Zarządzać mimo wszystko
eśli menedżerowie lokalni, operacyjni, a także
klienci i rynki kapitałowe
mają tak duży wpływ na alokację
zasobów firmy, a w konsekwencji
na realizację strategii, to jaka
jest rola zarządu firmy. Czy proces formułowania strategii jest zupełnie poza ich kontrolą? Oczywiście nie.
Autorzy artykułu dowodzą, że
kompleksowość procesu alokacji
zasobów tylko zwiększa potrzebę
przywództwa i panowania nad procesem realizacji strategii. Tyle tylko, że top management musi rozumieć, co się dzieje w firmie oraz
dostosowywać styl kierowania do
warunków. Autorzy wskazują także sześć sposobów, jakie pomagają
rozumieć proces alokacji zasobów.
Zrozumieć, kto jest autorem
propozycji rozwiązań
Bardzo często osoby (menedżerowie), które podpisują się pod projektem, nie są jego autorami. Co
więcej, zapotrzebowanie na zasoby
nie może wynikać z tego, co już
udało się zrealizować (na zasadzie
kopiowania rozwiązań wykorzystanych w przeszłości), ale ich bazą
jest wizja przyszłego rozwoju. Dlatego też ocena menedżerów niż-

Z CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
szych szczebli powinna być ważniejsza niż aktualne liczby.
Rozpoznać kwestie strategiczne
Niemal zawsze rozpatrzenie
prośby o konkretną alokację zasobów wymaga odpowiedzi na dwa
pytania:
 czy powinniśmy poprzeć daną
ideę,
 czy przedstawiona propozycja
działań jest najlepszym sposobem na osiągnięcie zakładanych
celów?
Podejście finansowe powoduje,
że firma koncentruje się raczej na
odpowiedzi na drugie pytanie, ignorując pierwsze. Tymczasem badania autorów pokazują, że pytanie
o zasadność wsparcia konkretnego
projektu jest o wiele ważniejsze,
ponieważ jest pytaniem biznesowym.
Interweniować, jeśli dyskusja
w firmie odzwierciedla różnice
podejść do strategii
Pytanie „czy powinniśmy”
w sposób nieuchronny wiąże się
z pytaniami o to, jak i czym konkurować. Ponadto, próba oceny
konkretnego projektu natychmiast
pokazuje różnice podejść menedżerów. Dlatego też zarząd musi zwracać uwagę na to, kto jest zapraszany do dyskusji nad wyborami strategicznymi firmy i krytycznie
oceniać uwagi. Niemałe znaczenie
ma też budowanie przyjaznego klimatu pracy i podejścia opartego
raczej na współpracy niż rywalizacji.
Wykorzystywać menedżerów
operacyjnych do realizacji
strategii w poszczególnych
dywizjach
W momencie, w którym zarządzający dochodzą do wniosku, że do
obsługi rynku potrzeba więcej niż
jedną jednostkę (dywizję, filię), pojawia się problem. Menedżerowie
jednostek w sposób naturalny bardziej koncentrują się na jej interesach, kosztem interesów całej firmy. Co więcej, proces podziału
zasobów wzmaga wewnętrzną konkurencję. Dlatego też systemy
ocen, wynagrodzeń i motywacji
powinny być podporządkowane
rynkowej idei obsługi klienta.

Przywództwo musi łączyć
Top management nie może tracić z oczu całego obrazu organizacji. W przypadku formalnej współpracy między różnymi jednostkami w strukturze firmy możliwe są
konflikty, nadmierny konformizm
lub gry polityczne. Zadaniem liderów organizacji staje się zatem
łączenie różnych punktów widzenia i rozstrzyganie problemów tak,
aby było to korzystne dla całej
firmy.
Kreować nowe warunki,
pozwalające na odejście
od tradycyjnego podziału
zasobów
Jak to zostało powiedziane, tradycyjne podejście powoduje, że zasoby są kierowane tam, gdzie realizuje się projekty „bezpieczne”,
dobrze opisane, silnie powiązane
z przeszłością. Tymczasem rozwój
firmy wymaga silniejszej koncentracji na wizji przyszłości i przełamywania stereotypów. Nakłada to
na organizacje wymóg lepszej komunikacji i przepływu informacji
dół–góra (np. częstszego raportowania).
 



Powyższe rekomendacje składają się na jeszcze jedną, ogólniejszą: jeżeli tylko zdasz sobie
sprawę, że decyzje o alokacji zasobów tworzą strategię twojej firmy,
skoncentruj swoją uwagę na tym
właśnie procesie. Żadne procedury
planowania ani tworzenia budżetów nie mogą zastąpić efektywnego przywództwa.
Opr. dr hab. Grażyna Aniszewska
Katedra Teorii Zarządzania
Szkoła Główna Handlowa
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Projekt współpracy międzyregionalnej Polski i Irlandii
Celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy regionami Polski i Irlandii w kontekście przede
wszystkim rozwoju przedsiębiorczości, ale również
szeroko rozumianej współpracy międzyregionalnej
zgodnej z celem nr 3 polityki spójności Unii Europejskiej „Europejska Współpraca Terytorialna”.
Projekt powstał z inicjatywy studentki Politechniki Lubelskiej, Doroty Rataj, którą zainspirował szybki i nieprawdopodobny rozwój gospodarczy Irlandii
po wejściu do Unii Europejskiej. W realizacji projektu
uczestniczą również: Aneta Owczarek, Sławomir Berestek, Marcin Dudek oraz Kamil Broda. Głównym
organizatorem współpracy jest TNOiK – Towarzystwo
Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Oddział
w Lublinie, pod przewodnictwem prezesa Oddziału –
dr. K. Czarnockiego oraz dyrektora Oddziału –
M. Raczka. W zakresie działania Towarzystwa mieści
się niesienie pomocy podmiotom gospodarczym w celu
rozwoju przedsiębiorczości i promocji atrakcyjności inwestycyjnej danego regionu.
Projekt został pozytywnie oceniony przez Ambasadę RP w Dublinie, w szczególności przez Radcę Ambasady Pana doktora Jacka Rosę, a także ma ogromne
poparcie ze strony władz województwa lubelskiego i Politechniki Lubelskiej – Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką pod kierownictwem prof. Ewy Bojar.
Towarzystwo TNOiK zamierza zrealizować projekt
współpracy międzyterytorialnej regionów Polski i Irlandii, ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny, poprzez następujące działania:
 międzyregionalną współpracę w zakresie inwestycji bezpośrednich, w tym poszukiwanie partnerów dla
przedsiębiorstw z obu regionów,
 tworzenie strategii wejścia na rynek zagraniczny
dla przedsiębiorstw z obu regionów, w tym prowa-

