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pasja strategii 

Krzysztof Obłój

Teksty czysto teoretyczne (zwłaszcza autorstwa 
ekonomistów) dotyczące przewagi konkuren-
cyjnej, jak i te koncentrujące się na metodach 
i technikach, są coraz bardziej wyrafinowane, 
a zarządzanie strategiczne stało się dyscypliną 
trudną, techniczną i bardzo interdyscyplinarną1) . 
I w coraz bardziej technicznych analizach gubi się 
emocjonalny i niezbędny komponent każdej nie-
trywialnej strategii organizacyjnej – pasja lide-
rów . Pasja to tajemnicze pojęcie, a nad jej naturą 
pochylali się wielcy filozofowie i naukowcy . Jest 
obecna w każdym wielkim micie kulturowym, 
w każdej wielkiej historii2) . Jest również pięknym 
uczuciem, co trafnie ujął Sunil Kant Munjal, me-
nedżer indyjskiego producenta motocykli Hero: 
„Jeśli nie masz pasji zrobienia czegoś, to nie war-
to tego po prostu robić”3) . 

Pasja jest niezbędna przedsiębiorcom, gdy 
startują od zera, ale jest także koniecznym ele-
mentem wygrywających strategii istniejących już 
firm . W obu przypadkach pasja oznacza gotowość 
rzucenia rynkowi wyzwania w drodze podjęcia 
ataku na lidera rynkowego, zaoferowania przeło-
mowego produktu, resegmentacji odbiorców i two-
rzenia nowego rynku, budowania nowego modelu 
biznesowego . Źródłem wielkich biznesowych pasji 
są dwa klasyczne marzenia . 

Pierwsze, to marzenie każdego stratega 
o prawdziwej innowacji – stworzeniu nowej rze-
czywistości rynkowej . Jest to droga, która ma cha-
rakter nieprzetartego szlaku – pociągającego, ale 
ryzykownego . Jest to również droga bliższa sztuce 
niż nauce, jej efektem jest bowiem naprawdę rów-
nie nietypowe zdarzenie, jak powstanie impresjo-
nizmu czy fowizmu . Czasami innowacje mają cha-
rakter nowych, ciekawych produktów (vide kostka 
Rubika, Concorde, Segway lub wódka Belvedere), 
ale częściej rozpoczynają trwałe istnienie całych 
nowych przemysłów, rynków lub modeli bizneso-
wych . Tak było w przypadku stworzenia przez an-
gielską grupę Virgin swoistego inkubatora przed-
siębiorczości i marek, powstania tematycznego 
kanału telewizyjnego MTV czy informacyjnego 
CNN, zintegrowanego systemu produkcyjnego 
eCMMS (e-enabled Components, Module, Moves 
and Services) grupy Foxconn (największy świato-
wy producent komponentów i wyrobów elektroni-
ki użytkowej) . Ale niewielu pionierów dociera 
szczęśliwie do końca . Pośrednim dowodem może 
być to, że prawie wszystkie książki o innowacyj-
nych przedsiębiorstwach, są napisane o firmach: 
IKEA, Apple, 3M, Microsoft, Intel, Southwest 
Airlines i Ryanair, Nokia, Toyota, Virgin lub Oti-
con . O innych najbardziej innowacyjnych firmach 
końca lat 90 . ub . w . (pieszczochach amerykańskich 

bestsellerów zarządzania) lepiej nie mówić, bo 
albo wyparowały po pęknięciu bańki internetowej 
lub w niesławie zbankrutowały – na pewno w czę-
ści dzięki swojej innowacyjności . 

Drugim klasycznym marzeniem stratega jest 
zmiana . Jej punktem wyjścia jest wnikliwa inter-
pretacja istniejącej rzeczywistości rynkowej i spoj-
rzenie na lokalne otoczenie organizacji w nowy, 
inny sposób – taki, który pozwala na dostrzeżenie 
zjawisk i trendów najczęściej już istniejących, ale 
nie dla wszystkich oczywistych . Istotą pasji zmia-
ny jest gotowość kontestowania rzeczywistości, 
którą inni traktują jako daną, wyrażona w dwóch 
fundamentalnych pytaniach: dlaczego i dlacze-
go nie? Tylko osoby, które mają pasję potrafią 
dostrzec rzeczy dziwne, ciekawe w „normalnej” 
rzeczywistości lub wyobrazić sobie świat inaczej, 
mają gotowość do kwestionowania porządku świa-
ta pytaniami dlaczego? I potrafią wytrwać przy 
swoich pytaniach, wręcz o nie walczyć . 

Spójrzmy na zmianę, którą na rynku muzyki 
wykreowała w ostatnich latach firma Apple . Za-
nim powstał iPod i iTunes, grupa ludzi w firmie 
Apple oceniła konceptualnie możliwości przesyła-
nia muzyki stworzone przez internet (istniał już 
dużo wcześniej Napster, Kazaa i wiele innych por-
tali typu peer-to-peer, za pomocą których internau-
ci wymieniali pliki muzyczne), rozwój technologii 
odtwarzania MP3 oraz absolutną inercję i obronne 
postawy podstawowych graczy rynku, czyli wiel-
kich koncernów muzycznych . I stwierdziła intelek-
tualnie, w mniej lub bardziej precyzyjny sposób, 
że ta kombinacja zmian i technologii, w połącze-
niu z zasobami i kompetencjami Apple w zakresie 
projektowania innowacyjnych produktów, tworzy 
szansę zmiany logiki funkcjonowania tego rynku . 
Dlaczego nie? I okazało się, że firma miała rację . 
Nie powstała naprawdę żadna przełomowa inno-
wacja, ale stworzono nową rekombinację rzeczy 
już istniejących (podobnie jest z iPodem) . Pasja 
Steve’a Jobsa i jego współpracowników w Apple 
pozwoliła im dostrzec możliwość zmiany rzeczy-
wistości, sformułować koncepcję działania, zbudo-
wać produkty i usługi i wprowadzić je z ogrom-
nym sukcesem na rynek . 

W 2006 r . pokojową nagrodę Nobla otrzymał 
założyciel Grameen Banku, Muhammad Yunus . 
Jego koncepcja strategii Grameen Banku, trakto-
wana początkowo jako komunistyczna utopia albo 
sprytny biznes, zasługuje na uznanie i szacunek, 
ponieważ powstał zupełnie nowy model bizneso-
wy, będący skrzyżowaniem klanu, fundacji i fir-
my, który pomaga walczyć z ubóstwem, dając ko-
bietom (to prawie 90% klientów banku) w krajach 
azjatyckich szansę na podjęcie przedsiębiorczej 
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działalności . Jest także dochodowym biznesem 
i ma zupełnie fenomenalny wskaźnik zwrotu kre-
dytów na poziomie 98% . Logika funkcjonowania 
banku opartego na założeniu, że każdy biedny 
człowiek ma prawo do mikrokredytu, jest z grub-
sza następująca: bank nie ma praktycznie pra-
cowników, ale ma komitety kredytowe, do których 
należą wybrane kobiety w wioskach Bangladeszu . 
Przyznają one kredyty najbiedniejszym członkom 
swoich społeczności, ale pod warunkiem, że stwo-
rzą grupę 5-7–osobową (swoista grupa wsparcia), 
z której jedna lub dwie osoby dostają początkowo 
kredyt na cele biznesowe . Spłacają go w okresach 
dwutygodniowych i po spłacie całości kredytu 
mogą otrzymać pożyczkę następne osoby . Ponie-
waż wszyscy się znają i pochodzą z jednej wio-
ski – zarówno pożyczkobiorcy, jak i członkowie 
komitetu kredytowego, nie są potrzebne systemy 
scoringowe, umowy kredytowe oraz techniczny 
monitoring spłacania kredytu . Śledzenie sposobu 
wykorzystania kredytu jest proste i tanie . Bank 
zachęca także swoich kredytobiorców do przystą-
pienia do programów oszczędnościowych tak, aby 
budowali przyszłe zasoby finansowe . W chwili 
obecnej bank z racji swojej wielkości (ponad 7,5 
mln klientów!) ustrukturyzował działalność, ma 
swoje filie i pracowników oraz rozszerzył profil 
produktów (kredyty mieszkaniowe, telefonia ko-
mórkowa, pożyczki edukacyjne, nieoprocentowane 
pożyczki dla żebraków), ale generalna logika stra-
tegii pozostaje bez zmian . 

Skąd się pojawiają takie rynkowe okna, z jakich 
skorzystały Apple i Grameen Bank? Skądkolwiek 
i znikąd – by użyć frazy Petera Druckera . Nie 
mają żadnego jednego źródła4) . Z jednej strony, są 
pochodną pasji i wyobraźni stratega, z drugiej zaś 
są konsekwencją zmian ekonomicznych, społecz-
nych, technologicznych, prawnych, demograficz-
nych, efektem normalności, takiej jak: ubóstwo 
lub postęp technologiczny, kryzys, jaki zdarzył się 
w 2008 r . lub taki przełom, jak upadek gospo-
darki socjalistycznej itd . Jedyne, co można powie-
dzieć, to że im większe tempo zmian w otoczeniu 
i im bardziej są one skomplikowane, tym trudniej 
jest dokonać interpretacji takich szans, nadać im 
jednoznaczny biznesowy sens . Strategiczny osąd, 
symulacja przyszłej rzeczywistości, będą więc nio-
sły ze sobą duże ryzyka . Ale taka jest cena pasji . 
Trudno powiedzieć i wytłumaczyć marzycielom, 
że nie mają racji lub się mylą . Marzenia i pasje są 
emocjonalne, a nie logiczne . Dlatego pierwsze fir-
my, które podejmują swoje wybory w warunkach 
największej niepewności, popełniają często błędy 
będące pochodną spekulacji, która jest u podsta-
wy każdej pasji .

Punktem wyjścia każdej pasji strategicznej jest 
spekulacyjny osąd, hipoteza, że pewna spójna kon-
cepcja (a więc zbiór powiązanych ze sobą kluczo-
wych wyborów odnośnie do rynku, parametrów 
produktów lub usług, sposobu ich dostarczenia, 
typu poszukiwanej przewagi) pozwoli firmie do-
brze wykorzystać konkretne wyzwania, zmiany 
i szanse w otoczeniu . Hipoteza taka powstaje jako 
składanka trzech klocków: doświadczenia, oglądu 
rzeczywistości i wyobraźni stratega . 

Pierwszym i najprostszym klockiem jest do-
świadczenie przedsiębiorców i menedżerów . Lide-

rzy budujący hipotezy strategiczne powinni mieć 
wiedzę i doświadczenie, bo inaczej ich hipotezy 
będą albo trywialne, albo błędne . R . Mohn, który 
uczynił z Bertelsmanna jedną z największych kor-
poracji medialnych świata, zaczynał od rozwijania 
sprzedaży książek (to on założył słynny klub 
książkowy Bertelsmanna działający m .in . w Pol-
sce pod nazwą „Świat Książki”), wykorzystując 
wieloletnie tradycje i swoje doświadczenie w pro-
wadzeniu rodzinnego wydawnictwa . To prawdopo-
dobnie doświadczenie marketingowe i sprzedażo-
we R . Kroca pozwoliło mu dostrzec w knajpce 
braci McDonalds sprzedającej hamburgery inny 
potencjał niż jej właścicielom, podobnie jak H . 
Schulz wyobraził sobie możliwości rozwoju ka-
wiarni Starbucks założonej w deszczowym Seat-
tle, a D . Mateschitz dostrzegł w azjatyckim napo-
ju energetycznym Red Bull potencjał większy niż 
jego twórcy . Wielu polskich przedsiębiorców, któ-
rzy odnieśli sukces w latach 90 ., miało już wcze-
śniejsze doświadczenia, np . J . Starak przeniósł 
swoje doświadczenia ze spółki polonijnej Comin-
dex na rozwój kolejnych firm w sektorze farma-
ceutycznym i żywnościowym, a T . Chmiel zaczy-
nał budowę swojego imperium meblowego Black 
Red White na początku lat 80 . Zarówno przedsię-
biorcy, jak i liderzy firm są podobni w swojej 
zdolności do łączenia fragmentów rzeczywistości 
w nowy obraz, uzupełniania brakujących elemen-
tów swoim doświadczeniem lub wyobraźnią, 
i dzięki temu widzenia rzeczywistości inaczej niż 
pozostali gracze rynkowi . I nie robią tego bynaj-
mniej w sposób prosty . Doświadczenie pozwala 
im wypracować wyrafinowane schematy analizy, 
które niczym sito odrzucają różne fragmenty rze-
czywistości w poszukiwaniu wzorców, nietypo-
wych zależności i nowych możliwości . 

Drugim klockiem jest umiejętność holistycznej 
analizy rzeczywistości i dostrzegania powiązań 
i rzeczy nieomal oczywistych – najlepiej szybciej 
niż inni . I to jest właśnie ta umiejętność, która 
wyróżnia przedsiębiorców . Dlatego mówimy, że 
potrafią oni kreować i dostrzegać szanse na rynku 
tam, gdzie inni widzą tylko normalność . Co widzą 
przedsiębiorcy i stratedzy? Badania mówią, że wi-
dzą więcej i inaczej oraz że można się tego na-
uczyć, bo są to umiejętności będące funkcją do-
świadczenia oraz stałego procesu uczenia się5) . 
Pozwalają one strategom, jak doświadczonym sza-
chistom, kierowcom wyścigowym czy chirurgom 
dokonywać osądu holistycznie i szybko, przez pry-
zmat relacji pomiędzy elementami rzeczywistości, 
a nie samych elementów . Kiedy następują istotne 
zmiany technologiczne (np . internet, powstanie 
telefonów komórkowych), demograficzne (przedłu-
ża się oczekiwana długość życia ludzkiego, bo 
o 2,5 roku co 10 lat!), społeczne (późne zawieranie 
małżeństw i mniejsza liczba rodzących się dzieci, 
boom edukacyjny), organizacyjne (outsourcing i of-
fshoring), to właściwie widzi je każdy, co nie ozna-
cza, że wielu menedżerów potrafi spojrzeć na nie 
systemowo i potraktować jako tworzywo strate-
gii6) . Przykładem może być decyzja L . Qingde 
i jego wspólników o radykalnej zmianie profilu fir-
my Galanz . Założona na początku chińskiej trans-
formacji, w 1978 r . jako Guizhou Down Products 
Factory, była jedną z tysięcy fabryk tekstyliów 
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zbudowanych na południu Chin, w prowincji Gu-
andong . W końcu lat 80 . ub . w . rynek tekstyliów 
i ubrań stał się w Chinach ogromnie konkuren-
cyjny, a niskie bariery wejścia powodowały dalsze 
przyrastanie liczby konkurentów . Firmy w bran-
ży wykonały standardowe ruchy . Niewielka, silna 
finansowo grupa poszła drogą budowy własnych 
marek, inne stały się ich dostawcami, wreszcie 
duża liczba firm imitowała marki zachodnie . Tym-
czasem L . Qingde dokonał na przełomie lat 80 . 
i 90 . wraz z menedżerami starannej analizy branży 
i doszedł do wniosku, że po prostu nie ma w niej 
przyszłości . Po roku deliberacji i oceny trendów 
i szans rynkowych liderzy zdecydowali o przesu-
nięciu firmy do branży sprzętu domowego! Galanz 
zakupił technologię i maszyny od Toshiby (po dłu-
gich negocjacjach, bo nie był zbyt wiarygodnym 
partnerem) i w 1992 r . rozpoczął nowe życie jako 
producent kuchenek mikrofalowych . Wybór tego seg-
mentu był podyktowany dwiema obserwacjami . 
Był to z jednej strony bardzo szybko rosnący seg-
ment sprzętu kuchennego w Chinach, a z drugiej 
– marże większości światowych producentów zbli-
żały się do zera i szukali oni tanich dostawców . 
Galanz zobaczył swoją szansę stania się poddo-
stawcą (OEM – Original Equipment Manufacturer) 
dla markowych producentów dzięki bardzo niskim 
kosztom produkcji w Chinach . W 1996 r . Galanz 
produkował już dla ponad 250 korporacji między-
narodowych, ale dokonał tego w szczególny spo-
sób . Mianowicie w ramach porozumień żądał „od-
dania” fabryk; przenosił je do Chin i przy technicz-
nym wsparciu produkował jako OEM, uzyskując 
w ten sposób dostęp do technologii i stale rozwija-
jąc skalę produkcji . Jego fabryki pracują na trzy 
zmiany (około 140 godzin w tygodniu przez cały 
rok), pracownicy zarabiają miesięcznie między 100 
a 145 dolarów, co zapewnia mu wysokie wykorzy-
stanie aktywów i niskie koszty robocizny . W 1993 r . 
wyprodukował 10 tys ., a w  2006 r . ponad 22 milio-
ny kuchenek mikrofalowych, stając się ich najwięk-
szym światowym producentem7) . 

 Chyba równie trudno z menedżerskiego punk-
tu widzenia dokonać takiej holistycznej analizy 
zjawisk, trendów, szans, które pojawiają się na 
mniejszą skalę – w lokalnym otoczeniu i w da-
nym momencie . Kraje postsocjalistyczne były la-
boratorium takich lokalnych szans w latach 90 . 
ub . w . Ogromny boom gospodarczy i pojawienie 
się nowych rynków i produktów stworzyły za-
równo ogromne szanse, jak i problemy dla kon-
sumenta . Typowym przykładem może być rynek 
płytek ceramicznych i gresów . O ile w latach 80 . 
można było wybrać jeden rodzaj płytek jedynie 
w dwóch kolorach – co ogromnie ułatwiało de-
cyzję, to w latach 90 . nastąpiła eksplozja rynku . 
Ale po wykorzystaniu pierwszych szans pojawiły 
się setki dostawców, tysiące kolorów, wielkości 
i typów płytek . Stworzyły one zupełnie nowy pro-
blem dla odbiorcy – nadmiaru możliwości i trud-
ności wyboru . Tam, gdzie wszyscy widzieli tysiące 
możliwości wyborów produktów i sfrustrowanych 
klientów, menedżerowie Ceramiki Tubądzin zoba-
czyli nową szansę w powiązaniu tych elementów . 
Wspólnie z projektantami wnętrz zbudowali cie-
kawe całościowe rozwiązania ceramiczne dla łazie-
nek i toalet i pozwolili klientom kupować gotowe 

rozwiązania (łazienkę), zamiast martwić się pro-
blemem doboru konkretnych płytek . Powstała nie 
tylko ciekawa strategia i przewaga konkurencyj-
na, ale także nowy fragment rynku, na który oczy-
wiście za chwilę pognali także inni przedsiębiorcy . 

Trzecim i być może najbardziej istotnym kloc-
kiem budowy hipotez strategicznych jest wyobraź-
nia . Strateg próbuje ze strzępów informacji i fak-
tów, przypuszczeń i spekulacji, złożyć razem nowy 
obraz świata, wyobrazić sobie nową rzeczywistość 
lub nawet różne, nowe rzeczywistości, które może 
stworzyć wdrożenie konkretnej strategii . W gru-
pie, która projektowała wraz z Mariuszem Łukasie-
wiczem strategię Euro Banku, mieliśmy klasyczny 
konflikt analizy i wyobraźni . Zimna i metodyczna 
analiza danych podpowiadała, że nikomu nie jest 
potrzebny na rynku nowy bank . Wręcz przeciwnie 
– banków było i jest za dużo . Ale wyobraźnia  
M . Łukasiewicza, który był doświadczonym przed-
siębiorcą, mówiła mu, że istnieje wiele możliwych 
wariantów strategii wejścia na rynek i jest dużo 
miejsca na nowe modele biznesowe . I przekonał 
wszystkich do pracy nad nowymi możliwościami . 
W sumie powstały co najmniej trzy różne, pełno-
krwiste wizje – od mobilnego banku dla stosunko-
wo bogatych klientów (model „Ducatti” dla tzw . 
HNWI, czyli High Net Worth Individuals ) aż po pro-
sty, specjalizujący się w szybkiej obsłudze bank opar-
ty na oddziałach i stanowiskach w hipermarke-
tach i galeriach handlowych (model „McDonald’s”) . 
Każda z tych wizji była potencjalną strategią 
i każda była zbudowana pod niepełny i niepewny 
obraz przyszłej rzeczywistości . 

Egipski przedsiębiorca Onsi Sawiris stworzył 
w okresie dwudziestu ostatnich lat potężną firmę 
Orascom Group (prawie 5 mld dolarów obrotu 
w 2009 r .), głównie na rynku telefonii komórko-
wej . Zaczynał w swoim rodzinnym Egipcie, ale 
rozwinął się na najtrudniejszych rynkach Afryki 
i Azji . Wyobraźnia i pasja Sawirisa pozwoliły mu 
odważnie wchodzić na rynki, których zachodni 
operatorzy bali się jak ognia, bo były biedne, nie-
stabilne lub targane wojnami – począwszy od Pa-
kistanu poprzez Algierię, Demokratyczną Republi-
kę Konga, Togo, Czad i kolejne kraje afrykańskie, 
Bangladesz, aż po Koreę Północną w 2008 r . 

Inny wybitny przedsiębiorca, Subhash Chandra 
stworzył indyjskie imperium biznesowe Essen 
Group o obrotach rzędu 2,5 miliarda dolarów, 
działające w obszarach tak różnych, jak: media, 
budownictwo, parki rozrywki, edukacja podstawo-
wa, opakowania, loterie, mikrobankowość . Każde 
z nowych przedsięwzięć jest efektem jego niezwy-
kłej wyobraźni biznesowej, która pozwala mu od 
lat dostrzec szybciej niż innym szanse i tworzyć 
pierwsze firmy w danej branży lub na danym ryn-
ku . Chandra mówi o postrzeganiu szans w nastę-
pujący sposób: „wierzę, że jest to efekt talentu, 
który ma dana osoba . Talent jest czymś innym niż 
umiejętności, wiedza lub doświadczenie, które 
można nabyć, przetransferować albo się wyuczyć . 
Talent jest czymś, co się ma i to on decyduje, czy 
jesteś w stanie wyczuć szansę przed innym”8) . 

Strategia jako pasja i  hipoteza jest jednak tyl-
ko przybliżeniem i uproszczeniem, które trzeba 
przekształcić w zbiór ostatecznych wyborów i na-
stępnie konkretnych przedsięwzięć biznesowych . ,
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6 przeglàd

I w tym procesie dorobek teorii zarządzania stra-
tegicznego jest bardziej użyteczny niż w ocenie 
roli pasji, marzeń i jakości wstępnych hipotez . 

prof . dr hab . Krzysztof Obłój
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Akademia L . Koźmińskiego

PRZYPISY 
1) Por . np . A .H . BRANDENBURGER, H .W . STUART, 
Value-based Business Strategy, „Journal of Economics 
and Management Strategy” 1996, vol . 5, no . 1; J . RO-
BERTS, The Modern Firm, Oxford University Press, 
Oxford 2004; R . ADNER, P . ZEMSKY, A Demand-ba-
sed Perspective on Sustainable Competitive Advantage, 
„Strategic Management Journal” 2006, vol . 27, no . 3 .
2) Pasja jest pojęciem, które dotychczas bardzo rzadko 
pojawiało się w teoriach zarządzania strategicznego, 
ale zawsze było obecne w teoriach przedsiębiorczo-
ści . Ostatnią próbę zdefininiowania pojęcia pasji jako 
istotnego dla zrozumienia fenomenu przedsiębiorczo-
ści konstruktu teoretycznego podjęli M . CARDON, J . 
WINCENT, J . SINGH, M . DRNOVSEK, The Nature and 
Experience of Entrepreneurial Passion, „Academy of 
Management Review” 2009, vol . 34, no . 3 . 
3) http://knowledge .wharton .upenn .edu/india/article .
cfm? articleid=4414
4) P . DRUCKER, Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, 
Warszawa 1992, s . 18 . 
5) Por . T . FELIN, R .R . ZENGER, Entrepreneurs as The-
orists: on the Origins of Collective Beliefs and Novel Stra-
tegies, „Strategic Entrepreneurship Journal” 2009, vol . 
3, no . 1; E . DANE, M .G . PRATT, Exploring Intuition and 
its Role in Managerial Decision Making, „Academy of 
Management Review” 2007, vol . 32, no . 1; J .H . DYER, 
H .B . GREGERSEN, C .M . CHRISTENSEN, The Innova-
tor’s DNA, „Harvard Business Review” 2009, December . 
6) Por . A . MAYO, N . NORIA, In their Time: the Greatest 
Business Leaders of the Twentieth Century, Harvard 
Business School Press, Boston 2005 . 
7) G .L . GE, D .Z . DING, A Strategic Analysis of Surging 
Chinese Manufacturers: the Case of Galanz, „Asian Pa-
cific Journal of Management” 2008, vol . 25, no . 4, s . 
667–683 .
8) http://knowledge .wharton .upenn .edu/india/article .
cfm? articleid=4413 

Summary
A winning strategy has two components: passion and 
discipline . A necessity of discipline – application of for-
mal methods and techniques of strategy development 
– is well understood and recognized phenomena, both 
in theory and practice . A necessity of passion is not 
so well recognized and analyzed . Passion helps to de-
velop a winning strategy in three ways . First, it facili-
tates creative thinking and opportunity seeking in the 
process of strategy testing . Second, it allows to scan 
environment and make sense of it in unconventional 
ways . Third it helps to develop perseverance and mo-
tivation . Therefore passion is a necessary element in 
treating strategy as a process of search and continuous 
improvement of organizational performance, instead of 
formal process that should end with development of 
strategy document .

wprowadzenie

lobalny kryzys gospodarczy nadszedł wczesną 
jesienią roku 2008 niespodziewanie i z szyb-
kością tsunami ogarnął cały świat . Liczne 

dyskusje nad tym, czy były czy nie było wyraźnych 
oznak nadejścia kryzysu na taką skalę, nie negują 
w zasadzie zakwalifikowania tego megazjawiska jako 
egzemplifikacji nieciągłości . Sceptycy i przeciwnicy za-
rządzania strategicznego, a w szczególności planowania 
strategicznego, dostali nowy oręż do walki z tą nauką . 
Podstawą takich postaw jest negowanie skuteczności 
przede wszystkim długoterminowego prognozowania 
gospodarczego w warunkach narastającej turbulencji 
otoczenia . W tradycyjnym zaś podejściu do planowania 
strategicznego, długoterminowe prognozowanie jest jed-
nym z filarów tego procesu . Dlatego też obrońcy zarzą-
dzania strategicznego, do których należę, z pewnością 
będą podejmować próby innego podejścia do zagadnień 
planowania strategicznego z przekonaniem, że dalej ten 
rodzaj aktywności ludzkiej jest nieodzowny w prowadze-
niu każdej firmy, z jakąkolwiek wizją przyszłości .

Jednym z interesujących kierunków modyfikacji pod-
stawy planowania strategicznego jest wykorzystanie albo 
niektórych elementów teorii chaosu, albo tylko jej ogól-
nej idei . Poniżej, bez szerszego tłumaczenia podstawo-
wych kategorii teorii chaosu (ze względów edytorskich), 
z przypomnieniem jednakże w encyklopedycznym skró-
cie przedmiotu zainteresowania tej teorii, rozpoczynam 
rozważania na temat jej wykorzystania w teorii i prak-
tyce planowania strategicznego . Przedmiotem opisu 
i badań teorii chaosu są zjawiska, których intensywność 
przejawiania się, w wyróżnionym stanie początkowym 
jest niewielka, ale w krótkim okresie wzrasta lawinowo 
w tempie co najmniej wykładniczym, dzięki mechani-
zmom dodatnich sprzężeń zwrotnych . Jest to tzw . efekt 
trzepotu skrzydeł motyla w jednej części świata, który 
w innej części powoduje huragan . Matematyczne modele 
opisu tego procesu, choć deterministyczne, nie napawa-
ją optymizmem w zakresie wykorzystania ich do celów 
prognostycznych . Niestety z samej teorii wynika, że 
praktyczne efekty modelowania matematycznego takich 
procesów są niewielkie . Zachowanie systemu w przeszło-
ści niewiele mówi o przyszłym zachowaniu systemu [Sta-
cey, 2007] . Z drugiej strony, choć teoria chaosu wchodzi 
w skład teorii złożoności, nie jest tak radykalna z punk-
tu widzenia potencjału przewidywalności, jak inne teorie 
złożoności (np . teoria struktur dyssypatywnych w ogóle 
eliminuje jakiekolwiek przewidywanie) . Niewielki więc, 
ale istniejący potencjał w zakresie przewidywania przy-
szłości, albo pomijania istotności tego przewidywania, 
tkwi więc albo w niektórych kategoriach teorii chaosu, 
albo choć w metaforze, której teoria ta jest podstawą . 
W okresach intermitencji (kategoria teorii chaosu), czyli 
braku jakichkolwiek podstaw do przyjmowania planów 
długookresowych, przynajmniej w ich klasycznych wyda-
niach, celowe wydaje się przyjęcie endogenicznych po-
staw przy identyfikowaniu strategii .

  
Krawędź chaosu 

o metaforyczne i nieomal mistyczne okreś-le-
nie stanu organizacji, charakteryzującego się 
częściowym uporządkowaniem (zgodne zwy-

kle z kanonami klasycznej teorii organizacji i zarządza-
nia) oraz częściowym nieuporządkowaniem, w sensie 
dopuszczenia do zindywidualizowanych działań jednostek . 
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Kontekst chaosu  
w planowaniu strategicznym

Rafał Krupski

Inspiracją takiego ujęcia jest właśnie teoria chaosu 
w jej deterministycznej wersji, z rzekomo występującą 
równowagą pomiędzy improwizacją i przedsiębiorczo-
ścią a ściśle ustrukturalizowanym działaniem organiza-
cji . Co ważne, uważa się, że organizacje działające 
w tym rozumieniu na krawędzi chaosu są bardziej efek-
tywne w turbulentnym, nieprzewidywalnym otoczeniu 
i z tego tytułu mają zapewnioną względnie trwałą prze-
wagę konkurencyjną . Taki jest sens definicji Kauffma-
na (1995), a przede wszystkim Brown i Eisenhardt 
(1998) . W krajowej literaturze przedmiotu takie ujęcie 
krawędzi chaosu prezentują Nestorowicz (2001) i piszą-
cy te słowa [Krupski 2005, 2008] . 

Najbardziej znany z literatury przedmiotu model 
organizacji działającej na krawędzi chaosu zapropono-
wały Brown i Eisenhardt (1998) . Charakterystyczne 
jego elementy to: 

 z semikoherentne cele (niespójne, rozmyte) oraz 
 z wypośrodkowane rozwiązania pomiędzy skrajno-

ściami: 
99 biurokracji i chaosu (organizacja improwizująca),
99 synergii i indywidualizmu w organizacji, 
99 wykorzystywania i negowania doświadczeń histo-

rycznych w decyzjach dotyczących przyszłości, 
99 koncentrowania się na wizji i planach versus kon-

centrowania się na bieżącej działalności . 
Najbardziej dyskusyjną częścią modelu jest założe-

nie konieczności regulowanego, planowanego tempa 
zmian organizacji, które wymusza niejako innowacyj-
ny rozwój . Bezlitosną krytykę takiego ujęcia przepro-
wadził Stacey (2007) . Krytyce poddał przede wszyst-
kim wprowadzoną do modelu kategorię równowagi, 
niewystępującej w prawdziwej, tej sformalizowanej 
teorii chaosu . W obronie modelu można przypomnieć, 
że kategoria równowagi w naukach o zarządzaniu czę-
sto ma przecież charakter metaforyczny, nawiązujący 
do wypośrodkowanych rozwiązań pomiędzy ich skraj-
nie przeciwnymi wydaniami . 

Własne ujęcia sprowadzają się do: 
9z wykorzystywania niektórych kategorii teorii chaosu, 
9z koncepcji organizacji w ruchu, 
9z zasobowego ujęcia strategii organizacji w jej naj-

bardziej radykalnym wydaniu . 

wykorzystanie niektórych kategorii teorii  
chaosu w planowaniu strategicznym 

swoich publikacjach na ten temat wielokrot-
nie zwracałem uwagę na to, że swoistymi 
przyczółkami planowania strategicznego 

w turbulentnym otoczeniu mogą być takie kategorie 
teorii chaosu, jak: atraktory, intermitencja, bifurkacja, 

fraktale itp . Na przykład atraktory, jako ukryte pra-
widłowości w turbulentnym środowisku, to najczęściej 
określone cykle życia: organizacji, sektora, wyrobu, 
technologii, a nawet okazji; powinny być bezwzględnie 
wykorzystywane w planowaniu strategicznym . Sam 
fakt, że znane są etapy takich cykli, ich kolejność, może 
być istotną, nieliczną pewną informacją w morzu nie-
pewności przyszłości . Bifurkacja to „punkt”, w którym 
następuje istotna, jakościowa zmiana układu (np . prze-
kroczenie pewnego progu intensywności działań konku-
rencji powoduje istotne zmiany zachowań organizacji) . 
Intermitencja, to wspomniana wyżej sytuacja okreso-
wego braku jakichkolwiek prawidłowości . Znajomość 
takich okresów może być istotną informacją z punktu 
widzenia egzo- czy endogenicznych postaw w planowa-
niu strategicznym . Inną, rzadko używaną w praktyce 
planowania strategicznego, jest podstawowa kategoria 
teorii chaosu – dodatnie sprzężenie zwrotne . Bardzo 
obiecującą metodą, która wykorzystuje identyfikowanie 
i analizowanie dodatnich, a także ujemnych sprzężeń 
zwrotnych, jest analiza sieciowa (metodyka myślenia 
sieciowego) propagowana przez K . Zimniewicza (2008) 
oraz swoista morfologia sprzężeń i pętli uczenia się 
zawarta w pracy J . Rokity (2009) . Ich wmontowanie 
w metodę strategicznego planowania (np . scenariuszo-
wego) mogłoby dać interesujące efekty . 

organizacja w ruchu 

oncepcję organizacji w ruchu, wprowadzonej 
do naszej literatury przez E . Masłyk (2003), 
rozwinąłem w kierunku przygotowania orga-

nizacji do:  
9z wykorzystywania okazji, 
9z prowadzenia eksperymentów [Krupski, 2005, 

2008, 2009] . 
Operacjonalizacja owego przygotowania dotyczy 

różnych aspektów rzeczowych, finansowych, a nade 
wszystko organizacyjnych, w tym informacyjnych . Naj-
istotniejszy wydaje się jednak punkt wyjścia koncepcji 
organizacji w ruchu . Jest nim znowu teoria chaosu, 
raczej jako metafora aniżeli matematyczna ontologia . 
Podstawowym behawioralnym zagadnieniem współcze-
snej organizacji jest wybór odpowiedzi na narastającą 
turbulencję otoczenia . Albo odpowiedzią jest dalsza 
strukturalizacja organizacji, jej doskonalenie, stosowa-
nie coraz bardziej wyrafinowanych technik organizacji 
i zarządzania . W tym jednak wypadku zbytnie rozwar-
cie nożyc pomiędzy otoczeniem i organizacją może 
się źle skończyć dla tej drugiej . Albo odpowiedzią jest 
wtopienie się w otoczenie, czyli odpowiedzią na chaos 
powinien być chaos, rozumiany tu jako kontrolowane ,

PO 03 2010.indb   7 3/17/10   6:29 AM



8 przeglàd

nieuporządkowanie, pozorny chaos (dla zewnętrznego 
obserwatora), swoisty chaos właśnie w postaci organi-
zacji w ruchu . Analogia wykonującego różne chaotycz-
ne ruchy bramkarza przy rzucie karnym jest tu chyba 
właściwa . Bramkarz ruszający się ma większe szanse 
obrony aniżeli stojący w bezruchu, czego dowodzą róż-
ne teorie sensomotoryczne oraz praktyka .    

zasobowe ujęcie strategii organizacji 

oncepcja organizacji w ruchu jest osadzona 
w ontologii i metodologii szkoły zasobowej 
zarządzania strategicznego . Zarówno wyko-

rzystywanie okazji, jak i prowadzenie eksperymentów 
rynkowych wymaga nadmiarów zasobów lub/i zorga-
nizowania systemu dostępności do zasobów obcych . 
Dlatego też szersze teoretyczne podstawy dla organi-
zacji działającej w turbulentnym, nieprzewidywalnym 
otoczeniu stwarza w ogóle dorobek szkoły zasobowej 
zarządzania strategicznego . Jak starałem się wykazać 
[Krupski, 2009], swoistym ratunkiem w planowaniu 
strategicznym przed nieprzewidywalnością otoczenia, 
chaosem może być jego ignorowanie (sic!) . Przyjmując, 
że przyszłości, zwłaszcza tej nieco dalszej, nie da się 
przewidzieć, treścią planowania strategicznego powinny 
być zasoby, sposoby ich pozyskiwania i wykorzystywa-
nia (w eksploatowaniu okazji i prowadzeniu ekspery-
mentów) . R . Grant pisze, że ponieważ zewnętrzne rynki 
ciągle się zmieniają, to wewnętrzne zasoby i kompeten-
cje firmy stanowią bardziej stabilną bazę formułowania 
strategii [Grant, 1996] . Powinno to dotyczyć zwłasz-
cza zasobów niematerialnych, takich jak: wiedza, rela-
cje formalne i nieformalne oraz postawy pracownicze 
(lojalność, kreatywność itp .) . Tradycyjne planowanie 
strategiczne dotyczące rynków, produktów oraz wyni-
ków finansowych będzie stopniowo zanikać, co ma już 
częściowo miejsce w przedsiębiorstwach sektorów high-
tech . Nie oznacza to, że nieprzewidywalne rynki, nie-
przewidywalne wyniki finansowe nie będą przedmiotem 
planowania w ogóle . Będą, ale wyłącznie na poziomie 
taktyczno-operacyjnym, czyli w znacznie krótszym niż 
dotąd horyzoncie czasu . A dominującą metodą zarzą-
dzania przedsiębiorstwem będzie zarządzanie projektami . 

Projektami zaś będą jednostkowe wykorzystywania oka-
zji i/lub prowadzenie określonych eksperymentów pro-
duktowo-rynkowych . 

 prof . dr hab . Rafał Krupski
Wydział Zarządzania  

Politechniki Częstochowskiej
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Summary
The article presents different determinants of organization’s 
strategy connected with chaos . On one hand, the implemen-
ting potential of chaos theory in the scope of strategic plan-
ning was identified . On the other hand, it was proposed to 
base organization’s strategy on resources (in conditions of 
chaos in environment, which makes impossible to plan) using 
achievements of the resource school of strategic management .

Bolesław Rafał Kuc

Kontrola jako funkcja  
zarządzania 
Difin, warszawa 2009

Zmienia się optyka, preferencje i priorytety kon-
troli w systemach zarządzania . Oczekuje się, że 
będzie ona narzędziem współtworzenia wartości 
dodanej poprzez proponowanie ulepszeń i uspraw-
nień . Priorytetową jej funkcją jest prewencja, na-
tomiast najważniejszą misją – ZDĄŻYĆ PRZED 
BŁĘDEM! W podręczniku podkreśla się potrzebę 
przesunięcia uwagi z kontroli operacyjnej na kon-

trolę strategiczną, kontroli ex post na kontrolę ex 
ante, kontroli zaszłości na kontrolę antycypującą . 
Koniecznością jest również przesunięcie zaintere-
sowania z kontroli wyników na kontrolę procesów . 
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kie-
runków ekonomicznych i zarządzania, a także dla 
menedżerów i pracowników działów kontroli oraz 
służb kontrolnych .
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wymiary postaw moralnych 
polskich menedżerów 

Jerzy Szczupaczyński

wprowadzenie 

opularność doktryny społecznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstwa – a ostatnio 
koncepcji corporate citizenship – od kilku 

dekad skupia uwagę badaczy na relacjach pomiędzy 
etyką i zarządzaniem . Postępuje proces uporządko-
wania i standaryzacji narzędzi zarządzania w tym 
zakresie . Jednocześnie pojawia się pytanie o ewolu-
cję świadomości i postaw moralnych menedżerów . 
Bolesne doświadczenia ostatniego kryzysu są najlep-
szym dowodem wagi tego pytania .

Badania postaw moralnych menedżerów mają 
w literaturze naukowej znaczące tradycje . Dwa kie-
runki badawcze należy uznać za najlepiej reprezento-
wane: decyzjonistyczny i typologiczny . W podejściu 
decyzjonistycznym uwaga badaczy skupiona jest na 
procesach podejmowania decyzji w sytuacjach zawie-
rających etyczny komponent . Najbardziej popularny 
model Jonesa określa sekwencję czterech wyróżnio-
nych analitycznie elementów takiego procesu: roz-
poznanie etycznego komponentu sytuacji decyzyjnej, 
etyczne wartościowanie, pojawienie się intencji mo-
ralnego działania i samo działanie uwzględniające 
etyczne aspekty sytuacji1) . Na każdym etapie procesu 
decyzyjnego badany jest wpływ charakterystyk decy-
denta i uwarunkowań sytuacyjnych na wynik proce-
su decyzyjnego i jego dynamikę . Brane są pod uwagę 
takie zmienne psychologiczne, jak np . poziom moral-
nego rozwoju i osobiste wartości decydenta, poczucie 

kontroli, skłonność do działania zgodnie z własnymi 
przekonaniami, wyobraźnia etyczna, a także uwarun-
kowania  sytuacyjne: typ kultury organizacyjnej i po-
lityki firmy, zakres swobody decyzyjnej, dominujący 
typ przywództwa organizacyjnego itp .2) . 

Obok podejścia decyzjonistycznego w badaniach 
reprezentowany jest także nurt, który określić moż-
na jako podejście typologiczne . W tym przypadku 
model wyjaśniania jest znacznie bardziej statyczny . 
Zakłada się, że można wyróżnić odmienne style za-
rządzania i związane z nimi postawy menedżerów, 
które są dobrymi predyktorami poziomu etyczno-
ści przedsiębiorstwa . Klasyczna koncepcja została 
sformułowana przez A .B . Carrolla, który wyróżnia 
trzy podstawowe typy zarządzania, reprezentujące 
odmienny stosunek do norm etycznych, odmienne 
motywy, inne postrzeganie celów przedsiębiorstwa, 
traktowanie prawa itp .3) .

Do koncepcji Carrolla nawiązują eksploracyjne 
badania moralnych postaw polskich menedżerów, 
których wyniki są prezentowane w niniejszym ar-
tykule4) . Analiza została przeprowadzona na zbio-
rze 37 częściowo ustrukturalizowanych wywiadów 
z menedżerami wyższego szczebla, którzy kierują 
średnimi i dużymi przedsiębiorstwami . Punktem 
wyjścia jest rekonstrukcja rozumienia etyczności 
oraz postrzeganie przez badanych związków etyki 
i zarządzania . W wyniku kodowania zebranego ma-
teriału określono pięć głównych wymiarów porząd-
kujących etyczne postawy menedżerów . 

Tab. 1. Typologia trzech typów zarządzania ze względu na stosunek do etyki

Zarządzanie nieetyczne
(immoral management)

Zarządzanie „etycznie 
neutralne”

 (amoral management)
Zarządzanie etyczne
 (moral management)

Sposób traktowania 
norm etycznych

Świadome łamanie standardów 
etycznych, które są powszechnie 
rozpoznawane i akceptowane .

Postrzeganie zarządzania 
jako sfery, do której 
standardy etyczne nie mają 
zastosowania .

Przestrzeganie standardów 
etycznych; przywództwo 
modelujące etyczne wzorce  
środowiska organizacyjnego .

Dominujące motywy 
i cele

Maksymalizacja ekonomicznych 
wyników przedsiębiorstwa za 
każdą ceną .

Ekonomiczne wyniki 
przedsiębiorstwa; inne motywy 
i cele nie są brane pod uwagę .

Ekonomiczne wyniki 
przedsiębiorstwa, ale zgodnie 
z prawem i etycznymi 
standardami .

Sposób traktowania 
prawa

Ograniczenia, które należy 
w razie potrzeby i możliwości 
omijać .

Działanie zgodne z literą 
prawa; prawo jako jedyny 
system regulacji normatywnej 
w zarządzaniu .

Działanie zgodne z duchem 
i literą prawa; przestrzeganie 
prawa jako warunek konieczny, 
ale niewystarczający .

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A .B . CARROLL, In Search of the Moral Manager, „Business Horizons” 1987, vol . 30, 
no . 2, s . 12 .
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związki etyki i zarządzania  
w opinii menedżerów

odobnie jak w typologii Carrolla, związek 
pomiędzy standardami etycznymi i defi-
nicją zawodowej roli menedżera potrakto-

wany został jako kwestia podstawowa, różnicująca 
postawy i przekonania badanych . Na podstawie ana-
lizy zebranych wypowiedzi wyróżniono trzy sposoby 
postrzegania relacji pomiędzy zarządzaniem a ety-
ką, które umownie zostały nazwane integralizmem, 
rezydualizmem i amoralizmem .

Podstawową cechą integralizmu etycznego jest 
przekonanie, że wartościowaniu etycznemu podlega 
cały lub prawie cały obszar zachowań menedżera, 
konstytuujący proces zarządzania organizacją . Po-
gląd ten nie przesądza, w jaki sposób definiowane 
są kryteria etycznej kwalifikacji, tzn . czy uwaga jest 
skupiona na skutkach decyzji i/lub zachowań me-
nedżera, stylu przewodzenia przyjętym przez me-
nedżera, czy też systemie zarządzania, który jest 
wytworem menedżera . Następująca wypowiedź jest 
dobrą ilustracją integralizmu etycznego .

„I wiadomo, że firma funkcjonuje w środowisku, trzeba 
jej zapewnić możliwość przetrwania . Środowisko jest bar-
dzo agresywne i to w każdej dziedzinie . I nie ma takiego 
luksusu, żeby można było sobie pozwolić na jakiekolwiek 
ustępstwa wobec rynku . (…) Ale można to w taki sposób 
poukładać, żeby jednak te normy etyczne można było 
stosować i żeby nie miało to przełożenia na jakiekolwiek 
opóźnienia czy zwolnienie działania, czy dynamikę firmy . 
I cóż, każda decyzja, która jest podejmowana przez danego 
menedżera, musi się mieścić w pewnym kodeksie etycz-
nym, który jest przyjęty” [dyrektor produkcji dużej firmy 
farmaceutycznej] . 

Drugim typem postrzegania związków pomiędzy 
standardami etycznymi i rolą zawodową menedżera 
jest rezydualizm etyczny, który opiera się na prze-
konaniu, że etyczność menedżera ujawnia się tylko 
w niektórych obszarach zarządzania lub sytuacjach 
decyzyjnych . Kryteria wyróżnienia takich obszarów 
mogą być różne, jednak większość wypowiedzi można 
zakwalifikować do czterech kategorii . Są to obszary:
9z podstawowych praw pracowników (godne trak-

towanie, wypłacanie na czas wynagrodzenia, prze-
strzeganie norm czasu pracy, prawo pracowników 
do wyrażania opinii, bezpieczeństwo i higiena pracy, 
właściwa atmosfera w zespole itp .),
9z etyki opiekuńczej w odniesieniu do spraw pracow-

niczych – pozytywna reakcja na indywidualne proble-
my pracowników, szczególnie w sytuacjach zagrażają-
cych podstawowym interesom życiowym podwładnych 
(formuła derekrutacji uwzględniająca potrzeby pra-
cownika, pozytywna reakcja menedżera na potrzeby 
pracownika związane z rozwojem zawodowym, zapew-
nienie drugiej szansy w przypadku przewinień itp .)5),
9z etyki relacji biznesowych i obrotu gospodarcze-

go – podstawowe zasady uczciwości wobec part-
nerów biznesowych (dotrzymywanie umów, dbałość 
o terminowe płatności, rzetelne informowanie itp .),
9z etyki opiekuńczej w odniesieniu do relacji bizne-

sowych – rezygnacja ze strategii biznesowych, które 
narażają podstawowe interesy partnerów, dbałość 
o stabilne, długoterminowe relacje z kooperantami 
i klientami .

Dla perspektywy amoralizmu za charakterystycz-
ną uznać można następującą wypowiedź menedżera 

zarządzającego dużą firmą dystrybucyjną, która dzia-
ła w warunkach monopolu naturalnego .

[Badacz:] „Czy uważa Pan, że w ogóle istnieje coś takiego, 
jak to etyczne zarządzanie, czy są menedżerowie lub przedsiębior-
cy, których można określić mianem etycznych? [Respondent:] Ja 
nie znam takich osób, powiem szczerze, i uważam, że nie ma 
też takiej możliwości, żeby etycznie zarządzać firmą, w rozu-
mieniu takim etyki, jak ja ją rozumiem . (…) Musiałbym się kie-
rować nie tylko chęcią zysku, ale również chęcią zaspokajania 
szerokich potrzeb, jak to ładnie się teraz określa, wszystkich, 
w dodatku stosować etykę (…), czyli powiedzmy sobie chrześci-
jańskiej religii . (…) Dlatego mówię, dla mnie etyka jest nie do 
wprowadzania w zarządzaniu przedsiębiorstwem” .

przesłanki moralnych ocen w zarządzaniu 

eorie etyczne odwołują się do różnych spo-
sobów uprawomocnienia przekonań mo-
ralnych . Najprostszym podziałem jest roz-

różnienie pomiędzy konsekwencjalizmem, który 
bierze pod uwagę przede wszystkim skutki, jakie 
wywołuje podlegające osądowi działanie, a nonkon-
sekwencjalizmem, którego przedstawiciele stosują 
kryteria nawiązujące do poczucia odpowiedzialno-
ści, pojęcia sprawiedliwości lub uprawnień jednost-
ki . Podstawa formułowania ocen moralnych jest 
także ważnym wymiarem różnicującym poglądy 
etyczne menedżerów . W podziałach, które ujaw-
nia analiza wypowiedzi badanych, dostrzec można 
podobieństwo do różnic w sposobie uzasadniania 
sądów moralnych na gruncie tradycyjnych teorii 
etycznych .

W wyniku rekonstrukcji poglądów badanych okre-
ślono trzy podstawowe typy moralnych uzasadnień: 
konsekwencjalizm, proceduralizm i etykę wartości .

Dobro interesariuszy jako kryterium  
ocen moralnych (konsekwencjalizm) 

Uzasadnienia należące do tej kategorii powołują 
się na dobro interesariuszy przedsiębiorstwa . Pod-
stawą etycznego wartościowania są skutki działań 
i decyzji menedżera dla czterech podstawowych 
grup: pracowników, partnerów biznesowych, właści-
cieli i społeczeństwa jako całości (ostatnia kategoria 
występuje najrzadziej) . Opisując sylwetkę etycznego 
przywódcy i podając przykłady etycznych wyborów, 
badani wskazują na ważne potrzeby interesariuszy, 
które są brane pod uwagę lub które powinny być 
brane pod uwagę .

Zgodność z procedurami jako kryterium  
ocen moralnych (proceduralizm) 

Autorzy tego typu uzasadnień utrzymują, że 
podstawowym wyznacznikiem etyczności zachowań 
organizacyjnych jest ich zgodność ze sformalizo-
wanymi normami i procedurami obowiązującymi 
w przedsiębiorstwie . Tak rozumianemu procedura-
lizmowi przypisać można cztery charakterystyczne 
cechy .

Po pierwsze, kategoria norm i procedur trakto-
wana jest rozszerzająco, co oznacza, że podstawą 
ocen moralnych jest nie tylko zgodność zachowań 
z procedurami dedykowanymi problematyce stricte 
etycznej (np . procedury kodeksów etycznych), lecz 
także zgodność z innymi procedurami organizacyjnymi 

PO 03 2010.indb   10 3/17/10   6:29 AM



organizacji 3/2010 11

i regulacjami prawnymi (np . prawem pracy) . Two-
rzą one hierarchiczny układ, który proponenci pro-
ceduralizmu rozpoznają i charakteryzują . 

Po drugie, najbardziej radykalna wersja procedu-
ralizmu pozbawia wybory etyczne elementu głębszej 
moralnej refleksji . Etyczność jest wynikiem mecha-
nicznego podporządkowania procedurom, bez odczu-
wania potrzeby racjonalnego uzasadnienia lub emo-
cjonalnej akceptacji . Mówi o tym menedżer dużej, 
międzynarodowej korporacji: 

[Respondent:] „Dla mnie etyczny menedżer może pra-
cować wyłącznie w etycznej firmie, która ma etyczne zasa-
dy . W związku z czym, jeżeli w niej pracuje, to powinien 
przestrzegać również reguł, (…) w których funkcjonuje . (…) 
[Badacz:] Czyli, jak wpada ktoś w etyczną organizację, która 
ma spójne kodeksy, przestrzega ich i sto procent etycznych 
menedżerów mamy w ten sposób? [Respondent:] W sumie tak . 
Szczerze mówiąc (…), odnosząc się do etycznego menedżera, 
trudno mi jest wyjść poza swoje behawiora, tak naprawdę . 
(…) Więc w momencie, kiedy mamy skodyfikowane reguły 
zachowania i postępujemy zgodnie z nimi, to niezależnie od 
tego, kim jesteśmy i jakie wartości wyznajemy naprawdę, lub 
nie wyznajemy, to z punktu widzenia świata zewnętrznego, 
to ciągle to powinien być etyczny menedżer, nawet jeżeli jest 
złym człowiekiem . (…)” .

Po trzecie, proceduralizm może przybierać po-
stać utożsamienia postawy etycznej z przestrzega-
niem prawa . Jak mówi o tym jeden z badanych me-
nedżerów: 

„Jeżeli firma jest biedna (…), to te metody pracy tych 
menedżerów muszą być na granicy prawa . (…) Czyli zno-
wu tym elementem moralności jest prawo . Jeżeli ktoś dzia-
ła zgodnie z prawem, prawem ochrony środowiska, prawem 
bhp, prawem pracy, jeżeli to wszystko jest spełniane, no to 
można powiedzieć, że menedżer jest (…) moralny” . 

Zgodność z wartościami jako kryterium  
ocen moralnych (etyka wartości) 

Uzasadnienia zaliczane do tej kategorii powo-
łują się na ogólne wartości, decydujące o etycznej 
kwalifikacji wyborów menedżera . W przeciwień-
stwie do proceduralizmu powoływanie się na war-
tości oznacza potrzebę przełożenia przez menedże-
ra ogólnych wartości na język konkretnych działań 
i decyzji .

rygoryzm etyczny i źródła etycznych  
standardów zarządzania 

tandardy etyczne w zarządzaniu są postrze-
gane jako normy bezwyjątkowe, niezależ-
ne od kontekstu zastosowania (rygoryzm 

etyczny), bądź posiadające zmienną wartość, zrela-
tywizowaną ze względu na okoliczności różnego typu 
(relatywizm etyczny) . Postawy rygoryzmu są w ana-
lizowanym zbiorze znacznie rzadsze . 

Relatywizm może mieć charakter zgeneralizo-
wany, przejawiający się w deklaracjach, że każda 
kwalifikacja etyczna ma sytuacyjne uwarunkowania 
i opiera się na każdorazowej interpretacji . Na pyta-
nie o podziały w środowisku menedżerów ze wzglę-
du na ich stosunek do etyki jeden z rozmówców 
podkreśla: 

„Przecież nie ma czegoś takiego (…), jak czarne i białe . 
(…) Są tylko sytuacje, nie ma zasad . To, co jest etyczne w jed-
nej firmie, może być nieetyczne w drugiej, prawda?” .