dzenie doradztwa w dziedzinie organizacji i zarządzania,
 organizowanie konferencji i seminariów naukowych
z udziałem przedstawicieli władz centralnych, regionalnych, przedsiębiorstw, instytucji okołobiznesowych
i świata nauki z obu regionów,
 organizowanie zbiorowej i indywidualnej wymiany
doświadczeń i kontaktów pomiędzy poszczególnymi
grupami branżowymi prowadzących do podniesienia
kwalifikacji z zakresu organizacji i zarządzania,
 prowadzenie badań dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej danego regionu,
 pomoc instytucjom z obu regionów w uczestnictwie
w międzynarodowych targach i sympozjach oraz wzajemną promocję obu regionów (region Lublin – region
Dublin),
 współpracę z instytucjami, przedsiębiorstwami
i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za
granicą działającymi na polu nauk organizacji i zarządzania,
 inicjowanie usprawnień organizacyjnych,
 doskonalenie metod zarządzania,
 upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania
i organizacji.
Realizację projektu zapoczątkują badania w formie
ankiet, skierowane do przedsiębiorstw z kapitałem
zagranicznym w Polsce i Irlandii. Uzyskane wyniki
badań zostaną poddane szczegółowej analizie wyłącznie w celach naukowych.
Informacje dotyczące przedsiębiorstw z kapitałem
zagranicznym, działającym na terenie Irlandii i Polski, zostały zaczerpnięte z materiałów udostępnianych
przez Urząd Statystyczny z siedzibą z Lublinie i Dublinie, Urzęd Marszałkowski w Lublinie, a także Industrial Development Agency IDA w Dublinie.

16 marca 2006 r. na uroczystej gali w Pałacu Poznańskiego poznaliśmy najlepszych menedżerów województwa łódzkiego. Była to już ósma edycja konkursu „Profesjonalny Menedżer Województwa
Łódzkiego”. Do konkursu zgłosiło się ponad 40 menedżerów.
Laureatami w poszczególnych kategoriach
zostali:
 Kategoria I – Zarządzanie dużymi organizacjami gospodarczymi: Waldemar Płomiński –
prezes firmy ELBEST w Rogowcu k/Bełchatowa
 Kategoria II – Zarządzanie średnimi przedsiębiorstwami: Marian Janowski – Przedsiębiorstwo MITMAR SJ w Głownie
 Kategoria III – Zarządzanie Małymi Przedsiębiorstwami: Teresa Kopias – dyrektor PPHU
TERESA KOPIAS w Łasku
 Kategoria IV – Sektor publiczny: Zbigniew
Ołubek – dyrektor Domu Kultury w Łodzi.
Również 16 marca br. wraz z finałem konkursu
„Profesjonalny Menedżer” ogłoszony został wynik
drugiej edycji konkursu „Dama Sukcesu”.
O tytuł „Damy Sukcesu” mogły starać się Panie,
które poprzez swoją działalność promują Łódź i woje-

wództwo. Kandydatki wskazali słuchacze Radia Pogoda, czytelnicy „Gazety Wyborczej” i widzowie łódzkiego ośrodka TVP 3.
O tytuł „Damy Sukcesu” ubiegały się cztery
Panie, których sylwetki prezentowaliśmy na łamach
„Gazety Wyborczej”. W wyniku głosowania „Damą
Sukcesu 2006” została Pani Elżbieta Kędzia-Kierkus i na scenie Pałacu Poznańskiego odebrała Statuetkę.
Pani Elżbieta Kędzia-Kierkus jest z zawodu lekarzem. Pełni funkcję dyrektora w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi. Wcześniej była
odznaczona Honorowym Medalem Towarzystwa Internistów Polskich.
Łódzki Oddział TNOiK został odznaczony przez
Radę Miejską Łodzi odznaką „Za zasługi dla Miasta
Łodzi” za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania. Odznaka została wręczona na uroczystym posiedzeniu Rady Miasta Łodzi 14 grudnia
2006 r.
Na tym samym posiedzeniu Rada Miasta przyznała odznakę indywidualną „Za zasługi dla Miasta Łodzi”
za działalność na rzecz miasta godną szczególnego
uznania prezesowi Oddziału Łódzkiego TNOiK prof.
dr. hab. Bogusławowi Kaczmarkowi.