W innych relacjach relatywistyczny stosunek 
do standardów etycznych wyraża się w ich ogra-
niczeniach, wskazywanych jako uzasadnione z za-
rządczego punktu widzenia . W przekonaniu niektó-
rych rozmówców, nie musi się to wiązać ze zmianą 
kwalifikacji etycznej postawy menedżera . Mówiąc 
inaczej, można być etycznym menedżerem także 
wówczas, gdy rezygnujemy – w pewnym zakresie – 
ze stosowania standardów etycznych ze względu na 
warunki zarządzania firmą . Wymieniane są dwa 
typy okoliczności, które uzasadniają, w opinii ba-
danych, relatywizację etycznych standardów w za-
rządzaniu:

 z warunki ekonomiczne: kryzys, załamanie kondy-
cji finansowej firmy, trudne warunki konkurencji, 

 z brak etycznej wzajemności ze strony pracowni-
ków lub innych interesariuszy . 

Respondenci wymieniają różne źródła standar-
dów etycznych, które decydują o ich treści i zasięgu 
obowiązywania . Mogą to być własne przekonania 
moralne menedżera, sformalizowane i niesformali-
zowane normy środowiskowe (np . kodeks etyczny 
przedsiębiorstwa) lub uniwersalne, powszechnie 
obowiązujące systemy etyczne (np . Dekalog) . Wska-
zywane są zależności pomiędzy standardami róż-
nego typu (stopień usystematyzowania poglądów 
niektórych rozmówców w tym zakresie świadczy 
o pogłębionej refleksji, opartej na doświadczeniach 
zawodowych, kontaktach z innymi menedżerami, 
szkoleniach i lekturach) . Wyróżnić należy trzy kate-
gorie w tym zakresie6) .
9Autonomia etyczna menedżera – podstawą 
zaliczenia do tej kategorii jest przekonanie, że treść 
standardów moralnych etycznego menedżera zależy 
przede wszystkim od niego samego . Podstawowym 
warunkiem etycznej postawy w zarządzaniu jest nie-
zależny osąd tego, co jest dobre, a co złe . Nie ozna-
cza to, że menedżer nie jest świadomy zewnętrznych 
norm narzucanych przez środowisko lub też normy 
te całkowicie ignoruje; jednak o ocenach i postępo-
waniu decydują przede wszystkim przez niego wy-
brane lub konstruowane zasady moralne . 
9Lokalny charakter standardów – respon-
denci zaliczani do tej kategorii są przekonani, że 
podstawowe znaczenie dla etyczności w zarządzaniu 
mają standardy obowiązujące w określonych orga-
nizacjach, branżach lub środowiskach zawodowych . 
Lokalizm przejawia się w przekonaniu, że wzorce 
etyczności, a więc standardy postępowania etyczne-
go menedżera są zróżnicowane i mają lokalny zakres 
obowiązywania (np . zmieniając korporację, etyczny 
menedżer dostosowuje się do nowych norm i reguł 
etycznego postępowania) . 
9Uniwersalny charakter standardów – pod-
stawą uniwersalizmu jest postulat stosowania po-
wszechnych zasad etycznych, określonych w przeka-
zie religijnym lub uniwersalnym kodzie kulturowym . 
Wiąże się to z wiarą w możliwość praktycznego sto-
sowania uniwersalnych standardów w zarządzaniu . 

zakres swobody wyboru i jednoznaczność 
standardów 

enedżerowie w różny sposób postrzegają za-
kres swobody etycznych wyborów . Niektó-
rzy są przekonani, że warunki zewnętrzne 

nie mają decydującego wpływu na etyczne zachowania ,
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menedżera . W zdecydowanej większości sytuacji 
ma on możliwość wyboru etycznego postępowania, 
poszukiwania dobrych rozwiązań i dopuszczalnych 
kompromisów . W sytuacjach skrajnych może odmó-
wić podjęcia nieetycznych działań lub zmienić pra-
codawcę .

Respondenci reprezentujący kategorię przeciwną 
podkreślają znaczenie zewnętrznych ograniczeń za-
rządzania; wskazują na nieetyczne żądania właści-
cieli przedsiębiorstwa, konkurencyjną presję otocze-
nia, środowiskowy przymus nieetycznych praktyk 
lub demoralizujące oddziaływania prawa i instytucji 
państwa . Wskazywane są przykłady skrajnych wa-
runków, w których menedżer, dostrzegając etyczny 
wymiar sytuacji decyzyjnej, nie może podjąć etycz-
nego działania . Reprezentanci tej kategorii sądzą, 
że etycznym menedżerem się bywa, jeżeli warunki 
na to pozwalają lub jeżeli możliwe jest znalezienie 
etycznego rozwiązania . 

Jednym z warunków etycznego zarządzania jest 
rozpoznawanie standardów etycznych jako wystar-
czająco pewnych i jednoznacznych . Oznacza to, że 
menedżer nie ma trudności z mentalnym odczyta-
niem standardu i jego zastosowaniem w różnych 
kontekstach organizacyjnych . Sytuacja niejedno-
znaczności dotyczyć może samego standardu (me-
nedżer nie wie, jaki wybór jest właściwy z etyczne-
go punktu widzenia, choć postrzega samą sytuację 
w kategoriach etycznych), sprzeczności różnych 
standardów etycznych (menedżer postrzega okre-
śloną sytuację jako dylemat etyczny) lub sposobu 
przełożenia standardu na język zarządczych decyzji . 
W relacjach badanych niejednoznaczność przybiera 
różne formy i różny zakres; często pojawia się jako 
naturalna cecha standardów etycznych w ogóle . Jak 
mówi o tym jeden z badanych, prezes zarządu dużej 
firmy reklamowej: 

„Mam wrażenie, że część menedżerów jest nieetyczna 
nieświadomie, albo nie do końca świadomie . (…) Znaczna 
część społeczeństwa i menedżerów w szczególności nie do 
końca ma jasność, czy coś jest postępowaniem etycznym, 
czy nieetycznym . A raczej, czy coś już jest postępowaniem 
nieetycznym, prawda? Bo na przykład, jeśli wszyscy to robią, 
albo znaczna część to robi, to czy jak ja to robię, to jest nie-
etyczne, tak? Bo skoro większość to robi, to znaczy, że to jest 
może na granicy etyki . To ja może też mogę to robić, tak?” . 

zakończenie

ksploracyjna analiza zebranego materiału 
umożliwiła określenie wymiarów zróżnico-
wania poglądów moralnych menedżerów . 

Są to: 
9z sposób postrzegania związków pomiędzy etyką 

i zarządzaniem, 
9z przesłanki etycznego wartościowania, 
9z rygorystyczne lub relatywistyczne postrzeganie 

standardów etycznych zarządzania, 
9z postrzeganie zakresu swobody w stosowaniu 

etycznych standardów zarządzania, 
9z postrzeganie źródeł standardów etycznych w za-

rządzaniu, 
9z postrzeganie stopnia jednoznaczności standar-

dów etycznych . 
Osiągnięte rezultaty mogą być traktowane jako 

rozwinięcie i modyfikacja typologii zaproponowanej 
przez Carrolla . Pojawia się kolejne istotne pytanie 

badawcze – jakie czynniki determinują wyróżnione 
typy postaw moralnych? 

W ogólnopolskich badaniach na temat odpowie-
dzialności społecznej biznesu aż 94,6% kierowników 
deklarowało, że w ich firmach obowiązują standardy 
etyczne (zwyczajowe lub spisane w formie dokumen-
tu)7) . Zróżnicowanie postaw moralnych menedżerów 
ujawnia drugą stronę medalu – oprócz formalnych 
narzędzi zarządzania społeczną odpowiedzialnością 
przedsiębiorstw w praktyce istotne znaczenie mają 
indywidualne postawy organizacyjnych decydentów . 

dr Jerzy Szczupaczyński
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Socjologii  

Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
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czego Etyczne standardy przywództwa organizacyjnego pol-
skich menedżerów i przedsiębiorców, finansowanego przez 
MNiSzW [N N116 1240 35] . 
5) Określenie nawiązuje do koncepcji etyki opiekuńczej, 
zaproponowanej przez C . Gilligan w polemice z popularną 
teorią stadiów rozwoju moralnego Kohlberga . Etykę opie-
kuńczą wyznacza poczucie troski, odpowiedzialności za 
innych, a także waga przywiązywana do podtrzymywania 
relacji międzyludzkich . Etyka opiekuńcza związana jest 
ze szczególnie wrażliwymi interesami życiowymi pracow-
ników (zwolnienia, związki uczuciowe, narażenie na nie-
dostatek, narażenie na konflikty itp .) . Por . C . GILLIGAN, 
In a Different Voice, Harvard University Press, Cambrid-
ge, Mass . 1982 i L . KOHLBERG, Stage and Sequence: 
The Cognitive-developmental Approach to Socialization, 
w: D .A . GOSLIN (red .), Handbook of Socialization Theory 
and Research, Rand McNally, Chicago 1969, s . 347–480 . 
6) Ten wymiar wykazuje podobieństwa do charaktery-
styk trzech faz rozwoju moralnego L . Kohlberga . Por .  
L . KOHLBERG, op .cit . 
7) W . GASPARSKI et al ., Odpowiedzialność społeczna i ety-
ka biznesu w polskim życiu gospodarczym: infrastruktura 
na rzecz rozwoju etyczności funkcjonującego w Polsce bizne-
su (wstępny raport z badań) [http://www .cebi .pl/infopage .
php?id=29] . 

Summary
This article deals with the subject of moral attitudes 
of Polish managers . Despite the increased attention to 
ethics in organizations, empirical examinations of mo-
ral attitudes of Polish managers are still in relatively 
short supply . The following analysis was based on a set 
of partially structured interviews with managers, who 
were asked about relations between ethics and manage-
ment . As a result of the coding procedure six dimensions 
of moral attitudes were separated: the perceived connec-
tions between moral standards and self-conceptualizing 
of the professional role of manager, the frame of moral 
judgement, the perception of free choice in moral issue 
situations, moral rigorism or relativism, the source and 
the degree of unambiguity of ethical standards .

PO 03 2010.indb   12 3/17/10   6:29 AM



organizacji 3/2010 13

psychospołeczny obraz organizacji 

Marek Brzeziński 

czynniki kształtujące ten obraz

łożoność i wielowymiarowość współczes-
nych organizacji uzasadnia potrzebę się-
gania do dorobku różnych dziedzin nauko-

wych, co w naszym przypadku będzie dołączeniem 
do nauk o organizacji i zarządzaniu psychologii i so-
cjologii, które integruje wiedzę tych dziedzin . Pro-
pozycja takiego aspektu badań wypływa z tworzenia 
i rozwijania psychospołecznego rozumienia zjawisk 
zachodzących w organizacji, w których różnorakie 
procesy i zmiany determinują zachowania poszcze-
gólnych pracowników, zespołów i całej organizacji . 
W teorii organizacji [7, 10] coraz częściej zajmu-
jemy się funkcjonowaniem człowieka w sytuacjach 
społecznych, relacjami jednostki z innymi ludźmi 
oraz ich wpływem na kształtowanie się postaw, prze-
konań itp ., co podkreśla psychospołeczny rodowód 
określania obrazu organizacji . 

Organizację zawsze kształtują tkwiące u jej podstaw 
obrazy i koncepcje, dlatego spojrzenie na nią przez 
pryzmat psychospołecznych aspektów (rysunek 1) 
może wzbogacić nie tylko jej obraz, ale także określić 
„naturę” organizacji, będącą spoiwem znanych w nauce 
o zarządzaniu takich pojęć, jak: osobowość organizacji, 
tożsamość i kultura organizacyjna . Ich merytoryczne 

uwarunkowania wskazywać będą na związek znacze-
niowy z psychiką człowieka oraz odnoszący się do gru-
py (zespołu) i całej organizacji przebieg procesów zależ-
nych od sytuacji społecznych, przestrzeni i wewnętrz-
nego środowiska psychospołecznego itp . 

W artykule posługiwać się będziemy, w teore-
tycznym ujęciu, tworzeniem obrazu organizacji przy 
użyciu metafor, jako przejawu i konsekwencji opisu 
szczególnie złożonych zjawisk psychospołecznych, 
wypływających z poszukiwania odpowiedniej treści 
dla pojęcia „natura” organizacji i jej wewnętrznej 
dynamiki . Takie metaforyczne widzenie i rozumie-
nie obrazu organizacji stworzy możliwości opisu 
współzależności na dwóch planach odniesienia: 
• wewnętrznego środowiska psychospołecznego 
organizacji – ŚO • źródłowych warunków psycho-
społecznych (natury) organizacji – NO . Możliwości 
określenia natury organizacji identyfikuje się naj-
częściej z takimi pojęciami, jak: kultura, tożsamość 
i osobowość organizacji . W naszej propozycji pojęcia 
te stanowią wierzchnią warstwę systemu psychospo-
łecznego organizacji (środowiska); naturę organi-
zacji zaś będziemy traktować jako głębiej umiejsco-
wioną warstwę źródłowych warunków, stanowiącą 
połączenia pomiędzy wszystkimi czynnikami . Obra-
zem organizacji staje się więc ewoluujący system 

psychospołeczny, który 
jest czymś więcej niż sumą 
czynników składowych (ry-
sunek 1a), a ich relacje 
zacierają granice pomiędzy 
nimi (rysunek 1b), dynami-
zując i uwypuklając istotę 
i cechy najbardziej charak-
terystyczne dla tak rozu-
mianego obrazu organiza-
cji . Również uwzględnione 
jest znaczenie otoczenia 
jako zbioru elementów bę-
dących w bezpośredniej, in-
formacyjnej relacji (rynku, 
interesariuszy itd .) i po-
strzegania organizacji „od 
zewnątrz” w aspekcie także 
wizerunkowym . Przenika-
nie się wszystkich czynni-
ków psychospołecznych or-
ganizacji powoduje w pew-
nym stopniu kształtowanie 
procesów i zjawisk tam 
zachodzących i rzutujących 
na obraz organizacji . ,

Rys. 1. Struktura czynników psychospołecznego obrazu organizacji: 
a) statyczny obraz, b) dynamicznie zintegrowany obraz
Źródło: opracowanie własne . 
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osobowość, tożsamość i kultura organizacji 
w krótkim zarysie 

adania prowadzone nad osobowością, toż-
samością i kulturą organizacji1), które 
w naszym ujęciu stanowią wewnętrzne, 

psychospołeczne środowisko organizacji pokazują, 
że osobowość i tożsamość organizacji pozostają za-
nurzone w kulturze organizacyjnej . Ich współzależ-
ności i relacje budują przenikającą się wzajemnie 
przestrzeń, w aspekcie psychologicznym i socjolo-
gicznym, odnoszącą się nie tylko do jednostki, lecz 
do zespołu i całej organizacji, jako pojęcia o kolek-
tywnym charakterze szerszego systemu psychospo-
łecznego organizacji . 

Zauważyć można ograniczoną liczbę badań 
naukowych osobowości organizacji [1, 3, 4] . Defi-
niowanie pojęcia osobowości organizacji (OO) nie 
jest do końca sprecyzowane i często bywa łączo-
ne z tożsamością czy kulturą organizacyjną . Ta 
merytoryczna bliskość powyższych pojęć (czynni-
ków) wynika z podobieństwa ich oddziaływania 
na kształtowanie obrazu organizacji, włączających 
psychologię i socjologię do rozwoju nauki o orga-
nizacji i zarządzaniu . W niniejszym opracowaniu 
będziemy bazować na pojęciu osobowości wywo-
dzącym się z psychologii osobowości [8], na któ-
rym opiera się definicja: osobowość organizacji 
to całość wewnętrznych mechanizmów integrują-
cych psychiczną i społeczną aktywność członków 
organizacji, w warunkach wyznaczonych przez 
jej strukturę . Tworzą ją więc procesy i mechani-
zmy regulujące zachowania, emocje i przekonania 
członków organizacji, powstające na styku relacji 
interdyscyplinarnych w całej zbiorowości, na któ-
rych oddziałują określone normy i wartości [4] . 
Dlatego w pracy wskażemy także na rolę i znacze-
nie osobowości w całościowym kontekście kształ-
towania organizacji oraz zachodzących zjawisk 
w psychospołecznym jej obrazie . 

Tożsamość organizacyjna (TO) to zagadnienie 
często podejmowane w pracach na temat organiza-
cji i zarządzania [1, 3, 9, 12, 13], zwłaszcza w ostat-
nich latach, gdzie odnajdujemy próby zrozumienia 
mechanizmów jej powstawania i kształtowania się 
w ujęciu indywidualnym, grupowym, jak i dla całej 
organizacji . Interpretowana jest zwykle jako zbiór 
cech organizacji, które uważa się za główne i wy-
różniające, zakorzenione już w zachowaniach pra-
cowników, wartościach i subkulturach, przejawiające 
się poprzez filozofię firmy, spójność komunikacyj-
ną oraz unikatowe możliwości . Na tożsamość mają 
wpływ obszary: komunikacji, symboliki, kultury or-
ganizacyjnej i zachowań, struktury, strategii i tożsa-
mości sektora [9], których właściwe kształtowanie 
wpływa na całościową postać tożsamości organizacji 
i jej zarządzanie . 

O znaczeniu kultury organizacji (KO) świadczą 
liczne prace, jak i mnogość różnorodnych aspektów 
ją określających [2, 6, 11, 12, 14] . Najczęściej trakto-
wana jest jako konfiguracja formalnych i nieformal-
nych norm, wartości, określonych sposobów myśle-
nia i działania pracowników, warunkująca ich zacho-
wania i postawy różniące je od innych organiza-
cji . Wymienione cechy są składowymi kultury orga-
nizacji i jednocześnie jej aktywnymi parametrami 
kształtującymi tę kulturę oraz kreowanie i wspieranie 

pożądanych zachowań jednostkowych, grupowych 
i całej organizacji . 

Nie wdając się w analizę poszczególnych pojęć, 
tj . osobowości, tożsamości i kultury organizacji (nie 
jest to celem artykułu), widać wyraźnie podobień-
stwa interpretacyjne, analogie i punkty styku mię-
dzy nimi . W naszych założeniach owe trzy czynniki 
tworzą wewnętrzne środowisko organizacji (ŚO), 
dla których kultura stanowi swego rodzaju zbioro-
wą „otulinę” . Ich komplementarne współdziałanie 
będzie wpływać wraz z naturą organizacji (NO) na 
kształtowanie się psychospołecznego obrazu orga-
nizacji, w ramach proponowanego, metaforycznego 
jej opisu . 

natura organizacji 

o nakreślenia metaforycznego, psycho-
społecznego obrazu organizacji niezbędne 
jest, oprócz scharakteryzowania trzech 

powyższych czynników jego kształtowania, zapro-
ponowanie wewnętrznych składowych natury orga-
nizacji (NO), którą rozumieć będziemy jako źródło 
dynamicznego aspektu obrazu organizacji . Natura 
organizacji (w spojrzeniu od wewnątrz) jest zatem 
zbiorem procesów i relacji zawartych w czterech jej 
wymiarach: strukturalnym, intelektualnym, emo-
cjonalnym i duchowym, która integruje czynniki 
psychospołecznego środowiska organizacji (zapre-
zentowane powyżej), synergizując oraz powiększa-
jąc potencjał i możliwości indywidualne, zespołowe 
i całej organizacji . 

Obraz organizacji może więc przejawiać się 
w wymiarach odzwierciedlających praźródło, isto-
tę i naturę psychospołecznego aspektu organizacji . 
Dlatego kształtowanie się natury organizacji, będące 
rezultatem zachowań zarówno indywidualnych, jak 
i zbiorowych, obejmuje następujące wymiary odnie-
sienia [5]: 
9z strukturalny (SN) – odnoszący się do aspektów 

dynamicznych, czyli oddziaływania i powiązań po-
między składowymi a zorganizowaną całością o cha-
rakterze informacyjnym, między dostawcą i odbior-
cą informacji oraz ich przetwarzaniem itp ., 
9z intelektualny (IN) – indywidualne i zbiorowe 

procesy wykorzystujące potencjał inteligencji racjo-
nalnej, czyli zdolności zdobywania informacji i po-
sługiwania się nimi oraz uczenia się, umiejętności 
analizy i syntezy, umożliwiające rozwiązywanie pro-
blemów, czynności poznawcze itp ., 
9z emocjonalny (EN) – indywidualne i zbiorowe 

procesy zawierające się w inteligencji emocjonalnej, 
czyli uczucia związane z atutami i słabościami, mo-
tywacją i twórczym napięciem, empatią, odczuciami 
współpracowników itp ., 
9z duchowy (DN) – indywidualne i zbiorowe potrze-

by zawarte w inteligencji duchowej, czyli dążenie do 
głębokich i twórczych wartości, postrzeganie dzia-
łań własnych i zespołowych w szerszym i bogatszym 
kontekście, poczucie przynależności do organizacji, 
potrzeba szczerej komunikacji itp . 

Wymienione wymiary nie decydują o całościo-
wym aspekcie natury organizacji, lecz stanowią róż-
ne strony jej struktury i obrazu (rysunek 2) .  

W przypadku a) to zaledwie statyczna ich kon-
figuracja, możliwa do pobudzenia przez sytuacyjne 
powiązania pomiędzy składowymi: SN, IN, EN, DN . 
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W wariancie b), czyli rozwarstwienia w wyniku wy-
stępowania PD, zarówno w kierunku wertykalnym, 
jak i horyzontalnym, co zasadniczo wpływa na 
całkowitą dezintegrację, brakuje powiązań i współ-
pracy pomiędzy składowymi i negatywnie wpływa-
jącymi na psychospołeczny obraz organizacji . Dla 
sytuacji c) zintegrowanej struktury natury organi-
zacji, o dynamicznym jej wizerunku świadczą po-
wiązania i interakcje pomiędzy tymi wymiarami, 
umożliwiające traktowanie ich jako organicznej 
całości . Dynamika zachodzących tam zjawisk i pro-
cesów zawiera się w przepływie i wymianie pomię-
dzy poszczególnymi składowymi wzbogacającymi 
się wzajemnie, co daje większe możliwości i nową 
jakość . Pojawia się wtedy potrzeba łączenia także 
racjonalnego i irracjonalnego, twórczego i dyna-
micznego podejścia do określania natury organiza-
cji . Decydujące znaczenie ma tutaj osiągnięcie har-
monijnej współpracy „twardych” czynników natury 
organizacji (SN, IN) z jej „miękkimi” czynnikami 
(EN, DN), pozwalającymi wykorzystywać cały po-
tencjał zawarty we wszystkich wymiarach natury 
organizacji . Ich wpływ na siebie wywołuje zjawisko 
synergii pobudzające korzystne warunki ilościowe 
i jakościowe w obszarze psychospołecznego syste-
mu . Szczelina rozwarstwienia PD w przypadku d) 
częściowo zintegrowanej struktury tworzy wszelkie 
problemy, jakie mogą się pojawiać w psychospo-
łecznym obrazie, a tym samym trudności w zarzą-
dzaniu organizacją . Dlatego modelową i pożądaną 
strukturą natury organizacji, w dalszych rozważa-
niach, będzie zintegrowana struktura zapewniająca 
holistyczną interpretację dynamiki psychospołecz-
nego obrazu organizacji . 

Dynamika psychospołecz-
nego obrazu organizacji

naukach ekonomicz-
nych, zarządzaniu, psy-
chologii czy socjologii, 

operuje się najczęściej pojęcia-
mi bardziej złożonymi niż pod-
stawowymi składowymi, nie-
zbędnymi do opisu złożonych 
zjawisk, procesów i problemów 
zachodzących w systemie, np . 
psychospołecznym . Narzuca to 
podejście systemowe i holi-
styczne do interpretacji okre-
ślonych zagadnień . W nich 
oczywiście są zawarte pojęcia 
składników zazwyczaj niewi-
docznych w pojedynczym od-
działywaniu, lecz w sumarycz-
nych skutkach przebiegu opisy-
wanych zjawisk . 

Zadaniem nauki o zarządza-
niu, przy konstruowaniu poję-
cia psychospołecznego obrazu 
organizacji, jest określenie pod-
stawowych cech i czynników 
(wcześniej już omówionych) ta-
kiego systemu oraz pokazanie 
całego kontekstu poprzez ich 
dynamikę i rozwój w cyklu życia 
organizacji . Wtedy konfigura-
cja tych czynników „przeniesie 

się” na konfigurację cech psychospołecznego obrazu 
organizacji . Posłużymy się tutaj stosowaną w wielu 
dziedzinach nauki metaforą piłki poruszającej się po 
górzystym terenie2) . Przy takim teoretycznym, meta-
forycznym widzeniu i rozumieniu psychospołecznego 
obrazu organizacji tworzą się możliwości określania 
jego rozwoju poprzez połączenie obu planów odnie-
sienia w jedną całość, jako wspólną przestrzeń od-
działywania na siebie (rysunek 1b) . Natura organi-
zacji zdeterminowana czynnikami: SN, IN, EN, DN, 
dotyczącymi ludzi w ujęciu zbiorowym, uzupełniona 
jest o czynniki wewnętrznego środowiska, tj . OO, TO, 
KO . Te dwa rodzaje zbiorów czynników nie pozostają 
w stosunku do siebie w opozycji, lecz współdziałając 
ze sobą, rzutują na psychospołeczny obraz organiza-
cji, jego zmienność i rozwój . 

Ponieważ rozwój psychospołecznego aspektu or-
ganizacji jest funkcją interakcji natury organizacji 
z wewnętrznym środowiskiem organizacji, to przy 
zastosowaniu „metafory piłki” możemy prześledzić 
te uwarunkowania i opisać jako pewien proces . Te-
ren, po którym toczy się piłka, symbolizuje czynni-
ki natury organizacji (NO), ma liczne wzniesienia 
i zbocza o różnej wysokości i stopniu nachylenia 
wynikające z różnorodności cech zatrudnionych pra-
cowników . Piłka natomiast symbolizuje wpływ środo-
wiska psychospołecznego (ŚO) . Trasa piłki jest więc 
określona przez czynniki natury organizacji stano-
wiące ukształtowanie terenu . I tak piłka przemierza 
różne ścieżki (w cyklu życia organizacji) uzależnione 
od relacji pomiędzy ukształtowaniem terenu (NO) 
a właściwościami samej piłki (ŚO), których dynami-
ka ostatecznie ukształtuje się z połączenia sił natury 
organizacji oraz środowiska psychospołecznego . 

Rys. 2. Struktura natury organizacji: a) statyczna, b)  rozwarstwiona, 
c) zintegrowana, d) częściowo zintegrowana 
Źródło: opracowanie własne .

,
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Obraz organizacji będzie więc ewoluował 
w sposób różnorodny w różnych organizacjach, 
ich „wnętrza” mają bowiem zróżnicowane warun-
ki psychospołeczne . Wynika to z tego, że nigdy 
nie mogą się powtórzyć identyczne czynniki na-
tury organizacji i wewnętrznego środowiska, uza-
leżnione przecież od pracujących tam ludzi (być 
może szczególnie uwarunkowane poziomem kadry 
menedżerskiej) . Toteż każda organizacja będzie 
miała swoją „naturalną drogę” przebiegu piłki po 
górzystym terenie, z właściwymi dla niej rozga-
łęzieniami, na kolejnych etapach rozwoju organi-
zacji w cyklu jej życia . Sytuacje te będą miały 
zawsze swoją niepowtarzalną dynamikę pobudza-
jącą do zmian, jako funkcji interakcji wszystkich 
omawianych czynników, nigdy niedziałających nie-
zależnie od siebie . 

perspektywy badań empirycznych 

aproponowana koncepcja psychospołecz-
nego obrazu i jej opis ma charakter teo-
retyczny i metaforyczny, toteż w praktyce 

mogą wystąpić pewne odstępstwa od tego modelu . 
Jednak przedstawione problemy tworzą nową wie-
dzę, którą będzie można spożytkować w dalszych 
badaniach, tym razem empirycznych i w przy-
szłości wykorzystywać je w praktyce . Na potrze-
by zespalania teorii i praktyki niezbędne będą 
w przyszłości badania empiryczne, uwzględniające 
omówione powyżej założenia teoretyczne, w zakre-
sie rozwoju i dynamiki psychospołecznego obrazu 
organizacji w ujęciu: 
9z przekrojowym (poprzecznym) – badania dyna-

miki w wybranych momentach poszczególnych faz 
cyklu życia organizacji, 
9z podłużnym (procesowym) – badania dynamiki 

w trakcie trwania całego cyklu życia organizacji . 
W pierwszym przypadku jako obiekty badawcze 

mogą posłużyć firmy o długich i średnich cyklach 
życia, a w drugim o krótkich i ewentualnie średnich 
cyklach życia . Oczywiście w drugim przypadku uzy-
skujemy kompleksowe badania dotyczące wszystkich 
czynników, zjawisk i procesów w pełnym cyklu życia 
organizacji . Mają jednak ten mankament, że czas 
obserwacji może wynosić od kilkunastu miesięcy do 
kilku lat . Widać więc, że zakres, wielkość i ciągłość 
badań uzależnione będą od postawionych celów ba-
dawczych, potencjału badawczego, przyjętego czaso-
okresu badawczego itp . 

Badania takie określą siłę, skalę i wagę indy-
widualnego, zbiorowego i wzajemnego oddziały-
wania czynników natury (NO) i środowiska we-
wnętrznego organizacji (ŚO) na jej obraz tworzący 
dynamikę, której symboliczną istotę przedstawia 
„metafora piłki” jako złożonego procesu przebie-
gającego w czasie cyklu życia organizacji . Tym 
samym nastąpi tutaj automatyczne połączenie psy-
chospołecznych aspektów ze zmianami, które to-
warzyszą rozwojowi organizacji . Mogą one w ukła-
dzie podłużnym rejestrować, korelować i oceniać 
zależności i skutki w postaci zachodzących zmian, 
ewolucyjnego zapisu psychospołecznego obrazu, 
jego dynamiki i zmian zorientowanych proceso-
wo (przypadek 2 .) . W diagnostycznie łatwiejszym 
przypadku 1 . prowadzenie badań w sposób prze-
krojowy może również stanowić właściwą drogę 

analityczną, gdyż zmiany zachodzące w czasie te-
raźniejszym uwzględniają zawsze przeszłość, po-
przez ukształtowane w przeszłości struktury, czyn-
niki, doświadczenia itp ., oraz przyszłość w ramach 
wytyczonych celów, oczekiwań itp ., także zawiera-
jące się w dynamice zachodzących zmian w obra-
zie organizacji . 

dr hab . Marek Brzeziński
profesor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania 

w Warszawie 

PRZYPISY 
1) Istnieje duża liczba powszechnie znanych i cytowanych 
publikacji dotyczących tych zagadnień, dlatego w niniejszej 
pracy tylko dla merytorycznego porządku przypominamy za-
ledwie interpretację pojęć osobowości, tożsamości i kultury 
organizacji .
2) Opis zastosowania, np . w psychologii, zob . [8, s . 148] . 
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Summary
In this article there was considered psychosocial image of 
the organization as a metaphoric description . It was also 
presented the role and place psychological factors such as 
personality, identity, culture and nature of the organization, 
directly affecting the formation of the so-understood image 
of the structure and dynamics . It was also paid attention 
to the possibility of empirical within the proposed concept 
of psychosocial organization description .
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stres psychologiczny  
w motywowaniu pracowników 

Dorota Molek-Winiarska

wprowadzenie 

dporność na stres to umiejętność 
niezwykle ceniona i poszukiwana . 
Pracodawcy oczekują takich pra-

cowników, którzy są odporni na stres, czyli 
odporni na obciążenia, wyzwania, trudno-
ści, które się przed nimi stawia . Czy stres 
jest więc zjawiskiem, na które należy być 
odpornym, tak jak na grypę czy inną cho-
robę? Czy stres jest zjawiskiem, którego 
należy się wystrzegać? Czy zawsze jest ze 
swej natury zły? 

Stres psychologiczny definiowany jest 
w literaturze jako stan psychiczny wynika-
jący z relacji między osobą a środowiskiem 
[Ogińska-Bulik, 2006, s . 16] . To człowiek 
ocenia konkretną sytuację jako „nadwyrę-
żającą jego zasoby i zagrażającą jego dobro-
stanowi” [Lazarus, Folkman, 1984, s . 19] . 

Pozytywne aspekty stresu przewijają się 
w różnych koncepcjach dotyczących tego zja-
wiska, zarówno od strony biologicznej, jak 
i psychologicznej . Hans Selye w swojej teorii 
wyróżnił dwa rodzaje stresu . Stres destruk-
cyjny, czyli tzw . dystres, który prowadzi do 
nieefektywnego działania, a w dalszej konse-
kwencji do wyczerpania i spadku odporności 
organizmu, a nawet do śmierci . Drugi rodzaj 
stresu to eustres, zwany również dobrym 
stresem [Selye, 1979, s . 29; Terelak, 1995, 
s . 27; Hartley, 2002, s . 8] . Eustres to po-
zytywna siła, która motywuje do działania, 
podwyższa subiektywną jakość życia, daje 
radość, zadowolenie i poczucie spełnienia 
realizowanych zadań . 

W teorii stresowych zdarzeń życiowych 
Dohrenwendów [Zimbardo, Ruch, 1996, 
s . 363; Terelak, 1995, s . 192) zdarzenia 
z życia jednostki interpretuje się jako przy-
czyniające do pojawienia się choroby psy-
chosomatycznej . Ilościowego ujęcia stresu 
zgodnie z tą koncepcją dokonali T . Holmes 
i R . Rahe, tworząc Skalę Zmian Życiowych 
(Social Readjustment Rating Scale) – tabe-
la 1, w której wydarzenia ułożone są zgodnie 
z siłą wpływu na życie człowieka . Wyraża 
się je w jednostkach zmian życiowych (LCU 
– Life Change Units) . Analizując poszczególne ,

Tab. 1. Kwestionariusz Skali Zmian Życiowych  
T. Holmesa i R. Rahe’a 

Wydarzenie Zaznacz Punkty 
LCU

Śmierć współmałżonka ☐ 100
Rozwód ☐ 73
Separacja ☐ 65
Kara więzienia ☐ 63
Śmierć bliskiego członka rodziny ☐ 63
Własna choroba lub uszkodzenie ciała ☐ 53
Zawarcie małżeństwa ☐ 50
Utrata pracy ☐ 47
Pogodzenie się ze współmałżonkiem ☐ 45
Odejście na emeryturę ☐ 45
Zmiana stanu zdrowia członka rodziny ☐ 44
Ciąża ☐ 40
Kłopoty seksualne ☐ 39
Pojawienie się nowego członka rodziny ☐ 39
Reorganizacja przedsiębiorstwa ☐ 39
Zmiana stanu finansów ☐ 38
Śmierć bliskiego przyjaciela ☐ 37
Zmiana kierunku pracy ☐ 36
Wzrost częstotliwości kłótni małżeńskich ☐ 35
Zaciągnięcie wysokiego kredytu ☐ 31
Pozbawienie prawa do kredytu lub pożyczki ☐ 30
Zmiana obowiązków w pracy ☐ 29
Syn lub córka opuszcza dom ☐ 29
Kłopoty z teściową ☐ 29
Wybitne osiągnięcia osobiste ☐ 28
Żona (mąż) zaczyna lub przestaje pracować ☐ 26
Rozpoczęcie lub zakończenie nauki ☐ 26
Zmiana warunków życia ☐ 25
Zmiana nawyków osobistych ☐ 24
Kłopoty z przełożonym ☐ 23
Zmiana godzin lub warunków pracy ☐ 20
Zmiana miejsca zamieszkania ☐ 20
Zmiana rozrywek ☐ 19
Zmiana w zakresie aktywności religijnej ☐ 19
Zmiana aktywności towarzyskiej ☐ 18
Zmiana nawyków dotyczących snu ☐ 16
Zmiana nawyków jedzenia ☐ 15
Urlop ☐ 13
Pomniejsze naruszenie prawa ☐ 11
SUMA:

Uwaga: w kwestionariuszu osoba badana zaznacza te zdarzenia, które mia-
ły miejsce w ostatnich 6 miesiącach jej życia . Następnie zlicza się punkty 
przy każdym zaznaczonym zdarzeniu i je sumuje . Efektem wyliczeń jest 
możliwość oceny ryzyka poważnej choroby spowodowanej nadmiernym stre-
sem w najbliższych dwóch latach (wynik ponad 300 LCU) . Ocenę należy 
jednak traktować ostrożnie, gdyż skali brakuje adaptacji kulturowej do pol-
skich warunków; ponadto jej założenia metodologiczne i teoretyczne budzą 
pewne wątpliwości .   
Źródło: opracowanie własne na podstawie P .G . ZIMBARDO, F .L . RUCH, 
Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1996, s . 360; J .F . TERELAK, Stres 
psychologiczny, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1995, s . 193 .   
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wydarzenia w owej skali, można znaleźć wiele sytu-
acji stresowych, które łączą się z zadowoleniem i ra-
dością, czy też podnieceniem, ekscytacją, zacieka-
wieniem . Niektóre z nich to: małżeństwo (50 LCU), 
pojawienie się nowego członka rodziny (39 LCU), 
wybitne osiągnięcia osobiste (28 LCU), urlop 
(13 LCU) i inne . Skala zawiera również wydarzenia 
dotyczące zmiany organizacji pracy, obowiązków 
i nawyków służbowych czy też godzin i warunków 
pracy . Wydarzenia te można oceniać jako stresujące 
w pozytywnym sensie, ponieważ zazwyczaj stanowią 
nowe, inspirujące wyzwania . Pozwalają również na 
rozwój i doskonalenie zdolności przystosowawczych . 

W modelu stresu R . Karaska, brane są pod uwa-
gę dwa wymiary pracy: wymagania oraz kontrola, 
czyli swoboda podejmowania decyzji [Ogińska-Bulik, 
2006, s . 22] . Spośród czterech możliwych sytuacji 
różniących się stopniem nasilenia owych wymiarów, 
można wskazać na występowanie tzw . aktywnej pra-
cy . Jest to sytuacja, gdy istnieją wysokie wymaga-
nia pracy oraz duża swoboda podejmowania decyzji . 
Taka okoliczność sprzyja niewątpliwie wzrostowi 
motywacji, uczenia się i rozwoju osobistego . 

Psychologia poznawcza i psychologia uczenia 
się także wskazują na pozytywne aspekty stresu 
w zależności od jego poziomu, a co za tym idzie 
możliwość osiągnięcia wysokiego zaangażowania 
w pracę . Zgodnie ze znanym w psychologii  prawem 
Yerkesa-Dodsona, w miarę wzrostu pobudzenia emo-
cjonalnego, sprawność wykonywanych działań naj-
pierw wzrasta, a następnie maleje aż do osiągnięcia 
całkowitej dezorganizacji [Strelau, Doliński, 2008, 
s . 599] . Ten punkt krytyczny to optymalny poziom 
stresu, z którym wiążą się zaangażowanie, wysoka 
motywacja i emocje pozytywne, a także spostrzega-
nie sytuacji w aspekcie wyzwania, a nie problemu 
(rysunek 1) .  

Interesujące, z punktu widzenia osoby motywu-
jącej, są kryteria osiągnięcia owego punktu krytycz-
nego . Mimo że jest on specyficzny dla każdej osoby, 
badania wskazują, że jest on zależny od trudności 

zadania – trudne zadania są lepiej wykonywane 
przy niższym pobudzeniu, a łatwe przy wyższym . 
Istotny jest także rodzaj motywacji, którą kieruje się 
jednostka . Jeśli nastawiona jest na osiągnięcie celu 
(motywacja zewnętrzna), lepiej będzie funkcjonować 
przy niższym poziomie pobudzenia . Jeśli motorem 
jej działań jest czynność sama w sobie (motywacja 
wewnętrzna), bardziej wskazany jest wyższy poziom 
pobudzenia [Strelau, Doliński, 2008, s . 599] . 

Pozytywny stres można obserwować u ludzi zaan-
gażowanych w zadanie, zafascynowanych pracą, pa-
sjonatów . Sytuacja trudna jest dla nich wyzwaniem 
i w konsekwencji jest sytuacją korzystną, zarówno 
dla zdrowia, jak i samopoczucia . Specjaliści w za-
kresie motywowania pracowników zwracają uwagę 
na wytwarzanie motywacji wewnętrznej, w której 
działanie jest celem, a nie środkiem do osiągnięcia 
celu . W konsekwencji pracownik działa w wielu sy-
tuacjach pod wpływem eustresu . Jednostka, realizu-
jąc w pracy potrzeby wyższe, może mieć motywację 
wewnętrzną . Określa się ją jako tendencję do wyko-
nywania działania bez względu na jego treść [Wider-
szal-Bazyl, 1979, s . 213] lub jako chęć osiągnięcia 
wartości ostatecznych, autotelicznych [Borkowska, 
1985, s . 10] . Człowiek kierujący się motywacją we-
wnętrzną czuje się sprawcą własnych działań, któ-
re nie tylko sprawiają mu satysfakcję, ale za które 
czuje się w pełni odpowiedzialny i które stara się 
udoskonalać . Dlatego też E . Deci nazywa motywację 
wewnętrzną potrzebą skuteczności działania oraz 
potrzebą samodeterminacji [Widerszal-Bazyl, 1979, 
s . 215] . Oznacza to, że jednostka chce być przyczyną 
własnych zachowań . M . Csikszentmihalyi, opisując 
stan motywacji wewnętrznej, wskazuje na doświad-
czenie „płynięcia” [Aronson, Wilson, Akert, 1997, 
s . 235] . Osoba kierująca się motywacją wewnętrzną 
skupia swoją uwagę na wybranym zadaniu, blokuje 
odbiór innych bodźców, by skoncentrować się tyl-
ko na tej jednej aktywności, która pochłania ją bez 
reszty . Ma poczucie własnej sprawności działania . 
Takie nastawienie wzbudza emocje pozytywne i wy-

stąpienie eustresu . Bada-
cze motywacji wewnętrznej 
[Murdock, 2002, s . 650; 
Benabou, Tirole, 2003, 
s . 490; Weissinger, Banda-
los, 1995, s . 380] podkre-
ślają, że istnienie moty-
wacji wewnętrznej oraz jej 
natężenie zależy od sytu-
acji oraz zadania, którego 
jednostka się podejmuje . 
Sytuację stanowi rodzaj 
bodźców motywujących do 
podjęcia aktywności zada-
niowej . Mogą to być bodź-
ce materialne, np . nagro-
da, korzyść finansowa, lub 
niematerialne, takie jak: 
pochwała, otucha, większa 
możliwość partycypacji . 
Zadanie wzbudzające mo-
tywację wewnętrzną musi 
być odzwierciedleniem po-
trzeb i wartości pracow-
nika . Są to zadania okre-
ślane przez pracowników 
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Rys. 1. Zależność jakości wykonania zadania od poziomu stresu   

Źródło: opracowanie własne na podstawie J . STRELAU, D . DOLIńSKI, Psychologia, GWP, 
Gdańsk 2008, s . 599 .
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jako wyzwania [Houkes et al ., 2003, s . 445] . Taka 
kategoria zadań wywołuje, zgodnie z twierdzeniem 
H . Sely’ego, stres pozytywny . 

Autorka dokonała badań próby 151 osób będących 
pracownikami przedsiębiorstw produkcyjnych . Wśród 
wielu zagadnień dotyczących źródeł, poziomu oraz 
skutków stresu, badano także stres pozytywny – eu-
stres .  Badanie wykazało, że w 85% pracownicy oce-
niają swoją pracę jako wyzwanie (rysunek 2) . Wyniki 
można interpretować w kategoriach działań na rzecz 

humanizowania pracy . 
Jeśli praca jest bowiem 
wyzwaniem, pracowni-
cy chętnie i z dużym 
zaangażowaniem pod-
chodzą do wypełniania 
własnych obowiązków, 
mając przy tym poczu-
cie, że uczą się czegoś 
nowego i zwiększają 
własne kompetencje za-
wodowe . 

Wysokie wyniki ba-
dania stresu jako wy-
zwania nie oznaczają 
oczywiście, że jest on 
dominującym rodza-
jem stresu w badanych 
przedsiębiorstwach 
i nie należy podejmo-
wać działań niwelują-
cych lub redukujących 
źródła stresu negatyw-
nego (dystresu) wśród  
pracowników . Praca 
jako wyzwanie jest po-
jęciem szerokim i ogól-
nym . Ocena zawiera 
w sobie różnorodne 
czynniki, począwszy 
od jakości pracy, jej 
trudności i różnorod-
ności, poprzez atmos-
ferę w pracy, kulturę 
organizacyjną, styl kie-
rowania, a skończyw-
szy na czynnikach ze-
wnętrznych, takich jak 
np . poziom bezrobo-
cia w społeczeństwie . 
W związku z tym bada-
nie szczegółowych źró-
deł stresu i zachowań 
z nich wynikających 
jest jak najbardziej 
uzasadnione i koniecz-
ne dla kreowania pra-
widłowych sposobów 
funkcjonowania pra-
cownika w organizacji . 

Odwołując się do 
prawa Yerkesa-Dodsona 
w relacji stresu i pozio-
mu zaangażowania pra-
cowników, interesujące 
są wyniki oceny przez 
nich poziomu stresu 

(rysunek 3) . Zgodnie z przeprowadzonymi badania-
mi poziom stresu wśród pracowników wskazywał na 
sytuację dość korzystną z punktu widzenia zależno-
ści stresu i efektywności wykonywanych zadań . 40% 
pracowników przeżywa średni poziom stresu w pracy . 
Można zatem przewidywać, że na tym poziomie ich 
zaangażowanie w działania oraz poziom motywacji są 
najbardziej efektywne . Należy jednak wziąć po uwagę 
nie tylko deklaratywność w badaniach, ale także su-
biektywne definiowanie stresu przez uczestników .  

Rys. 2. Ocena pracy jako wyzwania przez badanych pracowników 

Źródło: opracowanie własne .

Rys. 3. Ocena poziomu stresu zawodowego u badanych pracowników  

Źródło: opracowanie własne . 

,
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Nie można więc wykluczyć, że część osób bada-
nych, oceniając stres na poziomie niskim, uznaje, że 
jest to najlepszy poziom pobudzenia do efektywnego 
działania . Podobne zjawisko można odnieść do wyni-
ku wskazującego wysoki poziom stresu . Pracownicy 
oceniający stres na tym poziomie mogą jednocze-
śnie uznawać, że jest on niezwykle dopingujący i po-
budzający do działania . W związku z wyrażonymi 
wątpliwościami dokonano także badania takich źró-
deł stresu, jak monotonia w pracy oraz przeciąże-
nie informacyjne . Pierwsze zjawisko deklaruje 9% 
badanych pracowników . Oznacza to, że te osoby, 
które wskazują na niski stres w ich pracy (34%) nie 
zawsze mają poczucie nudy, monotonii i niskiego za-
angażowania . Prawie dwie trzecie osób z tej grupy 
działa z odpowiednim zaangażowaniem i motywacją 
do pracy . 

Wyniki przeciążenia informacyjnego, definiowa-
nego jako zbyt dużo złożonych i różnorodnych infor-
macji napływających naraz i powodujących, że nie 
można na wszystkie odpowiedzieć prawidłowo, uka-
zane zostały na rysunku 4 .  

Jak wynika z analizy wykresu, wyniki poziomu 
stresu korespondują z odczuwaniem przeciążenia 
informacyjnego . Im wyższy poziom odczuwanego 
stresu, tym większe problemy z dobrą organizacją 
pracy . Można zatem zakładać, zgodnie z prawem 
Yerkesa-Dodsona, że dla pracowników odczuwają-
cych wysoki poziom stresu charakterystyczna jest 
dezorganizacja działań . Ci zaś, którzy przeżywają 
niski poziom stresu, są w stanie skutecznie odpo-
wiadać na bodźce z otoczenia . 

Podsumowując analizowane zależności, moż-
na wysnuć wniosek, że wysoki poziom stresu jest 
z pewnością niekorzystny z punktu widzenia sku-
teczności działania pracownika, jednakże jego niski 
poziom nie musi oznaczać nudy, monotonii czy ni-
skiego zaangażowania w wykonywaną pracę . 

W niniejszym artykule wskazano na pozytyw-
ne aspekty stresu psychologicznego jako zjawiska 
wpływającego na rozwój pracowników i ich zaanga-

żowanie w pracę . Z punktu 
widzenia ewolucji zwierząt 
stres jest zjawiskiem ko-
niecznym i pożytecznym . 
Pozwala na przygotowanie 
organizmu do obciążenia 
psychofizycznego . Nie jest 
możliwe całkowite wyklu-
czenie go z życia jednostki . 
Niemniej jednak rzadko do-
strzega się jego pozytywne 
aspekty, takie jak: możli-
wość podnoszenia jakości 
życia, wzbudzanie motywa-
cji i zaangażowania oraz 
przeżywanie pozytywnych 
emocji, takich jak: radość, 
ekscytacja, podniecenie czy 
zachwyt .    

 
dr Dorota Molek-Winiarska 

Katedra Zarządzania Kadrami 
Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu 
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Summary
Psychological stress has two faces . In many situations we 
tend to avoid excessive stress but stress is necessary for 
proper psychosomatic development . This paper describes 
positive aspects of psychological stress (eustress), which en-
courages empoyees’ involvement in work . The presented re-
search shows eustress as an effective technique for workers 
motivation . 

Rys. 4. Ocena poziomu przeciążenia informacyjnego u badanych  
pracowników
Źródło: opracowanie własne . 
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symulacyjna prognoza rozmiarów 
kryzysu w przedsiębiorstwie  

Tomasz Stryjewski

wprowadzenie 

rognozowanie skutków kryzysu jest rze-
czą niezmiernie trudną . Metody ilościowe 
najczęściej wymagają stabilności modelu, 

a w przypadku nagłych zmian strukturalnych, jakie 
są wynikiem kryzysu, najczęściej te założenia nie są 
spełnione .  

Kryzys, z jakim obecnie boryka się gospodarka 
światowa, ma różne źródła . Niewątpliwie najpierw 
pojawił się w sferze finansowej, a jego najbardziej 
widocznym przejawem był upadek banku inwesty-
cyjnego Lehman Brothers . Zachwianie podstawami 
instytucji finansowych spowodowało utrudnienia 
w systemie obiegu pieniądza i ograniczenie jego 
dostępności dla podmiotów gospodarczych . Ograni-
czony w ten sposób popyt nie był w stanie sprostać 
podaży, która w ostatnich latach notowała ciągły 
wzrost . Tak więc kłopoty instytucji finansowych 
przełożyły się na spadek popytu i spadek zamówień 
dla przedsiębiorstw . 

Kluczową informacją dla przedsiębiorców w po-
czątkowej fazie kryzysu była predykcja skutków kry-
zysu w poszczególnych firmach . Informacja taka po-
zwala budować nową strategię, we właściwy sposób 
dokonywać reorganizacji itp . 

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie 
symulacji w próbie modelu ekonometrycznego przed-
siębiorstwa do analizy i prognozowania rozmiarów 
załamania produkcji . Zaprezentowana zostanie rów-
nież specyfika interpretacji wyników uzyskanych za 
pomocą przedstawionej metody symulacji .  

modelowanie funkcji produkcji  
przedsiębiorstwa 

ozpatrując działalność grup budowlanych 
w Polsce, można wyróżnić dwa ich rodzaje, 
pogrupowane ze względu na udział jednost-

ki dominującej (matki) w przychodach grupy . Do 
pierwszej grupy należą firmy o niskim udziale spół-
ki-matki w przychodach grupy, do drugiej zaś te 
z dominującym udziałem spółki-matki . Podatność 
tak wyodrębnionych grup na  bodźce negatywne jest 
odmienna . Grupy, w których udział jednostki domi-
nującej jest stosunkowo niewielki, a ich struktura 
produkcji wykazuje podobieństwa do struktury kon-
glomeratu – najczęściej mają duży udział w różnych 
działach budownictwa (budownictwo kubaturowe, 
drogowe itp .), są stosunkowo bardziej odporne na 
zmiany rynkowe . Akcenty ryzyka są wówczas rozło-
żone na poszczególne działy . Grupy z dominującą 

rolą spółki-matki są bar-
dziej podatne na impulsy 
kryzysowe . W przypadku 
załamania się popytu dla 
działalności spółki--matki 
cała grupa popada w po-
ważne tarapaty . Wówczas 
zarządzanie w kryzysie ma 
jeszcze większe znaczenie . 
Istotnym elementem za-
równo prognozy, jak i sy-
mulacji jest jej funkcja 
ostrzegawcza . Monitoro-
wanie sytuacji przedsię-
biorstwa przy danej jego 
strukturze (zarówno orga-
nizacyjnej, jak i rynkowej 
oraz finansowej) może do-
prowadzić do reorganiza-
cji i uratować spółkę . 
W takiej grupie sytuacji 
nie poprawia geograficz-
na dywersyfikacja produk-
cji . Często produkcja za 

Wykres 1. Logarytm wartości produkcji w okresie 12.2006 – 06.2009
Źródło: opracowanie własne .
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granicą jest proporcjonalnie uzależniona od produk-
cji w kraju . 

Badane przedsiębiorstwo należy do drugiej ka-
tegorii opisywanych powyżej grup budowlanych . 
Spółka-matka wytwarza ok . 60% wartości sprzeda-
ży1) . Wartość produkcji badanego przedsiębiorstwa 
w czasie przedstawia wykres 1 . 

Funkcja produkcji może być traktowana jako pod-
stawowa zależność przyczynowo-skutkowa w przed-
siębiorstwie . Wskazują na to opracowywane dla ska-
li makro modele wzrostu, które opierają się właśnie 
na takiej zależności szacowanej dla całej gospodarki 
narodowej2) . Uzasadniona jest, zdaniem autora, pew-
na analogia badania zależności przyczynowo-skutko-
wych również w skali mikro . 

Zatem dla badanego przedsiębiorstwa budowla-
nego oszacowano funkcję produkcji na podstawie 
modelowania zgodnego [Talaga, Zieliński, 1986] 
dla próby od stycznia 2001 r . do czerwca 2008 r . 
Funkcja została oszacowana dla procesów stacjonar-
nych, a więc reszt odpowiednich3) modeli trendowo-
-sezonowych . Zredukowana jedynie do statystycznie 
istotnych parametrów funkcja produkcji badanego 
przedsiębiorstwa ma postać: 

gdzie: prod – logarytm wartości produkcji w koszcie 
wytworzenia, fiz – logarytm średniej liczby zatrudnionych 
pracowników fizycznych w przeliczeniu na pełne etaty, wp 
– logarytm zespołowej wydajności pracy pracowników fi-
zycznych, PRZET – udział wygranych przetargów w ogólnej 
liczbie przygotowanych (w tym prywatnych i publicznych), 
η – składnik resztowy . 

Jak można zauważyć, wartość produkcji w bada-
nym przedsiębiorstwie jest uzależniona od wartości 
pozyskanych kontraktów, a więc od popytu na usługi 
firmy . Analizując zatem skutki kryzysu, który za-
wsze w gospodarce rynkowej ma charakter niedobo-
ru popytu, można posłużyć się zmianami w zakre-
sie możliwości pozyskiwania kontraktów na rynku 
i określić ich wpływ na wartość produkcji . 

Analizowana funkcja produkcji wykazała wysoką 
rotację wśród kadry pracowników fizycznych . War-
tości ocen parametrów przy zmiennych: zespołowej 
wydajności pracy i liczbie pracowników fizycznych 
dla okresu bieżącego i poprzedzającego mają prze-
ciwne znaki . 

symulacja 

ymulacja w najprostszej definicji jest działa-
niem mającym na celu odwzorowanie bada-
nego systemu4) . Symulacje dzieli się na wiele 

rodzajów w zależności od kryterium będącego podsta-
wą tego podziału . Do najważniejszych kryteriów zalicza 
się czas oraz charakter eksperymentu symulacyjnego . 
Ze względu na charakter badawczy symulacji dzieli się 
je na [Naylor, 1975; Gajda, 2001]: • deterministyczne  
• stochastyczne . 

Za pomocą symulacji deterministycznej odtwarza 
się ruch badanego systemu, w wyniku której uzysku-
je się trajektorie przebiegu zmiennej endogenicznej . 
Trajektoria, składająca się z danych symulacyjnych, 
naśladuje zachowanie się systemu po wprawieniu 
go w ruch, przy czym ruch ten jest jednostkowy, 
niepowtarzalny, tzn . przy jednakowych właściwo-
ściach systemu (parametry strukturalne, postaci 
funkcyjne) i takich samych wartościach zmiennych 
egzogenicznych model będzie odtwarzał zawsze jed-
ną właściwą dla tych warunków trajektorię . Zmiana 
trajektorii może nastąpić dopiero po zmianie jakiejś 
własności modelu bądź zmiennej decyzyjnej . 

Symulacja stochastyczna jest związana z wystę-
powaniem zmiennej losowej w modelu . Jeżeli model 
zawiera zmienne losowe, to są one źródłem niepew-
ności . W modelach ekonometrycznych zmiennymi 
losowymi są zarówno zmienne modelu, jak również 
jego parametry i proces losowy przybliżany składni-
kiem resztowym . Zatem model ekonometryczny sam 
w swojej istocie jest źródłem niepewności . Badaniem 
własności zmiennych losowych modelu zajmuje się 
symulacja stochastyczna . Symulacja ta wprowadza 
model w ruch wielokrotnie (wielokrotnie wykonuje 
symulację deterministyczną), odpowiednio go zabu-
rzając – dokonując replikacji .  

Symulacja, jak każde działanie, ma swoje zalety 
i wady, o których należy pamiętać podczas badania . 
Do najważniejszych zalet należą: możliwość analizy 
systemów „nierozwiązywalnych” analitycznie, szyb-
kość i stosunkowo niewielki koszt uzyskania rozwią-
zania oraz wszechstronność analizy . Do wad zalicza 
się fakt, że symulacja daje najczęściej szybko wyni-
ki przybliżone, mniej dokładne . Aby uzyskać wyni-
ki bardzo dokładne, koszty prowadzenia symulacji 
gwałtownie wzrastają i mogą prowadzić do nieefek-
tywności uzyskanego wyniku .  

Prognoza rozmiarów kryzysu rozpoczętego we 
wrześniu 2008 r . dla badanego przedsiębiorstwa 
opiera się na założeniu, że popyt może się kształto-
wać na niższym poziomie, podobnie jak miało to 
miejsce w przypadku kryzysu z lat 2000–2003 . Nale-
ży również pamiętać, że posługujemy się modelem, 
który niesie ze sobą informację o strukturze firmy 
(strukturze organizacyjnej, finansowania, popytu itd .) 
w momencie jej szacowania, tzn . na koniec czerwca 
2008 r .  

Na bazie przedstawionego modelu oraz dostęp-
nych informacji wykonano następującą symulację 
deterministyczną w próbie5):
9z wykonano symulację bazową – polegającą na 

obliczeniu teoretycznych wartości zmiennej prod 
w próbie (prognoza dynamiczna), 
9z wykonano symulację wartości zmiennej PRZET 

dla okresu 2004–2008 na bazie charakterystyk 
z okresu 2001–2003, 
9z dokonano symulacji zaburzonej, uwzględniającej 

dla okresu 2004–2008 wartości symulowane zmien-
nej PRZET otrzymane w kroku 2 ., 
9z obliczono różnice pomiędzy szeregiem zaburzo-

nym a bazowym . 
Wyniki symulacji prezentuje wykres 2 . 
Prognozowanie na podstawie symulacji w pró-

bie ma swoją specyficzną interpretację . Specyfika 
ta polega na tym, że do przewidywania przyszłości 
używamy analogii z przeszłości i posługujemy się 
modelem o ustalonej strukturze dla okresu próby .  
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Uzyskane i przedstawione powyżej wyniki na-
leży interpretować zgodnie z założeniami modelu, 
a mianowicie można stwierdzić, że jeżeli popyt na 
rynku budowlanym będzie miał podobną struktu-
rę i wielkość, jak podczas kryzysu w latach 2000– 
–2003, a badane przedsiębiorstwo nie zmieni struk-
tury (zarówno zarządzania, jak również finansowa-
nia, procesu pozyskiwania kontraktów, zatrudnie-
nia itp .), zmiana wartości produkcji w stosunku do 
okresu poprzedniego może kształtować się zgodnie 
z wykresem 2 .  

Taka interpretacja jednoznacznie wskazuje, że 
zaprezentowane podejście do prognozowania na 
podstawie symulacji w próbie może mieć jedynie 
charakter ostrzegawczy . Prognoza taka może infor-
mować o potencjalnych korzyściach lub stratach, 
jednakże uzyskanie poprawnego wyniku warto-
ściowego jest niemożliwe . Jednak zaprezentowane 
podejście do prognozowania pozwala przewidywać 

kierunki zmian i odpowied-
nio wcześnie planować dzia-
łania zaradcze . 

Następnym elementem 
badania jest porównanie 
otrzymanych wyników pro-
gnozy do danych rzeczywi-
stych liczonych od września 
2008 r . do czerwca 2009 r . 
z realizacją z analogicznego 
okresu rok wcześniej . W celu 
wyeliminowania trendu i se-
zonowości z szeregów czaso-
wych zlogarytmowanej war-
tości produkcji w koszcie 
wytworzenia – prod, zastoso-
wano metodę X-12-ARIMA 
[Kufel, 2004] . Następnie wy-
liczono różnicę pomiędzy 
wartościami analogicznych 
okresów: 09/2008–06/2009 
oraz 09/2007–06/2008 . Otrzy-
mane wyniki porównano 
z wyliczonymi prognozami 
(wykres 3) .  

wnioski 

rognozowanie po-
przez symulację 
w próbie pozwala 

ominąć wiele problemów 
procesu prognozowania, 
w szczególności w przypad-
ku załamań strukturalnych 
(a w przypadku kryzysu 
mamy z taką sytuacją do 
czynienia) . Główną zaletą 
takiego podejścia jest brak 
założeń co do stabilności 
modelu oraz brak znajomo-
ści wartości zmiennych ob-
jaśniających w okresie pro-
gnozy . Symulacyjne wyzna-
czanie zmiennych objaśnia-
jących implikuje swoisty 
charakter takiej prognozy, 

Wykres 2. Zmiana wartości produkcji pod wpływem zmiany popytu 
– analiza symulacyjna
Źródło: opracowanie własne .

Wykres 3. Porównanie wartości teoretycznych (symulacja) oraz rze-
czywistych spadku logarytmu wielkości produkcji 
Źródło: opracowanie własne . 

Tab. 1. Wartości rzeczywiste i prognozowane 
logarytmu produkcji oraz błąd prognozy

Dane 
rzeczywiste Symulacja Błąd prognozy

0,003244 0,003513 -8,29%
0,00524 0,0068979 -31,64%

0,016078 0,0062469 61,15%
0,002952 0,001474 50,07%
0,004269 -0,005448 227,62%
-0,015901 -0,004934 68,97%
-0,039862 -0,04474 -12,24%
-0,032234 -0,061913 -92,07%
-0,04312 -0,047317 -9,73%
-0,03423 -0,04228 -23,52%

Źródło: opracowanie własne . ,
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a mianowicie jest to prognoza pokazująca kierunki 
zmian, a nie ich wartości . W powyższym przykła-
dzie sprawdziła się doskonale jako prognoza ostrze-
gawcza, ponieważ punktowe wartości rzeczywiste 
różnią się znacznie od prognozy . 

Wysokie procentowe błędy prognozy punktowej 
wynikają przede wszystkim z bardzo niskich war-
tości . Niemniej jednak proponowana metoda jest 
bardziej preferowana do prognoz kierunków zmian, 
z zachowaniem właściwej, zaprezentowanej dla po-
wyższego przykładu interpretacji .  

W przedstawionym przykładzie prognoza uzyska-
na symulacją w próbie dość dobrze odzwierciedliła 
późniejsze, rzeczywiste zmiany wartości produkcji . 
W przypadku badanego przedsiębiorstwa uniknięcie 
dalszych spadków produkcji wiąże się przede wszyst-
kim ze zmianą struktury popytu oraz sposobu za-
rządzania . 

dr Tomasz Stryjewski
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii  

TWP w Olsztynie

PRZYPISY 
1) Dane na 30 .06 .2009 r . 
2) Porównaj np . [SOLOW, 1957] . Szerszy opis modeli 
wzrostu można znaleźć w pracy [LIBERDA, MAJ, 2008] . 
3) Zgodnie z wewnętrzną strukturą badanych procesów .
4) Przegląd definicji symulacji można znaleźć w pracy 
[GAJDA, 2001] .
5) Symulacji dokonano we wrześniu 2008 r .

BIBLIOGRAFIA  
[1] GAJDA J ., Prognozowanie i symulacja a decyzje gospo-
darcze, C .H . Beck, Warszawa 2001 . 
[2] KUFEL T ., Ekonometria . Rozwiązywanie problemów 
z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 
2004 . 
[3] LIBERDA Z .B ., MAJ E ., Idee i nowoczesny wzrost, 
w: B . FIEDOR (red .), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań 
współczesności, PTE, Warszawa 2008 . 
[4] NAYLOR T .H ., Modelowanie cyfrowe systemów ekono-
micznych, PWN, Warszawa 1975 .  
[5] SOLOW R .M ., Technical Change and the Aggre-
gate Production Function, „Review of Economics and 
Statistics” 1957, vol . 39, no . 3 . 
[6] TALAGA L ., ZIELIńSKI Z ., Analiza spektralna w mo-
delowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986 . 

Summary
The article shows a new approach to the prediction 
of the structural break-down . This approach is based 
on the simulation in the sample of the econometric 
model . The author showed the estimated econometric 
function of the production of a building company . Ba-
sing on the presented function the simulation of the 
decrease of the production in the next 10 months was 
made caused by the economic crisis (the prediction 
from September 2008 to June 2009) . The obtained re-
sults were compared with the real data from Septem-
ber 2008 to June 2009) .

wprowadzenie 
 

skaźniki makroekonomiczne zarówno w na-
szej, jak i w światowej gospodarce ulegają 
poprawie . Optymistyczne nastroje nie zmie-

niają jednak faktu, że wiele przedsiębiorstw doty-
ka problem kryzysu działalności, który określamy 
jako proces niekorzystnych, trudno odwracalnych 
zmian w przebiegu i wynikach działalności gospo-
darczej, obejmujących większość lub wszystkie ob-
szary (strefy) działania przedsiębiorstwa i stanowią-
cych zagrożenie dla jego istnienia1) . W styczniu tego 
roku liczba upadłości firm wzrosła w Polsce o 120%, 
a w czwartym kwartale roku ubiegłego w złej lub 
bardzo złej kondycji finansowej znalazło się co dru-
gie przedsiębiorstwo2) .  

Zasadne zatem wydaje się podejmowanie tematu 
wykorzystywania pomocy rządowej przez przedsię-
biorstwa dotknięte kryzysem . Warto przy tym pod-
kreślić, że kierowanie pomocy publicznej do przed-
siębiorstw prywatnych stało się w obecnym kryzy-
sie procedurą praktykowaną przez rządy i banki 
centralne większości krajów z gospodarką wolno-
rynkową . Uważa się, że decyzje te były poparte mię-
dzy innymi wnioskami z przebiegu tzw . wielkiego 
kryzysu z przełomu lat 20 . i 30 . XX wieku, kiedy 
to bierność władz publicznych przyniosła negatyw-
ne konsekwencje . Obok zdynamizowania korzyst-
nych procesów gospodarczych, u podstaw decyzji 
o rządowej interwencji antykryzysowej leży chęć 
ograniczenia negatywnych skutków społecznych . 
Przedsiębiorstwa zmuszane do ograniczania kosz-
tów działania i w odpowiedzi na spadającą liczbę 
zamówień relatywnie często decydują się bowiem 
na redukcję zatrudnienia . Z badań prowadzonych 
w Stanach Zjednoczonych wynika, że zwolnienia 
pracowników w związku z kryzysem przeprowadzi-
ła lub zamierza przeprowadzić w ciągu najbliższego 
roku blisko połowa amerykańskich firm3) . W Polsce 
w styczniu 2010 r . stopa bezrobocia wzrosła do bli-
sko 13%, co oznacza ponad 2 miliony bezrobotnych . 
Analitycy przewidują, że liczba bezrobotnych będzie 
nadal wzrastać4) . 

Polski rząd zdecydował się na wprowadzenie 
programu pomocowego dla przedsiębiorstw obję-
tych kryzysem głównie w ramach tzw . specustawy . 
W niniejszym opracowaniu przedstawiono założe-
nia programu, a także wstępną ewaluację jego re-
alizacji . Jednym z kierunków podjętych prac było 
zebranie opinii dolnośląskich przedsiębiorców oraz 
pracowników terenowego biura Funduszu Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowniczych (podmiotu od-
powiedzialnego za realizację programu pomocowego 
w regionie) dotyczących specustawy . Należy przy 
tym wskazać, że poczynione badania miały charak-
ter rozpoznawczy, grupa respondentów nie stanowi 
próby reprezentacyjnej dla regionu . W opracowaniu 
wykorzystano ponadto dane opublikowane w perio-
dykach biznesowych . 

charakterystyka proponowanych 
przedsiębiorcom działań pomocowych 

odstawowe założenia pomocowe uwzględ-
niono w programie antykryzysowym, będą-
cym bezpośrednią inicjatywą Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej . Rząd przeznaczył na jego 
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pomoc rządowa  
dla polskich przedsiębiorstw  
w czasie kryzysu

Dominika Bąk-Grabowska

realizację 1,5 mld zł ze środków Funduszu Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) . Wspar-
cie finansowe możliwe jest na podstawie Ustawy 
o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla 
pracowników i przedsiębiorców (tzw . specustawa), 
która weszła w życie 22 sierpnia 2009 r .5) . Specusta-
wa ma charakter epizodyczny i będzie obowiązywać 
do końca 2011 r . Jeżeli jednak zawarte w niej roz-
wiązania będą spełniać swoją funkcję, podjęta zosta-
nie próba przekonania partnerów społecznych do 
włączenia zapisów specustawy na stałe do porządku 
prawnego . W założeniach realizacja ustawy ma być 
monitorowana przez specjalny zespół, w skład któ-
rego wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Mi-
nisterstwa Skarbu, FGŚP oraz przedstawiciele part-
nerów społecznych6) .  

Głównym celem specustawy jest utrzymanie 
miejsc pracy w przedsiębiorstwach, które z powo-
du kryzysu utraciły część zamówień i znalazły się 
w przejściowych kłopotach finansowych . Założono, 
że dzięki wdrożeniu działań pomocowych przed-
siębiorstwa będą mogły przetrwać najgorszy okres 
i nie będą zmuszone do redukowania zatrudnienia . 

Proponowane działania można podzielić na dwie 
podstawowe grupy: 
9z działania pomocowe, którymi mogą zostać ob-

jęte tylko przedsiębiorstwa potrafiące wykazać ne-
gatywne oddziaływanie kryzysu gospodarczego na 
swoją działalność; owo wykazanie ustawodawca do-
precyzował jako obowiązek udokumentowania, że 
w przedsiębiorstwie nastąpił przynajmniej 25-proc . 
spadek sprzedaży w kolejnych trzech miesiącach po 
1 lipca 2008 r . względem tych samych trzech mie-
sięcy w okresie sprzed 1 lipca 2008 r . (jednak nie 
wcześniejszym niż 1 lipca 2007 r .); 
9z działania pomocowe, z których – po spełnieniu 

pewnych warunków o charakterze ogólnym – mogą 
korzystać wszystkie przedsiębiorstwa . 

W pierwszej z przedstawionych grup znalazły 
się dwa podstawowe działania: dopłaty do wynagro-
dzeń pracowników i stypendia szkoleniowe . Spadek 
popytu spowodowany kryzysem przekłada się na 
mniejsze zapotrzebowanie na wewnętrznym rynku 
pracy przedsiębiorstwa . Alternatywę dla zwolnień 
pracowników stanowi obniżanie wymiaru czasu pra-
cy (to działanie opisywane jest w anglojęzycznej li-
teraturze przedmiotu jako work sharing) . Mniejsza 

liczba roboczogodzin to mniejsze wynagrodzenie dla 
pracownika . I właśnie tę różnicę, w formie dopłat 
do wynagrodzeń (maksymalnie do wysokości zasił-
ku dla bezrobotnych, który obecnie wynosi 717 zło-
tych), ma pokrywać FGŚP . 

W przypadku stypendiów dla pracowników rów-
nież oparto się na założeniu, że korzystnym rozwią-
zaniem dla przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem 
jest zmniejszenie wymiaru czasu pracy personelu . 
Uzyskaną w ten sposób rezerwę czasową można wy-
korzystać na doskonalenie zawodowe pracowników . 
W tym celu przedsiębiorca musi utworzyć fundusz 
szkoleniowy . Objęty programem pracownik otrzy-
muje stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobot-
nych ze środków FGŚP oraz wynagrodzenie należne 
mu za przepracowany czas . 

W obu opisanych powyżej przypadkach przedsię-
biorca partycypujący w programie musi przestrze-
gać ograniczeń, wśród których za najważniejsze 
należy uznać: obowiązek zagwarantowania pracow-
nikowi miesięcznych świadczeń (łącznie z dopłatami 
z FGŚP) przynajmniej na poziomie wynagrodzenia 
minimalnego (w 2010 r . jest to kwota 1317 złotych 
brutto) oraz zakaz zwolnienia objętego działaniem 
pomocowym pracownika w okresie realizacji pro-
gramu u przedsiębiorcy, a także w analogicznym 
okresie następującym bezpośrednio po zakończeniu 
realizacji programu . Pracownicy mający zostać ob-
jęci programem pomocowym muszą na to wyrazić 
pisemną zgodę . Przedsiębiorca zobowiązany jest po-
nadto do opracowania i dołączenia do składanego 
wniosku programu naprawczego o rocznym hory-
zoncie czasowym, którego realizacja powinna zacząć 
się w miesiącu następującym po złożeniu wniosku 
w terenowym biurze FGŚP . 

W drugiej ze wskazanych grup znalazły się dzia-
łania, które mogą zostać wprowadzone we wszyst-
kich zainteresowanych tym przedsiębiorstwach . Do 
najważniejszych z nich należy zaliczyć uelastycz-
nianie rozwiązań w obszarze czasu pracy, co może 
wiązać się z wydłużeniem okresu rozliczeniowego 
nawet do roku, oraz zmianę zasad zatrudniania pra-
cowników na podstawie umów terminowych, która 
sprowadza się do ograniczenia do 24 miesięcy mak-
symalnego czasu zatrudniania pracownika na pod-
stawie umowy/umów na czas określony . W świetle 
powyższej zasady trzecia z rzędu umowa zawierana 
z pracownikiem nie staje się automatycznie umową ,

PO 03 2010.indb   25 3/17/10   6:29 AM



26 przeglàd

na czas nieokreślony . Przed-
siębiorca uelastyczniający 
formy organizacji czasu pra-
cy musi przestrzegać należ-
nych pracownikowi przywi-
lejów, takich jak prawo do 
nieprzerwanego odpoczyn-
ku w wymiarze dobowym 
i tygodniowym oraz prawo 
do zachowania miesięczne-
go wynagrodzenia w kwocie 
nie niższej niż wartość wy-
nagrodzenia minimalnego . 

Opisane działania stwa-
rzają przedsiębiorcom moż-
liwość bardziej elastyczne-
go reagowania na wahania 
rynkowe, w tym na okre-
sowe spadki liczby zamó-
wień, przy jednoczesnym 
utrzymaniu miejsc pracy . 
Rodzi się zatem pytanie, 
czy przedsiębiorcy są nimi 
w praktyce zainteresowani .  

wstępna ewaluacja realizacji  
założeń specustawy  

celu dokonania oceny rządowego progra-
mu pomocowego przeprowadzono badania 
ankietowe w grupie 40 przedsiębiorstw . 

W dwóch przypadkach opinie wyrazili właściciele, 
w pozostałych menedżerowie lub specjaliści dyspo-
nujący wiedzą o sytuacji firmy w analizowanych 
obszarach . Każdorazowo przed przeprowadzeniem 
ankiety respondenci zostali zapoznani z założenia-
mi pakietu antykryzysowego, ponieważ w zdecydo-
wanej większości brakowało im orientacji w tym 
zakresie . 

W badanej grupie przeważały przedsiębiorstwa 
zlokalizowane na terenie Dolnego Śląska (ponad 
72%) . Pozostałe, to w większości duże przedsiębior-
stwa, w tym międzynarodowe, mające we Wrocławiu 
jedynie swoje przedstawicielstwa (oddziały) . W ba-
daniu uczestniczyły zarówno duże, średnie i małe, 
jak i mikroprzedsiębiorstwa . Reprezentowany był 
szeroki wachlarz profilów działalności, w tym bu-
downictwo, motoryzacja, sektor finansowy, gastro-
nomia czy telekomunikacja . 

Istotną kwestią jest, czy badane przedsiębior-
stwa odnotowały spadek sprzedaży w wyniku kry-
zysu gospodarczego . Ponad 62% respondentów od-
powiedziało na to pytanie twierdząco . Można zatem 
stwierdzić, że przedsiębiorstwa w większości wciąż 
odczuwają skutki kryzysu i mogą być zainteresowa-
ne działaniami pomocowymi . 

Po przedstawieniu przedsiębiorcom założeń 
specustawy uzyskano ocenę poszczególnych dzia-
łań oraz całego programu (rysunek 1) . Jak wynika 
z zaprezentowanych danych, założenia specustawy 
w większości oceniane są przez przedsiębiorców po-
zytywnie . Należy jednak podkreślić, że ta pozytywna 
ocena nie przekłada się na faktyczne wykorzystywa-
nie programów pomocowych . Być może zatem za 
bardziej wiarygodne należy uznać oceny negatywne 
i to na nich koncentrować uwagę, szukając możliwo-
ści modyfikowania założeń programu .  

W badanej grupie zidentyfikowano jedno przed-
siębiorstwo biorące udział w programie antykryzy-
sowym i korzystające z działania polegającego na 
obniżeniu wymiaru czasu pracy i szkoleniu pracow-
ników . W kilku przypadkach, w ramach danej opcji, 
deklarowano zainteresowanie programem, niejedno-
krotnie podkreślając, że to dopiero w ramach prowa-
dzonego badania do przedsiębiorcy dotarły informa-
cje o możliwości uzyskania pomocy . 

Wśród zarzutów formułowanych wobec działań 
z tzw . pierwszej grupy warto przytoczyć następujące 
opinie: 
9z subsydiowanie wynagrodzeń jest w istocie demo-

tywującym dodatkiem, gdyż pracownik otrzymuje 
świadczenie za niewykonywanie pracy, co w efekcie 
sankcjonuje nieróbstwo; 
9z pracownicy podnoszący swoje kwalifikacje w ra-

mach opcji szkoleniowej mogą oczekiwać podwyżki, 
bądź awansu stanowiskowego; 
9z problematyczna jest w ogóle efektywność szkoleń; 
9z niepożądany jest interwencjonizm państwa w ob-

szarze kształtowania zatrudnienia . 
Interesujące wyniki przyniosła ocena propozycji 

rządowych z tzw . drugiej grupy . Uelastycznianie 
czasu pracy to działanie, którym firmy albo nie są 
zainteresowane, albo już wcześniej je wprowadzi-
ły, korzystając z możliwości, jakie daje pracodaw-
com Kodeks pracy . Podobnie rzecz się przedstawia 
w przypadku zmiany zasad zawierania z pracowni-
kami umów terminowych . Blisko połowa przedsię-
biorców oświadczyła, że firmy wykorzystywały umo-
wy terminowe (obchodząc, w zdecydowanej większo-
ści przypadków, obowiązek przechodzenia na umo-
wę na czas nieokreślony) już wcześniej . W jednej 
z małych firm prowadzących działalność gastrono-
miczną przyznano, że standardem jest zatrudnianie 
pracownika „na czarno” (bez jakiejkolwiek umowy) 
przez pierwszych kilka miesięcy, a dopiero następ-
nie podpisywanie z nim umowy, z reguły w formie 
umowy-zlecenia . Zatrudnianie pracowników na czas 
nieokreślony w ogóle nie jest praktykowane w tym 
przedsiębiorstwie . W kilku firmach stwierdzono, że 

Rys. 1. Założenia specustawy w ocenie przedsiębiorców  
Źródło: opracowanie własne . 
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terminowe zatrudnienie ma głównie charakter nie-
pracowniczy (zawierane są z pracownikami umowy 
cywilnoprawne), co wyłącza pracodawcę z obowiąz-
ku przestrzegania przepisów Kodeksu pracy, jak rów-
nież uniemożliwia zastosowanie programów pomo-
cowych wobec tych zatrudnionych . 

Odnosząc się do całości programu, w ocenach kry-
tycznych dominowały zarzuty odnośnie do złej polityki 
informacyjnej i zbyt dużych obostrzeń przy kwalifiko-
waniu przedsiębiorców . Wiele opinii było rozbudowa-
nych, nawiązujących do wcześniejszych doświadczeń 
przedsiębiorców ze współpracy z jednostkami admi-
nistracji publicznej i niewątpliwie warto byłoby pod-
dać je głębszej analizie . Ciekawym wątkiem wydaje 
się określenie działań pomocowych proponowanych 
w ramach pierwszej grupy rozwiązań jako ukierunko-
wanych na pomoc pracownikom, a nie przedsiębior-
com . Niektórzy spośród respondentów nie widzieli 
sensu we wdrażaniu czasochłonnych procedur w celu 
utrzymania miejsc pracy, podczas gdy uważają oni, 
że zwalnianie pracowników to rozwiązanie racjonalne 
w okresie dekoniunktury . W jednym z przypadków 
wskazano nawet, że przeprowadzanie zwolnień grupo-
wych daje możliwość racjonalizacji zatrudnienia w fir-
mie poprzez pozbycie się pracowników mało efektyw-
nych, często korzystających ze zwolnień chorobowych 
itp . (co nastręczałoby istotnych trudności w przypad-
ku przyjęcia indywidualnego trybu zwolnień) . 

Ewaluację realizacji pakietu antykryzysowego w li-
stopadzie 2009 r . przeprowadziły media . Z danych 
zebranych przez „Dziennik Gazetę Prawną” wynika, 
że w skali całego kraju zaledwie 63 firmy złożyły 
wniosek o dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników . 
Stwierdzono przy tym, że rząd zbyt późno doprowa-
dził do uchwalenia niezbędnych ustaw, które miały 
zapobiegać skutkom kryzysu . Generalnie realizację 
programu oceniono negatywnie7) . 

Na problem zbyt późnego przyjęcia specustawy 
wskazywali również objęci badaniem respondenci . 
Jedna z opinii w tym względzie brzmiała następują-
co: „W mojej firmie kryzys najbardziej odbił się na 
spadku zamówień na przełomie 2008 i 2009 r . W try-
bie zwolnień grupowych pracę straciło w pierwszym 
rzędzie 150 pracowników produkcyjnych, następnie 
zaczęto redukować zatrudnienie w administracji fir-
my . W momencie wejścia w życie ustawy ludzie, 
którym można było pomóc już nie pracowali” . 

W celu wzbogacenia opinii na temat funkcjonowa-
nia programu pomocowego przeprowadzono wywiad 
z pracownikami dolnośląskiego terenowego biura 
FGŚP . W ich ocenie zainteresowanie uzyskaniem 
wsparcia wśród dolnośląskich przedsiębiorców jest 
duże, choć rzeczywiście dotychczas nie przełożyło się 
to na znaczącą liczbę złożonych wniosków (do grud-
nia 2009 r . wpłynęło ich zaledwie kilka) . Przedsię-
biorcy wykazują w tym względzie zachowawczość, jak 
przy wielu nowych programach, których przydatność 
nie została jeszcze praktycznie zweryfikowana . Z kie-
rowanych do biura pytań wynika, że wiele przepisów 
specustawy budzi wątpliwości . Problemów przedsię-
biorcom nastręcza również przygotowanie programu 
naprawczego . Po części wynika to zapewne z braku 
pomysłu na restrukturyzowanie przedsiębiorstwa 
i przyjmowania postawy biernego oczekiwania na 
polepszenie koniunktury gospodarczej . Zebrane opi-
nie pozwalają na dokonanie pierwszych podsumowań 
w zakresie oceny realizacji założeń specustawy . 

podsumowanie 

Polsce działania wdrażane w ramach pakie-
tu antykryzysowego nie przynoszą spodzie-
wanych efektów . Mimo że właściwa ewa-

luacja zostanie dokonana dopiero po zakończeniu 
okresu realizacji programu, tj . po roku 2011, już te-
raz można zauważyć rozziew pomiędzy liczbą przed-
siębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji spo-
wodowanej kryzysem, a liczbą przedsiębiorstw ubie-
gających się o pomoc . Nawet jeżeli uznamy, że dla 
części przedsiębiorstw pomoc ta okazała się spóźnio-
na i tak program powinien spotkać się z większym 
zainteresowaniem . 

W ocenie merytorycznej założeń programu należy 
zwrócić uwagę na dwie podstawowe kwestie: działa-
nia z tzw . pierwszej grupy nie spełniają optymalnie 
oczekiwań przedsiębiorców, zbyt optymistycznie przy-
jęto bowiem, że ochrona miejsc pracy leży w interesie 
przedsiębiorców; natomiast działania z tzw . drugiej 
grupy w praktyce mogą być i są realizowane bez ba-
zowania na zapisach specustawy . Zastrzeżenia budzi 
sposób wdrażania programu: kryteria kwalifikowania 
przedsiębiorstw do programu oceniane są jako zbyt 
ostre, a do zainteresowanych nie docierają niezbędne 
informacje . W zasadzie dopiero od stycznia 2010 r . 
(blisko pół roku po wejściu w życie specustawy) za-
uważalna jest medialna kampania informacyjna na 
temat pakietu antykryzysowego . Przynajmniej część 
z nakreślonych problemów można rozwiązać w trak-
cie realizacji programu . Z pozostałych błędów należy 
niewątpliwie wyciągnąć wnioski na przyszłość . Kry-
zys gospodarczy to zjawisko cykliczne, warto zatem 
antycypować korzystne rozwiązania .                                       

dr inż . Dominika Bąk-Grabowska 
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
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Summary
In Poland many enterprises are negatively affected by the 
crisis, which is related to the reduction of employment . 
In spite of this,  government assistance programs  are 
not used by entrepreneurs . The purpose of this article is 
to identify the problems concerning the assumptions and 
realization of the government programs . The empirical 
researches were conducted in enterprises located mainly 
in the region of Lower Silesia .
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Kluczowe źródła i bariery 
innowacyjności przedsiębiorstw  
w świetle badań empirycznych  

Bartłomiej Moszoro, Alberto Lozano Platonoff, Katarzyna Gadomska-Lila 

wprowadzenie 

iedy na początku lat 80 . XX wieku Michael 
Porter zaczął mówić o przewadze konku-
rencyjnej, przypisywano tę cechę sektoro-

wi, narodowi, a także przedsiębiorstwu . Podobną sy-
tuację mamy dzisiaj z niegdyś mocno podkreślanym 
w zarządzaniu przez Petera Druckera słowem „inno-
wacja” . Pojęcie to jest stosowane zarówno w kontek-
ście funkcjonowania przedsiębiorstw, jak i całej go-
spodarki . Konkurencyjność gospodarki jest bowiem 
silnie uwarunkowana jej innowacyjnością, co należy 
powiązać ze zdolnością i motywacją przedsiębiorstw 
do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania 
w praktyce wyników prac badawczych i rozwojo-
wych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków1) . 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) i Eurostat definiują innowacje jako: wdro-
żenie nowego lub znacznie ulepszonego produktu 
(dobra lub usługi), procesu, nowej metody marketin-
gowej lub nowej metody organizacji w praktyce biz-
nesowej, w miejscu pracy i w stosunkach zewnętrz-
nych2) . Podobne spojrzenie na innowacje mają przed-
siębiorcy . Dla większości przedsiębiorców, myślących 
głównie w kategoriach celów własnej firmy, istnieje 
jednoznaczne powiązanie innowacji z ulepszaniem, 
modernizacją, zmienianiem czy poprawianiem dzia-
łalności firmy . Tak rozumiana innowacyjność jest 
naturalnym odruchem . Jednakże w odróżnieniu od 
wygłoszonych deklaracji, faktyczna postawa wobec 
zagadnienia innowacyjności może różnić się w za-
leżności od rzeczywistych celów przedsiębiorcy . Jeśli 
priorytetem jest poprawa kondycji firmy, to poszu-
kiwanie rozwiązań innowacyjnych staje się natural-
ne . Jeśli natomiast celem jest otrzymanie dotacji, to 
mamy do czynienia z poszukiwaniem nie tyle inno-
wacyjnych rozwiązań, co argumentów za ich wystę-
powaniem3) . 

Zbadanie innowacyjności przedsiębiorstw z per-
spektywy wyników (liczba patentów, licencji, tech-
nologii) potrzebuje kontekstu „miękkich” elemen-
tów, takich jak struktura, systemy czy odpowiednia 
mentalność kadry kierowniczej . Kontekst ten jest 
potrzebny, by dobrze uchwycić źródła sukcesu i ce-
lowość podejmowanych działań . Aspekty te coraz 
częściej poddawane są empirycznej weryfikacji . Ta-
kie badania prowadzi się również w naszym kraju, 

dzięki czemu można zdobyć cenne źródła informa-
cji znacznie usprawniających działalność przedsię-
biorstw, np . w branżach usługowych4) . 

metodyka badań

nurt badań nad „miękkimi” czynnikami za-
rządzania, jako determinant rozwoju dzia-
łalności innowacyjnej, wpisują się badania 

ankietowe zrealizowane przez autorów w ramach 
projektu „Czas na rozwój zachodniopomorskich 
przedsiębiorstw” – etap diagnozy kultury organiza-
cyjnej . Badania prowadzono w okresie od maja do 
października 2008 r . Wzięło w nich udział 119 śred-
nich i dużych przedsiębiorstw z województwa za-
chodniopomorskiego, działających głównie w bran-
ży przemysłowej (ponad 50%), budowlanej, transpor-
towej i handlowej .  Kryterium kwalifikacji wielkości 
przedsiębiorstwa stanowiła liczba zatrudnionych 
(powyżej 50 pracowników) . Wybór tej grupy pod-
miotów wynikał z faktu, że średnie i duże przedsię-
biorstwa mają wiele utrwalonych i powtarzalnych 
sposobów działania w zakresie kultury organiza-
cyjnej, w odróżnieniu od firm małych, w których 
kultura jest najczęściej odzwierciedleniem wartości 
i postaw właściciela . Ankietę skierowano do kadry 
kierowniczej najwyższego szczebla z uwagi na wie-
dzę dotyczącą całości przedsiębiorstwa, charaktery-
stycznych dla niego norm i wartości oraz na rolę, 
jaką pełni ona w kształtowaniu i rozwijaniu kultury 
organizacyjnej . 

Wytypowane firmy zostały zaproszone do wzię-
cia udziału w badaniach drogą listową oraz tele-
foniczną . Narzędzie badawcze stanowił autorski 
kwestionariusz ankietowy . Pytania dotyczyły nastę-
pujących obszarów badawczych: strategii, struktury 
organizacyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi i in-
nowacyjności firmy . 

Próbę badawczą podzielono według przyjętych 
przez instytucje Unii Europejskiej najpopularniej-
szych standardów innowacyjności – liczby wprowa-
dzonych innowacji . Z próby 119 przedsiębiorstw 84 
podmioty wykazały, że w ostatnich latach wprowa-
dziły innowacje, a 35 przedsiębiorstw odpowiedziało, 
że nie wprowadziły żadnych innowacji . Na potrzeby 
tego artykułu pierwszą grupą przedsiębiorstw na-
zwano przedsiębiorstwami innowacyjnymi, a drugą 
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,

grupę przedsiębiorstwami nieinnowacyjnymi . Po do-
konaniu podziału badanych przedsiębiorstw analizo-
wano aspekty dotyczące mentalności innowacyjnej 
w obu grupach przedsiębiorstw . 

Źródła i bariery innowacyjności  
– wyniki badań 

edną z ważniejszych wskazówek, którą do-
starczyły zrealizowane badania, jest szcze-
gólna rola klientów (zarówno wewnętrz-

nych, jak i zewnętrznych) jako inspiracji do działal-
ności innowacyjnej . Na rysunku 1 zaprezentowano 
najczęściej wskazywane źródła innowacji .

Obie grupy przedsiębiorstw najczęściej wskazy-
wały pomysły pracowników przedsiębiorstwa oraz 
śledzenie trendów na rynku jako kluczowe źródła 
działalności innowacyjnej . Jednakże między przed-
siębiorstwami innowacyjnymi i nieinnowacyjnymi 
pojawiły się istotne różnice, zwłaszcza w kwestii 
monitorowania nowych produktów na rynku (25% 
innowacyjnych więcej niż nieinnowacyjnych śledzi 
zmiany i analizuje nowości) oraz w zwracaniu uwagi 
na konkretne potrzeby klienta i uchwyceniu inno-
wacji dzięki lepszej z nimi współpracy (22% więcej 
innowacyjnych) . Ponadto co czwarte przedsiębior-
stwo innowacyjne wykazało w  ankiecie współpracę 
z instytucjami badawczymi i naukowymi (wśród nie-

innowacyjnych – co piąte) . 
Istotną różnicę można 

także zauważyć w korzysta-
niu z pomocy zewnętrznych 
doradców i konsultantów . 
W tym przypadku firmy nie-
innowacyjne częściej niż in-
nowacyjne liczą na wsparcie 
zewnętrznych ekspertów . 
Jednakże wśród barier inno-
wacyjności (rysunek 2) fir-
my nieinnowacyjne rzadziej 
niż innowacyjne wskazywały 
brak predyspozycji pracow-
ników w tym zakresie . Przy-
czyna angażowania zewnętrz-
nych specjalistów najpraw-
dopodobniej tkwi zatem 
w braku zaufania do wła-
snych pracowników, bądź 
też niedocenianiu ich poten-
cjału w zakresie animowania 
i prowadzenia działalności 
innowacyjnej .

W zakresie napotyka-
nych w rozwoju działalności 
innowacyjnej problemów, 
najczęściej wymienianymi 
(i to przez obie grupy przed-
siębiorstw) były wysokie 
koszty . Dla firm nieinnowa-
cyjnych dużą barierę stano-
wiły również uwarunkowa-
nia prawne . Dla przedsię-
biorstw innowacyjnych nato-
miast istotnym ogranicze-
niem był brak środków fi-
nansowych oraz brak predys-
pozycji pracowników w za-
kresie przeprowadzania in-
nowacji . Jest to cecha bezpo-
średnio wskazująca na zapo-
trzebowanie w dziedzinie 
kapitału ludzkiego . 

Deklaracje dotyczące prio-
rytetowych celów przedsię-
biorstwa być może najlepiej 
obrazują różnice w podejściu 
firm innowacyjnych . Niewiel-
kie dyskrepancje w ocenie 
istotności zadowolenia klien-
ta i zysku podkreślają nie-
równości w postrzeganiu 

Rys. 1. Źródła innowacji w ocenie przedsiębiorstw innowacyjnych 
i nieinnowacyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań .

Rys. 2. Bariery innowacji w ocenie przedsiębiorstw innowacyjnych 
i nieinnowacyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań . 
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dynamicznego rozwoju firmy jako 
priorytetu dla firm innowacyj-
nych i zadowolenia pracowników 
dla przedsiębiorstw nieinnowa-
cyjnych . 

Mimo pewnych różnic mię-
dzy dwiema analizowanymi gru-
pami przedsiębiorstw, na pod-
stawie przeprowadzonych ba-
dań należy wyprowadzić wnio-
sek, że zachodniopomorskie 
przedsiębiorstwa coraz trafniej 
określają swoje priorytety . Na 
pierwszym miejscu stawiają na 
zadowolenie klientów i jakość 
produktów, a następnie (jako 
wynik ww . celów) na zysk (wyni-
ki badań zrealizowanych w 2001 
r . kształtowały się zgoła od-
miennie5)) . W niedostatecznym 
stopniu traktują jednak zadowo-
lenie pracowników jako ważny 
cel firmy . 

podsumowanie 

ragmatyczne pojmowa-
nie innowacji to udana 
produkcja, kreacja lub 

asymilacja nowości oraz jej wy-
korzystanie w dziedzinie ekonomicznej i społecz-
nej . Dla przedsiębiorstw oznacza to doskonalenie 
i rozwój istniejących technologii produkcyjnych, 
eksploatacyjnych oraz dotyczących sfery usług, 
infrastruktury i informacji, a także wprowadza-
nie nowych rozwiązań w zakresie organizacji i za-
rządzania6) . Wszystko to wiąże się z określonymi 
celami rozwoju oraz mentalnością kadry kierowni-
czej, a zwłaszcza z podejściem do innowacji i zwią-
zanymi z tego rodzaju działalnością nadziejami 
i obawami . 

Przeprowadzona analiza dwóch grup przedsię-
biorstw, w której kryterium różnicującym była 
obecność większości form innowacji, wykazała róż-
nice w podejściach kadry kierowniczej firm inno-
wacyjnych i nieinnowacyjnych . Firmy innowacyjne 
pragną rozwoju i bardziej liczą na pomysły i zaso-
by własne przedsiębiorstwa jako źródła innowacji, 
częściej monitorują zmiany na rynku i lepiej dopa-
sowują się do oczekiwań klienta niż przedsiębior-
stwa nieinnowacyjne . Polepszanie predyspozycji 
pracowników w zakresie innowacji, stawianie na 
odpowiedzialność i kreatywność ponad dyscyplinę 
stanowią godną uwagi podpowiedź pochodzącą od 
firm innowacyjnych . 

dr Bartłomiej Moszoro 
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

dr hab . inż . prof . US Alberto Lozano Platonoff 
dr Katarzyna Gadomska-Lila 

Katedra Organizacji i Zarządzania 
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Uniwersytetu Szczecińskiego

PRZYPISY
1) Raport Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki 
na lata 2007–2013, Ministerstwo Gospodarki, Departa-
ment Rozwoju Gospodarki, Warszawa, 19 sierpnia 2006 r ., 
s . 6 .  
2) Oslo Manual, The Measurement of Scientific and Tech-
nological Activities . Proposed Guidelines for Collecting 
and Interpreting Technological Innovation Data, 3rd ed ., 
OECD/European Commission, EUROSTAT, 2005 . 
3) Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego 
«Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004– 
–2006» na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw, 
PAG, Warszawa 2008, s . 90, 93–94 . 
4) Por . Badanie innowacyjności sektora usługowego . Raport 
z badania, PARP, Warszawa 2008 . 
5) Mowa o projekcie Diagnoza kultury organizacyjnej przed-
siębiorstw zrealizowanym w 2001 r . w 150 przedsiębior-
stwach działających na terenie woj . zachodniopomorskiego . 
6)  Por . Raport Kierunki zwiększania innowacyjności gospo-
darki na lata 2007–2013, op .cit . 

Summary
To examine the results of innovation a context “soft” ele-
ments such as structure, systems, and also the mentality 
of executives is needed to capture the reasons for success 
and the purposefulness of actions . An analysis of two 
groups of firms, where the criterion was the presence 
of most distinctive forms of innovation showed different 
characteristics in the approach and mentality of execu-
tives between innovative and non-innovative companies . 
Test results show that innovative companies aspire to 
development and locate the source of innovations on 
company’s own ideas and resources, frequently monitor 
changes in the market and to better adjust to the expec-
tations of the customer . Improving the suitability of em-
ployees to innovate and to remark the responsibility and 
creativity over discipline are notable hint comes from 
innovative companies .

Rys. 3. Niektóre z priorytetowych celów działania firmy  
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań .
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,

o funkcjach wynagrodzeń  
raz jeszcze 

Jarosław Sokołowski

wprowadzenie

spółczesne warunki funkcjonowania przed-
siębiorstw oraz prowadzenia przez nie po-
lityki wynagrodzeń nakazują raz jeszcze 

przyjrzeć się istocie i funkcjom wynagrodzeń . Należy 
z całą mocą podkreślić, że nowy paradygmat orga-
nizacji uczącej się, w której kluczową rolę odgrywa 
człowiek, jego kompetencje i motywacje, wyznacza od 
pewnego czasu sposób myślenia o zarządzaniu przed-
siębiorstwem, a w tym również o motywowaniu oraz 
wynagradzaniu personelu . Prowadzi to do tworzenia 
koncepcji i projektowania systemów opartych na istot-
nym wzbogacaniu narzędzi motywowania pracow-
ników, a także poszerzania zakresu treści kategorii 
wynagrodzenia za pracę . Praktycznym przejawem wy-
stępowania tego procesu jest znacznie szerszy zakres 
pojęciowy wynagrodzeń w teorii i praktyce zarządza-
nia przedsiębiorstwami niż w nauce i praktyce prawa 
pracy . Wiele elementów składających się na wyna-
grodzenia, w szczególności tych pozapłacowych oraz 
niematerialnych, funkcjonuje poza zakresem regulacji 
prawnych dotyczących wynagrodzenia za pracę . 

Wynagrodzenie za pracę jest złożoną kategorią 
społeczną, prawną i ekonomiczną, będącą ważnym in-
strumentem zarządzania zasobami ludzkimi w każdym 
przedsiębiorstwie . Jest ono ważnym czynnikiem kształ-
tującym zbiorowe i indywidualne stosunki pracy .

Ewolucja systemów wynagradzania i kształtowa-
nia dochodów pracowników przedsiębiorstw w po-
czątkowym okresie transformacji polskiej gospo-
darki w kierunku gospodarki rynkowej zmierzała 
do znacznego upraszczania struktur wynagrodzeń 
i eliminowania z nich elementów pozapłacowych, 
niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaną pracą . 
Uważano w tym czasie, że jest to droga do przywró-
cenia wynagrodzeniom ich funkcji motywacyjnej, 
nadszarpniętej dość mocno w poprzednim ustroju 
społeczno-gospodarczym .

Jednakże kolejne lata przyniosły istotne zmia-
ny w omawianej dziedzinie . Na mapie gospodarczej 
Polski pojawiać się zaczęły firmy zagraniczne bądź 
z udziałem kapitału zagranicznego, przenosząc na 
nasz grunt swoją kulturę organizacyjną, której ele-
mentem są także narzędzia motywowania pracow-
ników, a wśród nich wynagrodzenia . Jednocześnie 
rozwój naszych rodzimych przedsiębiorstw, zarów-
no tych będących efektem nowych założeń, jak 
i tych objętych restrukturyzacją bądź prywatyzacją, 
zaczął narzucać konieczność wzbogacania narzędzi 
motywowania pracowników w celu między innymi 

przyciągania i utrzymania tych najlepszych, pod-
noszących konkurencyjność poszczególnych przed-
siębiorstw . Tak więc rzeczywistość gospodarki ryn-
kowej w krajach wysoko rozwiniętych, jak również 
coraz silniej modernizującej się gospodarki polskiej 
pokazuje, że istnieje duża różnorodność form do-
chodów z pracy i innych korzyści dla pracownika 
wynikających z jej wykonywania [Borkowska, 2001, 
s . 95 i dalsze] .

Wszystko powyższe powoduje, że precyzyjne zde-
finiowanie kategorii wynagrodzenia za pracę nastrę-
cza pewne kłopoty i powoduje różnorodne definio-
wanie tej kategorii przez różnych autorów . Niekiedy 
równolegle używane są takie pojęcia, jak: właśnie 
wynagrodzenie, płaca, dochód, świadczenie itp ., nie-
koniecznie z precyzyjnym ustaleniem zakresu przy-
pisywanego tym pojęciom .

 
zakres pojęciowy wynagrodzenia za pracę

znając wspomnianą wyżej złożoność kategorii 
wynagrodzeń, trzeba zauważyć, że jest ona 
ważnym instrumentem zarządzania zasoba-

mi ludzkimi w przedsiębiorstwie . Złożoność wynagro-
dzeń jako kategorii społeczno-ekonomicznej powoduje, 
że można ujmować ją w sposób wąski bądź szeroki .

M .W . Kopertyńska w swej najnowszej publikacji 
posługuje się zawężającym terminem „płaca”, okre-
ślając ją jako cenę pracy lub też dochód z pracy [Ko-
pertyńska, 2009, s . 99–101], przytaczając głównie 
poglądy autorów dość wąsko traktujących kategorię 
wynagrodzeń .

Z . Jacukowicz uważa, że wynagrodzenie oznacza 
wszelkie wypłaty należne pracownikowi za pracę 
wykonaną w ramach stosunku pracy [Jacukowicz, 
1997, s . 9] . Autorka ta nie uwzględnia w zasadzie 
szerokiego i wąskiego podejścia do wynagrodzeń, 
stwierdzając jedynie, że są nimi wszystkie wypłaty 
pieniężne należne pracownikom, to znaczy osobom, 
które wiąże z przedsiębiorstwem stosunek pracy .

Inaczej podchodzi do omawianego zagadnienia 
A . Pocztowski . Uważa on, że pojęcie wynagrodzenia 
jest wieloznaczne i może w wąskim ujęciu oznaczać 
płacę, a w szerszym wszelkie, zarówno płacowe, jak 
i pozapłacowe, korzyści uzyskiwane przez pracowni-
ka z tytułu wykonywania pracy [Pocztowski, 2003, 
s . 179] . 

Jeszcze inaczej widzi to zagadnienie S . Bor-
kowska . Autorka ta wyróżnia następujące pojęcia: 
„wynagrodzenie”, „płaca” i „dochód z pracy” [Bor-
kowska, 2001, s . 11] . Także w tym przypadku jako 
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pojęcie najwęższe przyjmuje się płacę, ściśle związa-
ną z charakterem wykonywanej pracy, jej trudnością, 
efektywnością i miejscem w strukturze organizacyj-
nej . Pojęcie wynagrodzenia zawiera według tej autor-
ki różnorodne stałe i zmienne elementy, które mogą 
mieć wieloraki charakter i niekoniecznie być ściśle 
związane ze stanowiskiem czy efektywnością pracy . 
Całkowity zaś dochód z pracy to suma wszystkich ko-
rzyści uzyskiwanych w formie pieniężnej oraz w na-
turze przez pracownika w danym okresie, w tym tak-
że świadczeń o typowo socjalnym charakterze . 

Z . Czajka przyjmuje z kolei definicję wynagro-
dzeń proponowaną przez GUS [Czajka, 2009, s . 12] . 
W myśl tej definicji wynagrodzenia obejmują wy-
płaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze 
wypłacane pracownikom . 

Analizując spotykane w literaturze polskiej ujęcia 
istoty wynagrodzeń, pomijamy oczywiście te, które 
ujmują w swoim zakresie różnorodne inne korzyści 
związane z pracą, głównie o niematerialnym charak-
terze . Przyjmując zatem, że wynagrodzenie za pracę 
rozumieć będziemy jako wszelkie korzyści material-
ne uzyskiwane przez pracownika w związku z wy-
konywaną przez niego pracą na rzecz określonego 
pracodawcy, można stwierdzić, że w obecnych wa-
runkach funkcjonowania polskich przedsiębiorstw 
wyróżnić można następujące rodzaje wynagrodzeń:
9z płace, czyli wynagrodzenia w wąskim rozumie-

niu, będące ekwiwalentem za konkretnie wykonaną 
przez pracownika pracę, danego rodzaju i w danym 
czasie, dzieloną na ogół na tzw . płacę stałą, zależną 
od rodzaju i wymagań pracy (stanowiska) i płacę 
ruchomą, zależną od efektów pracy,
9z pozapłacowe kompensaty pracy w postaci róż-

norodnych świadczeń na rzecz pracowników związa-
nych z charakterem wykonywanej pracy, zajmowanym 
stanowiskiem bądź polityką finansową firmy (perks),
9z świadczenia socjalne zaspokajające zbiorowe 

i indywidualne potrzeby pracowników i ich rodzin, 
niezwiązane co do zasady ze stanowiskiem pracy 
bądź jej efektywnością .

Wszystkie wymienione rodzaje wynagrodzeń 
można nazywać wynagrodzeniem całkowitym albo 
całkowitym dochodem z pracy . Pozapłacowe kom-
pensaty pracy i świadczenia socjalne określamy jako 
wynagrodzenia pozapłacowe [Sokołowski, 2003] .

funkcje wynagrodzeń we współczesnych 
przedsiębiorstwach

literaturze przedmiotu z zakresu wynagro-
dzeń mówi się najczęściej o funkcjach płac, 
rzadziej używając tego terminu w odniesie-

niu do całości wynagrodzeń . Wydaje się jednakże, 
że określone przez specjalistów funkcje płac można, 
a nawet należy stosować w obecnych warunkach 
przedsiębiorstw i gospodarki do całości wynagro-
dzeń o charakterze materialnym . Tak też będziemy 
traktować omawiane funkcje, jako dotyczące całości 
wynagrodzeń materialnych, zdając sobie przy tym 
sprawę, że znaczenie poszczególnych funkcji w od-
niesieniu do różnych elementów składowych wyna-
grodzeń może być niejednakowe . Ta ostatnia uwaga 
ma istotne znaczenie z punktu widzenia kształto-
wania zakładowej polityki płac, której priorytety 
powinny wynikać z wagi przypisanej poszczegól-
nym funkcjom wynagrodzeń w danej firmie, a także 

z wytycznych strategii ogólnej i w dziedzinie zaso-
bów ludzkich w przedsiębiorstwie .

We współczesnej literaturze przedmiotu wymie-
niane są na ogół następujące funkcje wynagrodzeń 
[Sekuła, 2003, s . 18; Kopertyńska, 2009, s . 106]: 
• dochodowa • kosztowa • motywacyjna • społecz-
na • rynkowa . Spotkać można też niekiedy wyod-
rębnienie funkcji rozwojowej wynagrodzeń, do czego 
spróbujemy się także odnieść .

Dochodowa funkcja wynagrodzeń jest funkcją 
podstawową . Po pierwsze wynika to z faktu, że wyna-
grodzenia są ważną, przeważnie największą składową 
dochodu narodowego . Dla znacznej części członków 
każdego społeczeństwa i pracowników każdego przed-
siębiorstwa są one jedynym środkiem zaspokojenia 
potrzeb ich gospodarstw domowych . Tak więc poziom 
wynagrodzeń w organizacjach oraz ich siła nabywcza 
determinują poziom życia społeczeństwa oraz pracow-
ników poszczególnych przedsiębiorstw, co może wpły-
wać dodatnio lub ujemnie na ich samopoczucie wy-
nikające z poziomu zaspokojenia ich potrzeb . Z tego 
względu pracownicy oraz ich organizacje w postaci 
związków zawodowych są zainteresowani zarówno po-
ziomem, jak i tempem wzrostu wynagrodzeń . 

Z dochodową funkcją wynagrodzeń są związa-
ne pewne pojęcia i kategorie, do których należą 
między innymi takie, jak płaca minimalna, płaca 
godziwa, koszty utrzymania czy minimum socjal-
ne . Są to kategorie społeczno-ekonomiczne będące 
przedmiotem zainteresowania Rady Europy, której 
Polska jest członkiem i której postanowienia ratyfi-
kuje [Jacukowicz, 1999, s . 24 i dalsze] . Szczególnie 
dużo miejsca poświęca się w tych regulacjach tzw . 
płacy godziwej, wskazując na konieczność jej po-
wiązania z kosztami utrzymania pracowników i ich 
rodzin, poziomem płacy przeciętnej w gospodarce 
i przedsiębiorstwie . Przyjęto nawet wskaźnik płacy 
godziwej na poziomie 2/3 płacy przeciętnej, przy za-
łożeniu oczywiście konieczności uwzględnienia wie-
lu uwarunkowań polityki płac w danych warunkach . 
Wskazuje się przy tym jednoznacznie, że brak re-
alizacji funkcji dochodowej wynagrodzeń powoduje 
ujemne skutki zarówno dla pracowników, jak i dla 
pracodawców .

Kosztowa funkcja wynagrodzeń wynika z oczy-
wistego faktu, że wynagrodzenia stanowią na ogół 
jeden z podstawowych kosztów w działalności przed-
siębiorstw . Prawidłowa realizacja funkcji kosztowej 
wynagrodzeń polega na poszukiwaniu właściwych 
relacji pomiędzy kosztami wynagrodzeń, efektami 
pracy pracowników i poziomem przychodów lub 
wartością dodaną w przedsiębiorstwie . Optymaliza-
cja ta winna być dokonywana zarówno z punktu wi-
dzenia firmy, jak i pracowników [Sokołowski, 2002 
s . 34] . Zatem realizację funkcji kosztowej wynagro-
dzeń należy opierać na racjonalizacji zatrudnienia 
w firmie, poprawie produktywności pracy, postępie 
techniczno-organizacyjnym oraz wszelkich innych 
działaniach prowadzących do uzasadnionej obniżki 
całkowitych kosztów wynagrodzeń . Natomiast obni-
żanie kosztów wynagrodzeń poprzez zaniżanie in-
dywidualnych wynagrodzeń pracowników prowadzi 
donikąd, stoi bowiem w sprzeczności ze wszystkimi 
pozostałymi funkcjami wynagrodzeń . 

Motywacyjna funkcja wynagrodzeń wynika z faktu, 
że wynagrodzenia stanowią jedno z najistotniejszych 
narzędzi motywowania pracowników w organizacji . 
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Tak więc wynagrodzenia są instrumentem wpływania 
na pracowników, na ich postawy i zachowania, dą-
żenie do rozwoju osobistego i zawodowego, stałego 
podnoszenia kwalifikacji i umiejętności oraz szeroko 
rozumianej efektywności pracy [Pocztowski, 1998, s . 
175] . Jest to funkcja, którą zainteresowani są zarówno 
pracownicy, jak i pracodawcy . Właśnie poprzez racjo-
nalne konstruowanie systemów wynagrodzeń można 
osiągnąć podstawowy cel motywowania w organiza-
cjach, którym jest ciągłe kojarzenie interesów i ce-
lów pracowników z interesami i celami firmy jako 
całości . Właściwa konstrukcja systemów wynagrodzeń 
pomaga w przezwyciężaniu potencjalnej sprzeczności 
między funkcją dochodową a funkcją kosztową wyna-
grodzeń, powodując, że tak naprawdę ta sprzeczność 
może mieć charakter pozorny .

Z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzki-
mi w przedsiębiorstwie, wynagrodzenia winny pełnić 
pewne zadania będące swoistymi subfunkcjami funkcji 
motywacyjnej, a mianowicie [Borkowska, 2001, s . 21]: 
9z przyciąganie odpowiednich pracowników do or-

ganizacji,
9z utrzymanie ich w organizacji, zapobieganie odej-

ściom kompetentnych i potrzebnych w organizacji 
pracowników,
9z zachęcanie pracowników do osiągania wysokich 

efektów pracy
9z tworzenie warunków i motywacji prorozwojo-

wych wśród pracowników .
Ta ostatnia subfunkcja jest niekiedy wyodrębniana 

jako osobna funkcja rozwojowa wynagrodzeń . 
Jednym z istotniejszych warunków motywacyjnej 

skuteczności systemów wynagrodzeń jest opieranie 
ich na kompleksowych systemach oceny pracy . Cho-
dzi tu przede wszystkim o to, by stała część wynagro-
dzenia (płaca zasadnicza) oparta była na wynikach 
wartościowania trudności pracy, zaś część ruchoma 
w postaci różnorodnych premii i nagród wynikała 
z oceny efektów pracy, tak indywidualnych, jak rów-
nież zespołowych . Uzupełniająco należy też uwzględ-
niać indywidualne kompetencje poszczególnych pra-
cowników . Ważne jest także to, by wynagrodzenia 
były powiązane z innymi narzędziami motywowania, 
w szczególności z obszaru rozwoju personelu i poli-
tyki awansowania .

Społeczna funkcja wynagrodzeń opiera się na 
założeniu, że wynagrodzenia są zarówno efektem, 
jak i źródłem stosunków społecznych w mikro- i ma-
kroskali . Poziom wynagrodzeń w poszczególnych 
zawodach i specjalnościach oraz relacje pomiędzy 
nimi świadczą o udziale poszczególnych grup za-
wodowych w podziale produktu społecznego oraz 
o randze zawodu w społeczeństwie i w organizacji . 
Niezmiernie niebezpiecznym zjawiskiem jest długo-
trwałe zaniżanie wynagrodzeń w zawodach, które 
powinny cieszyć się znacznym prestiżem społecz-
nym . Rodzi to przeważnie niekorzystne zjawiska 
o charakterze patologicznym oraz powoduje odej-
ścia z zawodu lub emigrację cennych i ambitnych 
pracowników . W skali poszczególnych przedsię-
biorstw właściwy poziom i relacje wynagrodzeń 
przeciwdziałają konfliktom i obniżaniu jakości sto-
sunków międzyludzkich . 

Funkcja rynkowa wynagrodzeń wiąże się przede 
wszystkim z faktem, że płaca jest kategorią rynkową, 
a praca ludzka wydatkowana za tę płacę jest swo-
istym towarem [Sekuła, 2003, s . 18] . Występowanie 

tej funkcji jest przede wszystkim związane z ryn-
kiem pracy, który ma duży wpływ na politykę płac 
w przedsiębiorstwach . Istniejący na rynku pracy sto-
sunek podaży pracy do popytu na nią zgłaszanego 
przez przedsiębiorstwa ma niekiedy istotny wpływ 
na poziom proponowanych stawek płac, szczególnie 
pracownikom nowo przyjmowanym . Jednocześnie 
istniejące poziomy i proporcje płac w przedsiębior-
stwach są coraz częściej analizowaną informacją 
przez pracodawców wykorzystywaną do określania 
strategii wynagrodzeń . Służą temu coraz częściej tak 
zwane przeglądy wynagrodzeń opracowywane przez 
firmy doradcze z dziedziny HR [Juchnowicz, 2001] . 

Warto także zwrócić uwagę na to, że rynkowa 
funkcja wynagrodzeń winna być interpretowana 
znacznie szerzej, niż to jest zwykle czynione . Chodzi 
tu o wpływ wynagrodzeń na rynek towarów i usług 
konsumpcyjnych poprzez na ogół bezpośrednie wpły-
wanie poziomu wynagrodzeń na poziom popytu kon-
sumpcyjnego . Koniunktura na rynku dóbr konsump-
cyjnych wpływa na koniunkturę na rynku dóbr inwe-
stycyjnych, a w następstwie kształtuje ogólny klimat 
inwestycyjny i koniunkturę na rynku kapitałowym . 
Można zatem stwierdzić, że polityka nadmiernego 
zaniżania wynagrodzeń przez pracodawców, jak 
również nadmiernego krępowania wzrostu wynagro-
dzeń instrumentami polityki państwa, może rodzić 
fatalne skutki nie tylko dla pracowników, ale także 
dla przedsiębiorstw i całej gospodarki .

Mieszcząca się częściowo w ramach funkcji moty-
wacyjnej funkcja rozwojowa wynagrodzeń, o czym 
już wspomniano, powinna być także widziana w nie-
co szerszym kontekście . Realizowany w przedsię-
biorstwach poziom wynagrodzeń powinien z jednej 
strony zachęcać pracowników do podejmowania 
przez nich działań w zakresie własnego rozwoju i za-
pewniać im minimum własnych środków na ten cel . 
Z drugiej zaś strony poziom wypłacanych w przed-
siębiorstwie wynagrodzeń nie powinien uszczuplać 
puli środków na rozwój, którymi może rozporzą-
dzać przedsiębiorstwo oraz sensownie wydawać je 
na działalność rozwojową . Tak więc, jak zwykle, 
potrzebna tu jest określona równowaga w polityce 
wynagrodzeń zapewniająca optimum możliwości 
rozwojowych pracownikom i przedsiębiorstwom . 

wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa 
 

aprezentowany przegląd funkcji pełnionych 
przez wynagrodzenia wskazuje dość jedno-
znacznie, że wynagrodzenia są kategorią 

strategiczną w działalności przedsiębiorstwa . Tak 
więc zagadnienie roli i miejsca wynagrodzeń w stra-
tegii przedsiębiorstwa, jak i samej strategii wyna-
grodzeń, są istotne z punktu widzenia zarządzania 
przedsiębiorstwem .

W zarządzaniu strategicznym przedsiębior-
stwem wyróżnia się pewne piętra lub, inaczej mó-
wiąc, określone poziomy strategii [Gruszczyńska- 
-Malec, 2004, s . 20]:
9z ogólnej strategii przedsiębiorstwa,
9z strategii autonomicznych jednostek bizneso-

wych,
9z strategii funkcjonalnych,
9z strategii instrumentalnych .

Wśród strategii funkcjonalnych występuje strategia 
zarządzania zasobami ludzkimi związana bezpośrednio ,
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z realizacją funkcji personalnej w przedsiębiorstwie . 
Strategia wynagrodzeń jest zaś instrumentalna, ści-
śle związana ze strategią w dziedzinie zasobów ludz-
kich, a poprzez nią ze strategią określonej jednostki 
biznesowej lub całego przedsiębiorstwa .

Przez strategię wynagrodzeń rozumieć należy 
ogólną koncepcję perspektywicznego, długofalowe-
go kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie 
[Gruszczyńska-Malec, 2004, s . 23] . Chodzi tu oczywiście 
o określenie strategii w następujących płaszczyznach:
9z kształtowania wielkości funduszu płac i innych 

wynagrodzeń w relacji do łącznych kosztów działal-
ności i wyników przedsiębiorstwa,
9z polityki w zakresie płacy przeciętnej i związane-

go z nią poziomu zatrudnienia,
9z kształtowania międzystanowiskowych relacji płac,
9z określania zasad polityki płac i sposobów kształ-

towania poszczególnych składników systemu wyna-
grodzeń .

Każdy z powyższych obszarów określania strate-
gii przedsiębiorstwa w dziedzinie wynagrodzeń jest 
niezmiernie istotny z punktu widzenia skuteczności 
polityki wynagrodzeń rozumianej jako optymalna re-
alizacja wszystkich funkcji wynagrodzeń .

Projektowanie strategii wynagrodzeń jest także 
bardzo ważne z punktu widzenia kadry menedżer-
skiej zarządzającej przedsiębiorstwem . Pozwala ono 
menedżerom na:
9z rozpoznanie słabych i mocnych stron istniejące-

go w przedsiębiorstwie systemu wynagrodzeń,
9z zbadanie prawidłowości związków pomiędzy wy-

nagrodzeniami a pozostałymi elementami systemu 
motywowania pracowników, 
9z podjęcie odpowiednich kroków zwiększających 

szanse realizacji celów przedsiębiorstwa poprzez 
wspomagającą funkcję strategii wynagrodzeń w sto-
sunku do ogólnej strategii przedsiębiorstwa .

Warto w tym miejscu zauważyć, że strategia wyna-
grodzeń powinna być znana nie tylko kadrze kierowni-
czej, która ją tworzy, ale także pracownikom, by mogli 
ją zaakceptować, co jest niezmiernie ważne z punktu 
widzenia motywacyjnej funkcji wynagrodzeń .

Jak w każdym obszarze zarządzania strategicz-
nego, także i w przypadku strategii wynagrodzeń 
można wyróżnić kilka faz zarządzania strategiczne-
go wynagrodzeniami, a więc fazę:
9z analizy strategicznej wynagrodzeń,
9z formułowania strategii wynagrodzeń,
9z wdrażania strategii wynagrodzeń,
9z kontroli i oceny realizacji strategii wynagrodzeń 

i jej skutków dla przedsiębiorstwa i dla pracowników . 
Każda z wymienionych wyżej faz zarządzania 

strategicznego zawiera wiele metod, procedur i za-
łożeń mających na celu dokładne zbadanie zewnętrz-
nej i wewnętrznej pozycji wyjściowej przedsiębior-
stwa w obszarze wynagrodzeń, sformułowania celów 
i priorytetów oraz wdrażania zasad i instrumentów 
polityki wynagrodzeń, a następnie kontroli zjawisk 
i procesów w dziedzinie wynagrodzeń i ich wpływu 
na realizację celów strategicznych przedsiębiorstwa .

podsumowanie

eoria i polityka wynagrodzeń przeszły 
w ostatnim ćwierćwieczu istotną ewolucję . 
Wyraźnemu rozszerzeniu uległa zarówno 

sama kategoria wynagrodzenia za pracę, jak również 

lista funkcji przypisywanych wynagrodzeniom . Po-
wyższe zjawiska biorą się głównie stąd, że współ-
czesne systemy wynagrodzeń funkcjonują w coraz 
to bardziej złożonym środowisku przedsiębiorstw 
opierających swą działalność na wiedzy, działających 
w coraz bardziej sieciowy, a nawet wirtualny sposób . 
Wszystko to narzuca niejako konieczność nowego 
rozszerzonego spojrzenia na tę kategorię społecz-
no-ekonomiczną i uznanie wynagrodzeń jako stra-
tegicznego obszaru i komponentu funkcjonowania 
i rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa . Rodzi to 
oczywiście poważne wyzwania dla kadry kierowni-
czej i zarządzającej przedsiębiorstwami oraz stoso-
wanych przez tę kadrę metod prowadzenia polityki 
wynagrodzeń, motywowania pracowników i ogólnie 
zarządzania zasobami ludzkimi organizacji .

dr Jarosław Sokołowski
Katedra Zarządzania

Społecznej Wyższej Szkoły  
Przedsiębiorczości i Zarządzania  

w Łodzi
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Summary
Compensation are one of the main categories in human re-
sources management . Definitions of this category are broad 
(total compensation), or narrow (wages and salaries) . In the 
first approach compensation are all material benefits which 
becomes employee working in enterprise . 
Compensations have strategic importance for efficiency of 
functioning and developing of enterprise . They act very im-
portant functions, like : income function, costs function, mo-
tivating function, community function, market function and 
developing function .
Building of compensation strategy in enterprise must be 
connect with the human resources strategy and total stra-
tegy of organization . Only such approach secure harmony 
in realization all function of compensation and high work 
efficiency in the enterprise and on all work stands . 
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modele zatrudniania pracowników 

Jan Piątkowski

swoboda umów o świadczenie pracy 

ustawodawstwie polskim występują dwa za-
sadnicze schematy zatrudniania osób świad-
czących osobiście pracę zarobkową o cha-

rakterze ciągłym lub powtarzającym się na rzecz 
określonego podmiotu zatrudniającego1) . Z jednej 
strony mamy do czynienia z zatrudnieniem w ramach 
stosunku pracy – najczęściej spotykanym, opierają-
cym się na formule „pracy pod kierownictwem”, z jej 
nieodłącznym atrybutem pracy podporządkowanej 
pracodawcy, a z drugiej – z zatrudnieniem niepra-
cowniczym . Zatrudnienie nieoparte na prawie pracy 
wynika przede wszystkim z umów o świadczenie pra-
cy lub świadczenie usług na podstawie umów cywil-
noprawnych, w tym umowy zlecenia, umowy agencyj-
nej, umowy o dzieło2), oraz ze stosunków prawnych 
o charakterze administracyjno-prawnym, określa-
nych często jako stosunki służbowe3) . Te ostatnie 
dotyczą zwłaszcza funkcjonariuszy tzw . służb mun-
durowych . Służby mundurowe (i umundurowane) nie 
tworzą bezwzględnie jednolitej kategorii zawodowej . 
Każda z grup obejmowanych tym mianem (np . służ-
ba celna czy służba więzienna) ma własną specyfikę, 
która może uzasadniać ich swoiste różnicowanie4) . 
Możliwość podjęcia zatrudnienia w ramach różnych 
układów prawnych ma ścisły związek z funkcjonującą 
w polskim systemie prawnym zasadą swobody umów 
(„wolności kontraktowej”)5) . W sporadycznych sytu-
acjach, społecznie uzasadnionych i wyraźnie określo-
nych w ustawie, swoboda wyboru rodzaju zatrudnie-
nia może być wyłączona6) . 

Praca świadczona w ramach różnych schematów 
zatrudnienia znajduje się pod ochroną państwa (art . 
24 Konstytucji RP), jednak w nierównym stopniu . 
Z uwagi na ochronną funkcję prawa pracy i alimenta-
cyjny charakter wynagrodzenia za pracę stosunki pra-
cy podlegają wzmożonej ochronie – z wykorzystaniem 
centralnych metod sterowania zachowaniami adresa-
tów norm prawnych, przejawiających się w funkcjono-
waniu przepisów bezwzględnie obowiązujących . Inter-
wencjonizm państwa (choć w mniejszym zakresie) jest 
widoczny także w ochronie interesów funkcjonariuszy 
świadczących pracę w ramach niepracowniczych sto-
sunków zatrudnienia . Decyduje tutaj zwłaszcza funk-
cja reprezentowania państwa . Niektórzy z nich są na-
wet objęci określonymi instytucjami Kodeksu pracy7) . 
Należy jednak zaznaczyć, że wobec osób wykonujących 
pracę, lecz niebędących pracownikami, Kodeks pra-
cy stosuje się tylko wtedy, gdy przepisy materialnego 
prawa administracyjnego regulujące ich stosunek za-
trudnienia przewidują jego stosowanie w określonym 
zakresie8) . W zatrudnieniu niepracowniczym o charak-
terze cywilnoprawnym ochronę podmiotów stosunku 

prawnego zapewnia, co do zasady, wola stron wyra-
żona w łączących ich umowach, a tylko wyjątkowo 
(zwłaszcza w sytuacjach rażąco naruszających interes 
jednej ze stron umowy lub związanych z bezpieczeń-
stwem pracy) – także ustawa9) . W ostatnim czasie 
daje się zauważyć zjawisko coraz częstszego świadcze-
nia pracy na podstawie umów prawa cywilnego . Jego 
zasadniczym źródłem jest chęć „ucieczki” podmiotu 
zatrudniającego przed zdecydowanie ochronnym pra-
wem pracy . Stopniowo też i niejako równolegle nasi-
lają się próby objęcia zleceniobiorców minimalnymi 
standardami ochronnymi prawa pracy; są one sko-
relowane z potrzebą zachowania gospodarczego i au-
tonomicznego waloru takiego zobowiązania . W pro-
jekcie nowego Kodeksu pracy zleceniobiorców objęto 
w szczególności: właściwością sądów pracy, zakazem 
dyskryminacji w zatrudnieniu, niektórymi uprawnie-
niami rodzicielskimi czy chociażby bezpłatnym urlo-
pem wypoczynkowym na żądanie, który jest w istocie 
przerwą w świadczeniu usług . Obecnie jednak nie ma 
właściwego klimatu do uchwalenia nowego Kodeksu 
pracy, nie tylko z uwagi na przedwyborczą sytuację 
polityczną, ale także, co się z tym wiąże, przez wzgląd 
na niektóre z proponowanych w projekcie regulacje 
prawne, które już dzisiaj budzą społeczny niepokój . 

W odmiennych schematach zatrudnienia wy-
stępują zasadniczo różne podmioty . Możliwa jest 
jednak sytuacja, w której ta sama osoba pozostaje 
jednocześnie w zatrudnieniu pracowniczym i nie-
pracowniczym, nawet z tym samym podmiotem za-
trudniającym10) . 

ogólny schemat zatrudniania pracowników 

Polsce występuje mieszany model zatrudnia-
nia pracowników . Większość osób świadczą-
cych pracę podlega modelowi powszechne-

mu . Jest on wyznaczany przepisami Kodeksu pracy 
i innych ogólnie obowiązujących ustaw . Tożsamość 
statusu prawnego tak dużej liczby osób świadczą-
cych pracę jest świadectwem jednolitości prawa pra-
cy, rozumianej jako dyrektywa przyznawania takich 
samych uprawnień z tytułu pełnienia takich samych 
obowiązków11) . Niektóre kategorie pracowników są 
jednak objęte aktami szczególnymi, określanymi mia-
nem pragmatyk, które w istotnych kwestiach kształ-
tują status tych osób na odmiennych zasadach . Jest 
to podyktowane wymogami polityki społecznej i poli-
tyki gospodarczej państwa . Zasadniczymi kryteriami 
zróżnicowania, o którym mowa, są przede wszystkim 
kryteria zawodowe oraz kryterium rodzaju pracy 
(stanowiska, funkcji), a także fakt reprezentowania 
państwa lub wspólnoty samorządowej . Te poszczegól-
ne pragmatyki, występujące zawsze w formie ustaw, ,
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tworzą odrębne modele zatrudnienia, o różnorodnym 
kształcie . Niekiedy jednak pewne obszary regulacyj-
ne są dla wielu pragmatyk podobne lub nawet takie 
same, co widać najpełniej na przykładzie ustaw funk-
cjonujących w administracji publicznej . Odrębnym 
modelom zatrudnienia zostały podporządkowane 
zwłaszcza stosunki pracy osób zatrudnionych w tzw . 
sektorze publicznym (między innymi pracowników 
administracji publicznej, sędziów sądów powszech-
nych, sędziów Sądu Najwyższego, sędziów Trybuna-
łu Konstytucyjnego, pracowników Najwyższej Izby 
Kontroli) oraz stosunki pracowników zatrudnionych 
w wyspecjalizowanych jednostkach wykonujących za-
dania szczególne (chodzi zwłaszcza o nauczycieli, na-
uczycieli akademickich i marynarzy)12) . Tendencja do 
ujednolicania sytuacji prawnej większości pracowni-
ków i potrzeba zróżnicowania statusu poszczególnych 
grup pracowników nie wyłączają się wzajemnie, lecz 
uzupełniają, co widać na przykładzie posiłkowego sto-
sowania Kodeksu pracy do stosunków pracy objętych 
pragmatykami . 

Dualistyczny model zatrudnienia pracowników jest 
przejawem zewnętrznej dyferencjacji prawa pracy13), 
odnoszonej do relacji między określonymi ustawami . 
Osoby podlegające różnym modelom zatrudnienia, na-
wet jeśli zajmują takie same stanowiska i tak samo 
realizują swe obowiązki, mają najczęściej odrębne pra-
wa i obowiązki, podlegają odmiennym przesłankom za-
trudnienia i systemom odpowiedzialności14) . Szczegól-
ny jest też sam proces organizacji pracy i inwestowania 
w personel pracowniczy . Inną cechą prawa pracy jest 
występowanie dyferencjacji wewnętrznej, a więc róż-
nicowania sytuacji prawnej osób podlegających temu 
samemu modelowi zatrudnienia15) . To zjawisko ma cha-
rakter uniwersalny; występuje w każdym modelu za-
trudnienia . W szczególnej sytuacji są zwłaszcza osoby 
zatrudnione na podstawie mianowania czy też osoby 
wykonujące prace (funkcje) o charakterze decyzyjnym . 
Ten rodzaj dyferencjacji nie jest też obcy Kodeksowi 
pracy . Są w nim zawarte odmienne regulacje dotyczące 
chociażby młodocianych czy kobiet, zwłaszcza w pew-
nym okresie ich życia (ciąża, okres karmienia czy np . 
wychowywanie dziecka do lat 4) . Obowiązek równego 
traktowania podmiotów prawa oraz równego traktowa-
nia pracowników, stanowiący treść zasady ustrojowej 
(art . 32 Konstytucji RP) i jednej z podstawowych zasad 
prawa pracy (art . 112 Kodeksu pracy) nie oznacza bo-
wiem „jednakowości” traktowania wszystkich pracow-
ników tak samo wypełniających te same obowiązki . 

Od dłuższego czasu w tle dyferencjacji prawa pracy 
toczy się dyskusja nad zasadnością funkcjonowania 
w Polsce Kodeksu pracy, zwłaszcza wobec podzielonej 
w tym względzie Europy . W istocie spór ten ma cha-
rakter teoretyczny, bez wyraźnych skutków prawnych, 
gdy chodzi o jego rozstrzygnięcie . Jest bowiem oczywi-
ste, że nie wszyscy pracownicy mogą i powinni mieć 
własne, a więc odrębne regulacje prawne . Nie ma na to 
zapotrzebowania, ani prawnego, ani społecznego . Oso-
by te muszą więc podlegać ogólniejszej regulacji o jed-
norodnym kształcie . Może ona być zawarta w ustawie 
o nazwie Kodeks pracy, jak ma to miejsce obecnie; jest 
też możliwe objęcie tych osób inną ogólną ustawą, np . 
„o zatrudnieniu pracowników” czy „ustawą o pracow-
nikach”, w miejsce Kodeksu pracy . Może to też być 
zbiór różnych tematycznie ustaw, tworzących określo-
ną „całość”16) . W istocie więc realnym przedmiotem 
dyskusji w nauce prawa jest zakres podmiotowego  

odniesienia Kodeksu pracy . Nazwa aktu wyznaczającego 
ogólny (powszechny) status pracownika i pracodawcy 
pozostaje bez znaczenia prawnego . Nie przeczy temu 
okoliczność, że Kodeks pracy jest postrzegany jako akt 
charakteryzujący się spójnością, zupełnością i jednoli-
tością regulacji (zwłaszcza dotyczącej praw i obowiąz-
ków pracowników, niezależnie od rodzaju wykonywa-
nej pracy)17) . Nie ma bowiem przeszkód prawnych, 
aby ogólna ustawa, nienosząca nazwy Kodeks pracy, 
charakteryzowała się takimi właśnie cechami . Trzeba 
jednak przyznać, że za Kodeksem pracy przemawia 
określona już tradycja regulacyjna i jest to jego nieza-
przeczalny atut, także w wymiarze społecznym . 

Taka ogólna regulacja, która ma posiłkowe od-
niesienie do stosunków pracy objętych pragmatyka-
mi, wywołuje istotne i  pożądane reperkusje prawne . 
Zdecydowanie przeciwdziała nazbyt kazuistycznemu 
ustawodawstwu pracy, ma też określony wymiar prak-
tyczny, uzasadniony wymogami prawidłowej legislacji . 
W przypadku braku Kodeksu pracy (czy innej ogólnej 
ustawy) i mechanizmu odsyłającego do tego aktu, 
wiele regulacji w pragmatykach musiałoby mieć taką 
samą treść, na zasadzie zwykłego powielania . Chodzi 
w szczególności o kwestie związane z bezpieczeństwem 
pracy, podstawowymi zasadami prawa pracy, odpowie-
dzialnością za szkody wyrządzone pracodawcy czy cho-
ciażby dotyczące urlopu wypoczynkowego . Wpłynęłoby 
to niekorzystnie na zakres przedmiotowy pragmatyk, 
a przede wszystkim na ich przejrzystość i komunika-
tywność . Zaletą regulacji ogólnej jest także to, że za 
pomocą jej instrumentów wskazuje się na oblicze pra-
wa pracy, które jest typowe i charakterystyczne dla 
wszystkich obszarów świadczenia pracy, niezależnie od 
przyjętego modelu zatrudnienia . 

autonomia i powiązania modeli zatrudnienia 

arówno powszechny model zatrudniania, jak 
i modele odrębne mają autonomiczny charak-
ter . Nie ma potrzeby wprowadzenia reguł ko-

lizyjnych dla ich harmonijnego współistnienia . Między 
tymi modelami występują jednak ścisłe powiązania 
i zależności – do przenikania regulacji włącznie18) . 
Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracow-
ników regulują bowiem przepisy szczególne, przepi-
sy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym 
tymi przepisami (art . 5 Kodeksu pracy) . Jest to jedna 
z technik kształtowania tekstu prawnego, a ściślej – 
jego porządkowania i upraszczania . W tym zakresie 
mamy do czynienia z ogólnym odesłaniem do Kodeksu 
pracy, bez wskazywania konkretnego przepisu . Jeśli 
więc, na przykład, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 
r . Karta Nauczyciela19) szczegółowo reguluje kwestie 
związane z ustaniem stosunku pracy, to w zakresie 
roszczeń pracowniczych stosuje się przepisy Kodeksu 
pracy . Karta bowiem tej materii nie reguluje . To też 
oznacza, że w obszarze odniesienia danej pragmaty-
ki podstawowy model zatrudnienia jest kształtowany 
przepisami tego aktu, zaś model powszechny jest wy-
korzystywany jedynie posiłkowo . 

Norma zawarta w art . 5 Kodeksu pracy ma charak-
ter wyłącznie odsyłający i dlatego samodzielnie nie 
tworzy żadnych uprawnień (roszczeń)20) . Ewentualne 
prawo podmiotowe może wynikać z Kodeksu pracy, 
który w danej kwestii znajduje uzupełniające zasto-
sowanie . W judykaturze dominuje pogląd, że art . 5 
Kodeksu pracy nie może być nadużywany do innych 
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kategorii osób, niż objętych pragmatykami, w tym 
także do osób niebędących pracownikami . W wyroku 
z 10 listopada 1999 r .21) Sąd Najwyższy uznał, że dzia-
łacz związkowy, którego stosunek pracy jest chroniony 
na podstawie art . 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 
r . o związkach zawodowych, nie jest pracownikiem, 
którego stosunek pracy regulują przepisy szczególne . 
Według innego wyroku z 7 kwietnia 2009 r . przepisy 
ustawy o Państwowej Straży Pożarnej nie mogą być 
uznane za przepisy szczególne w rozumieniu art . 5 
Kodeksu pracy, ponieważ nie regulują one stosunków 
pracy określonej kategorii pracowników22) . Także sto-
sunek prawny funkcjonariusza służby celnej jest sto-
sunkiem administracyjno-prawnym . Funkcjonariusz 
nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy, 
zatem nie ma wobec niego zastosowania zasada sub-
sydiarnego stosowania przepisów Kodeksu pracy za-
warta w art . 5 tego kodeksu23) . Już jednak przepisy 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, regulujące czas 
pracy pracowników zakładów opieki zdrowotnej, są 
przepisami szczególnymi wobec Kodeksu pracy (art . 5 
Kodeksu pracy)24) . 

Posiłkowe stosowanie Kodeksu pracy do stosun-
ków pracy objętych pragmatykami nie oznacza mar-
ginalizacji tejże ustawy . Obszar stosowania kodeksu 
jest dużo większy od obszaru regulowanego ustawami 
odrębnymi . Jednak regulacje odrębne, nieznane Ko-
deksowi pracy, takie w szczególności, jak: specyficzne 
przesłanki zatrudnienia (np . nieskazitelny charakter, 
obywatelstwo polskie czy niekaralność) czy chociaż-
by odpowiedzialność dyscyplinarna powodują, że sto-
sunki pracy regulowane przepisami pragmatyk mają 
szczególny wymiar i specyficzne oblicze . Bez nich 
funkcjonowanie odrębnych modeli zatrudnienia nie 
miałoby prawnego uzasadnienia . 

Norma wynikająca z art . 5 Kodeksu pracy ma cha-
rakter uniwersalny . Dotyczy każdej pragmatyki, nie-
zależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy i ro-
dzaju świadczonej pracy . W tym kontekście (jeśli nie 
brać pod uwagę waloru informacyjnego) zbędne jest 
wprowadzanie do pragmatyk norm regulujących ich 
stosunek do Kodeksu pracy . Natomiast wręcz za nie-
dopuszczalną uznać należy praktykę wprowadzania 
regulacji pozostających w częściowej opozycji do art . 5 
Kodeksu pracy . Przykładem takiej regulacji jest norma 
zawarta w art . 43 ust . 1 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r . o pracownikach samorządowych25), odwołująca 
się do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu 
pracy do stosunków pracy nieuregulowanych odmien-
nie w tej ustawie . Na gruncie tego przepisu może po-
wstać wątpliwość (występująca także w odniesieniu do 
art . 300 Kodeksu pracy), czy Kodeks pracy ma być 
stosowany wprost czy z możliwością zmiany dyspo-
zycji norm w nim zawartych . Mimo złożoności pod-
niesionej kwestii można przyjąć, że w administracji 
samorządowej, w sprawach nieuregulowanych w prag-
matyce samorządowej, Kodeks pracy może mieć za-
stosowanie wyłącznie bezpośrednie, tj . wprost, a więc 
bez jakiejkolwiek modyfikacji26) . Przemawia za tym 
przede wszystkim to, że art . 5 Kodeksu pracy wyraża 
zasadę odnoszącą się do wszystkich pragmatyk bez 
wyjątku . Brak jest przy tym uzasadnionych, a nawet 
jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, że jedynie w ad-
ministracji samorządowej występuje potrzeba odrębne-
go uregulowania tej kwestii . Należy mieć też na uwa-
dze, że zatrudnianie w administracji samorządowej, 
w przeciwieństwie do zatrudniania niepracowniczego 

o charakterze cywilnoprawnym, odbywa się w ramach 
tej samej gałęzi prawa, tj . prawa pracy . Nie istnieje 
więc potrzeba modyfikowania dyspozycji normy praw-
nej wykorzystywanej na użytek stosunków prawnych 
funkcjonujących w ramach innej gałęzi prawa, jak ma 
to miejsce w odniesieniu do art . 300 Kodeksu pracy . 

Zależności między powszechnym i odrębnymi mo-
delami pracowniczego zatrudnienia można widzieć 
także w innym kontekście, tj . w zakresie ich podmio-
towego odniesienia . Im więcej osób bezpośrednio pod-
lega przepisom pragmatyk, tym mniejszy jest zakres 
odniesienia Kodeksu pracy . W ostatnim czasie daje 
się też zauważyć rodzajowo inne zjawisko . Wiele osób 
podlegających pragmatykom jest w coraz większym 
stopniu poddawanych ogólnym przepisom Kodeksu 
pracy za pomocą szczególnej techniki legislacyjnej, 
tj . zaniechania odnoszenia do tych osób niektórych 
odrębnych regulacji prawnych . W tym zakresie nie 
zmniejsza się liczba osób objętych pragmatykami, 
natomiast ich status prawny jest w coraz większym 
stopniu kształtowany przepisami powszechnego pra-
wa pracy . Takie zjawisko ostatnio miało miejsce w ad-
ministracji samorządowej . Na gruncie nowej ustawy 
z 2008 r . pracownicy samorządowi zostali poddani 
ogólnym kodeksowym przepisom o czasie pracy . Jedy-
nie w niewielkim zakresie pragmatyka samorządowa 
w sposób wyprzedzający reguluje kwestie związane 
z nadgodzinami . Nowa pragmatyka samorządowa nie 
przewiduje też przepisów, które do tej pory samodziel-
nie regulowały ustanie stosunku pracy z niektórymi 
kategoriami pracowników samorządowych . Ma to 
związek z uchyleniem w administracji samorządo-
wej jednej z podstaw zatrudnienia, tj . mianowania . 
To z kolei wymusiło na ustawodawcy rezygnację ze 
szczególnego rodzaju odpowiedzialności pracownika 
samorządowego, tj . odpowiedzialności dyscyplinarnej . 
Zasadniczo więc zawężenie obszaru regulacyjnego 
wskazanej pragmatyki ma charakter przedmiotowy, 
a nie podmiotowy . 

Zachowując autonomię modeli zatrudniania 
pracowników, ustawodawca nie wprowadza innych 
norm określających relację między tymi modelami . 
To też oznacza, że pragmatyki mogą kształtować sy-
tuację pracowników korzystniej lub mniej korzystnie, 
w porównaniu z Kodeksem pracy . Mogą też obciążać 
pracowników obowiązkami niewystępującymi w po-
wszechnym modelu zatrudnienia, a w konsekwencji – 
również szczególnymi rodzajami odpowiedzialności . 

Zależności (powiązania) regulacyjne występują 
także pomiędzy samymi modelami odrębnymi, już bez 
udziału Kodeksu pracy . Niektóre pragmatyki zawierają 
regulację odsyłającą do innych pragmatyk, choć jest to 
z reguły odesłanie kierunkowe, a więc – do konkretne-
go przepisu lub zespołu przepisów wyraźnie oznaczo-
nych (zindywidualizowanych) . Na przykład ustawa 
z dnia 20 czerwca 1985 r . o prokuraturze27), w art . 62 a
ust . 1 odnosi do prokuratorów przepis art . 69 par . 1 
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r . Prawo o ustroju sądów 
powszechnych28), dotyczący przechodzenia sędziego 
w stan spoczynku, zasadniczo z dniem ukończenia 65 . 
roku życia . Niekiedy też pragmatyki odsyłają do in-
nych ustaw, niebędących pragmatykami, bądź do kon-
kretnych regulacji w nich zawartych . Dotyczy to także 
ustaw spoza obszaru prawa pracy . Wymownym przy-
kładem może być ustawa z dnia 16 września 1982 r . 
o pracownikach urzędów państwowych29), która w art . 
371 stanowi, że w postępowaniu przed komisjami ,
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dyscyplinarnymi I i II instancji w sprawach nieuregu-
lowanych w tejże ustawie stosuje się odpowiednio 
przepisy Kodeksu postępowania karnego . Natomiast 
w art . 367 ust . 2 ta sama ustawa zakłada, że do rozpo-
znania przez sąd apelacyjny odwołania od orzeczeń 
komisji dyscyplinarnej II instancji stosuje się przepisy 
Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji . 

niedoskonałość regulacji prawnej  
(fikcja prawna a konwencja prawna) 

otrzeba zróżnicowania sytuacji prawnej nie-
których kategorii pracowników, a co za tym 
idzie konieczność istnienia odrębnych mode-

li zatrudnienia, nie zawsze przekłada się na przeko-
nujące regulacje prawne . Zastrzeżenia można mieć 
przede wszystkim do instrumentów, dzięki którym 
te odrębne modele zatrudnienia mają szczególny wy-
miar . Chodzi tutaj o pozaumowne podstawy nawią-
zania stosunku pracy, a więc powołanie, mianowanie 
i wybór, które ustawodawca łączy w art . 5 Kodeksu 
pracy z przepisami szczególnymi . Wybór, powołanie 
i mianowanie mają podstawę prawną w Kodeksie 
pracy, który charakteryzuje te podstawy i kształtuje 
ich oblicze, z wyjątkiem mianowania . Natomiast rolą 
pragmatyk jest przede wszystkim określenie podmio-
towego zakresu odniesienia pozaumownych podstaw 
nawiązania stosunku pracy . 

Ustawodawca stanowi, że umowa o pracę (w tym 
spółdzielcza umowa), wybór, powołanie i mianowa-
nie są odrębnymi podstawami nawiązania stosunku 
pracy (w art . 2, art . 18 par . 2 czy chociażby art . 
29 par . 5 Kodeksu pracy) . Nauka prawa nie zgłasza 
wątpliwości co do zasadności takiej regulacji . Co wię-
cej, przyjmuje ją niejako z założenia, bez głębszych 
analiz, na zasadzie swoistego aksjomatu . Brakuje też 
rozważań nad aksjologicznym uzasadnieniem regula-
cji dotyczącej wielości podstaw nawiązania stosunku 
pracy w kontekście niekwestionowanej przez niko-
go umownej konwencji nawiązania stosunku pracy . 
Konieczność podjęcia w tym zakresie analiz wynika 
także z potrzeby odpowiedzi na inne podstawowe 
pytanie, przemilczane w nauce prawa: czy de lege 
ferenda nie należałoby w tym zakresie poszukać in-
nego rozwiązania prawnego, spójnego z konwencją 
umownego stosunku pracy . 

Jeśli więc ustawodawca przyjął umowną konwencję 
powstania stosunku pracy, to ta okoliczność powin-
na mieć zasadnicze znaczenie dla doboru instytucji 
związanych z taką konwencją . Zespolenie określonej 
konwencji z instrumentami realizującymi jej założenia 
jest zabiegiem koniecznym dla zachowania czystości 
jurydycznych konstrukcji prawnych . W tym też kie-
runku zmierza ustawodawca w niektórych ustawach 
(np . w ustawie o pracownikach samorządowych), li-
kwidując mianowanie jako podstawę nawiązania 
stosunku pracy . Natomiast projekt nowego Kodeksu 
pracy ogranicza podstawy nawiązania stosunku pracy 
wyłącznie do mianowania i umowy o pracę . Już dzisiaj 
jednak czystość konstrukcji, o której mowa, można 
byłoby uzyskać, określając w Kodeksie pracy mianowa-
nie, powołanie i wybór nie jako podstawy, lecz sposób 
nawiązania stosunku pracy . Umowę o pracę można 
byłoby nawiązać: • w tradycyjny sposób (na dotych-
czasowych zasadach), albo • przez wybór na stano-
wisko, mianowanie lub przez powołanie . Akt wyboru, 
mianowania oraz powołania byłby zarazem potwier-

dzeniem zawarcia umowy i co się z tym wiąże warun-
kiem sine qua non istnienia takiej umowy . Zgodne 
oświadczenie woli pracownika i pracodawcy niezbędne 
do zawarcia umowy o pracę objęłoby więc nie tylko 
wolę pozostawania w stosunku pracy, ale również akt 
wyboru, mianowania czy powołania, z którym wiąże 
się zróżnicowanie praw i obowiązków pracowniczych . 

Regulacja przewidująca zawieranie umowy o pracę 
w tradycyjny sposób, albo przez wybór, mianowanie 
lub powołanie, byłaby z jednej strony konstrukcją spój-
ną z ogólną umowną konwencją nawiązania stosunku 
pracy, a z drugiej – tak jak obecnie – byłaby prawnym 
instrumentem dyferencjacji praw i obowiązków osób 
zatrudnionych w taki właśnie sposób . W istocie więc 
przy wyborze, mianowaniu i powołaniu mielibyśmy do 
czynienia ze szczególnymi typami umów o pracę . Cha-
rakterystyczne dla tych umów byłoby to, że w szero-
kim zakresie podlegałyby odrębnej regulacji zawartej 
w innych ustawach niż Kodeks pracy30) . 

dr Jan Piątkowski
Katedra Prawa Pracy 

Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

PRZYPISY 
1) Tak rozumianą pracę (w ramach zatrudnienia) W . Sa-
netra charakteryzuje jako wykonywaną w układzie zależ-
ności ekonomicznej świadczącego od podmiotu, na rzecz 
którego praca jest świadczona i zależność ta jest dosta-
tecznie istotna oraz w miarę trwała . Zob . W . SANETRA, 
Prawo pracy . Zarys wykładu, t . I, Białystok 1994, s . 54 
i nast .
2) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r . o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz . U ., 
2008, nr 69, poz . 415) określa wykonywanie pracy na pod-
stawie ww . umowy (zlecenia, agencyjnej i o dzieło ), a tak-
że w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyj-
nej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rol-
niczych jako „inną pracę zarobkową” (art . 2 ust . 1 pkt 11) . 
Temu pojęciu przeciwstawia termin „zatrudnienie”, który 
oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, 
stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą (art . 2 
ust . 1 pkt 43) . Szerzej na ten temat: W . SANETRA, O poj-
mowaniu i uwarunkowaniach elastyczności zatrudnienia, 
w: A .M . ŚWIĄTKOWSKI (red .), Ochrona praw człowieka 
w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecz-
nego, referaty i wystąpienia zgłoszone na XVII Zjazd Ka-
tedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 
(Kraków 7–9 maja 2009 r .), Warszawa 2009, s . 148 i nast . 
3) Pojęcie stosunków służbowych o charakterze administra-
cyjno-prawnym nie należy utożsamiać ze zwrotem „stosunki 
służbowe”, funkcjonującym dawniej, a często i dziś, na ozna-
czenie stosunków pracy z mianowania .  
4) Wyrok TK z 23 września 1997 r ., K 25/96, OTK 1997/3-
4/36 . 
5) Zob . Z . RADWAńSKI, Prawo cywilne . Część ogólna, War-
szawa 1997, s . 249 i nast . 
6) Na przykład w publicznych zakładach opieki zdrowotnej 
praca na niektórych stanowiskach może być wykonywana je-
dynie w ramach stosunku pracy . Dotyczy to w szczególności 
ordynatora oddziału, naczelnej pielęgniarki oraz pielęgniarki 
oddziałowej . 
7) Potwierdza to chociażby Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 
r . o Służbie Celnej (Dz . U . 2009, nr 168, poz . 1323), która 
w art . 138 ust . 1 zapewnia funkcjonariuszom celnym pra-
wo do urlopu wypoczynkowego na zasadach przewidzianych 
w Kodeksie pracy . 
8) K . JAŚKOWSKI, E . MANIEWSKA, Kodeks pracy . Komen-
tarz . Ustawy towarzyszące z orzecznictwem . Europejskie prawo 
pracy z orzecznictwem, t . I, wyd . 5 ., Kraków 2006 . 
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9) Stosownie do art . 304 par . 1 Kodeksu pracy, pracodawca 
jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej pod-
stawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu 
wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzą-
cym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez 
pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą . 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higienicz-
ne warunki zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez 
studentów i uczniów niebędących jego pracownikami .  
10) W tej kwestii zob . B . CUDOWSKI, Dodatkowe zatrudnie-
nie, Walters Kluwer, Warszawa 2007 . 
11) Tak uważa W . Jaśkiewicz . Zob . W . JAŚKIEWICZ, 
CZ . JACKOWIAK, W . PIOTROWSKI, Prawo pracy w zary-
sie, Warszawa 1985, s . 26 . Autor podkreśla, że zasada ta 
znajduje wyraz przede wszystkim w podstawowych zasadach 
prawa pracy oraz przepisach o urlopach wypoczynkowych, 
obowiązkach pracowników czy chociażby o ochronie pracy . 
 12) Zob . G . GOŹDZIEWICZ, Komentarz do art . 5 «Kodeksu pracy», 
w: R . CELEDA, E . CHMIELEK-ŁUBIńSKA, L . FLOREK (red .), 
G . GOŹDZIEWICZ, A . HINTZ, A . KIJOWSKI, Ł . PISARCZYK, 
J . SKOCZYńSKI, B . WAGNER, T . ZIELIńSKI, Kodeks pracy . 
Komentarz, wyd . 5 ., Warszawa 2009 . 
13) Por . U . JACKOWIAK, Komentarz do art . 5 «Kodeksu pracy», 
w: U . JACKOWIAK (red .), M . PIANKOWSKI, J . STELINA, 
W . UZIAK, A . WYPYCH-ŻYWICKA, M . ZIELENIECKI, 
Kodeks pracy z komentarzem, wyd . 4 ., Gdynia 2004 . 
14) T . Liszcz podkreśla, że dyferencjacja polega na rów-
noczesnym uregulowaniu tej samej sprawy, np . długo-
ści czasu pracy, normami prawnymi o różnej treści . Zob .  
T . LISZCZ, Prawo pracy, Warszawa 2004, s . 25 . 
15) Por . W . SZUBERT, Zarys prawa pracy, Warszawa 1972, 
s . 47 i nast . 
16) Na przykład francuski Kodeks pracy składa się z trzech in-
tegralnie powiązanych części: ustawowej, zawierającej przepisy 
ustanowione w ustawach i ordonansach, części zawierającej 
przepisy ustanowione w dekretach podlegających rozpatrzeniu 
przez Radę Stanu i części zawierającej przepisy ustanowione 
w dekretach zwykłych . Zob . A . MACHOWSKA, Prawo pracy, 
w: A . MACHOWSKA, K . WOJTYCZEK (red .), Prawo francu-
skie, Kraków 2005, s . 273 . 
17) Zob . E . CHMIELEK, Źródła prawa pracy (Zagadnie-
nia hierarchii norm prawnych), Warszawa–Kraków 1980, 
s . 30 i cytowana tam literatura . 
18) Zob . K . KOLASIńSKI, Prawo pracy i zabezpieczenia spo-
łecznego, Toruń 1999, s . 56 . 
19) Tekst jednolity: Dz . U . 2006, nr 97, poz . 674 . 
20) Zob . wyrok SN z 9 lipca 2008 r ., I PK 14/08, LEX 
nr 497690 . 
21) U I PKN 341/99, OSNP 2001/6/193 . 
22) I PK 218/08, „Monitor Prawa Pracy” 2009, nr 7, s . 372 . 
23) Tak NSA w Warszawie w wyroku z 6 października 2006 r ., 
I OSK, 210/06, LEX nr 281419 . 
24) Por . Z . KUBOT, Pojęcie dyżuru medycznego, „Praca i Zabez-
pieczenie Społeczne” 2000, nr 4, s . 13 . 
25) Dz . U . 2008, nr 223, poz . 1458 . 
26) Por . K . KOLASIńSKI, Prawo pracy…, op . cit ., s . 56; 
U . JACKOWIAK, Komentarz…, op . cit . 
27) Tekst jednolity: Dz . U . 2008, nr 7, poz . 39 . 
28) Dz . U . 2001, nr 98, poz . 1070 . 
29) Tekst jednolity: Dz . U . 2001, nr 86, poz . 953 . 
30) Szerzej na temat wielości podstaw nawiązania stosunku pra-
cy zob . J . Piątkowski w: J . PIĄTKOWSKI, P . PIĄTKOWSKI, 
Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa urzędniczego, Toruń 
2009, s . 239–255 . 
  

                                     
Summary
There are two basic patterns of employment of people 
personally performing salaried work which is lasting or 
repetitive and carried out for a subject employing them . 
On the one hand, there is the most common employment 
based on an employment relationship of the employer’s 
superiority and his employee’s subordination . On the other 
hand, there is an employment which involves performing 
work outside an employment relationship . ,

ocena 
efektywności  
projektów 
inwestycyjnych 

Agnieszka Siewiera

Kryteria efektywności  
w rachunku inwestycyjnym

ealizacja efektywnych przedsięwzięć roz-
wojowych stanowi istotny warunek rozwo-
ju każdej organizacji . Analizę opłacalności 

pojedynczych projektów, bądź porównanie poszcze-
gólnych ich wariantów, dokonuje się na podstawie 
rachunku inwestycyjnego (tabela 1), który często 
ma również zastosowanie jako narzędzie optymali-
zacyjne . 

Wybór odpowiednich kryteriów oceny projektu 
stanowi dość istotny element w procesie planowania 
przedsięwzięcia . W praktyce inwestor ma do wy-
boru wiele narzędzi służących do badania stopnia 
jego opłacalności . Inicjatorzy projektu liczą przede 
wszystkim na przyszłe korzyści netto z zaangażowa-
nego kapitału, ale ich oczekiwania co do ich wysoko-
ści mogą być zupełnie różne . W wielu przypadkach 
poprzez sukces inwestycji rozumie się rozwój przed-
siębiorstwa czy zapewnienie efektywnie wykorzysta-
nych ograniczonych zasobów . 

Klasyfikując kryteria podejmowania decyzji we-
dług stopnia istotności, można podzielić je na głów-
ne i szczegółowe (tabela 2) . 

Z punktu widzenia inwestora nadrzędnymi kry-
teriami wyboru projektu są najczęściej wartości 
NPV i IRR . Jednak dla poszczególnych zaangażowa-
nych w przedsięwzięcie stron oczekiwania co do ich 
wielkości mogą być różne . Z określonych powodów 
do realizacji mogą zostać przyjęte projekty o sto-
sunkowo długim okresie zwrotu i niskiej rentowno-
ści, gdyż pozwolą umocnić pozycję firmy na rynku 
w stosunku do konkurencji . Podejmowanie takich 
decyzji powinno uwzględniać także analizę struktu-
ry i rozkładu czasowego przepływów pieniężnych, 
cele finansowe i wymagania inwestora oraz insty-
tucji finansujących, dotyczące okresu zwrotu oraz 
poziomu akceptowanego ryzyka . Projekt można 
rozpatrywać pod względem zgodności z celami roz-
wojowymi jego otoczenia społeczno-ekonomicznego 
i ekologicznego, w jakim stopniu będzie służył in-
teresom publicznym: czy przyczyni się do rozwoju 
gospodarki kraju, utworzenia nowych miejsc pracy, 
pobudzi wzrost PKB . 
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metody opłacalności inwestycji 

rachunku inwestycyjnym jako główne kry-
teria wyboru projektu znalazły zastosowa-
nie: 

9z metody statyczne – stosowane przeważnie we 
wstępnych fazach procesu inwestycyjnego, pełniące 
funkcję orientacyjną co do efektywności inwestycji, 
a ze względu na nieuwzględnianie czynnika czasu 
w rachunku są stosowane do oceny mniejszych in-
westycji o krótkim okresie realizacji i eksploatacji 
(rachunek porównawczy kosztów, rachunek porów-
nawczy zysku, rachunek rentowności, rachunek 
księgowej stopy zwrotu, rachunek prostego okresu 
zwrotu); 
9z metody dynamiczne – uwzględniające czynnik 

czasu, stosowane do dużych, wieloletnich projektów 
o długim okresie zwrotu (metoda wartości bieżącej 
netto, metoda wewnętrznej stopy zwrotu, metoda 
zmodyfikowanej wartości bieżącej netto, metoda 
zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu, metoda 
zaktualizowanej wewnętrznej stopy zwrotu, metoda 
końcowej wartości majątkowej, metoda Baldwina, 
metoda annuitetowa, metoda zdyskontowanego 
okresu zwrotu) . 

Dodatkowo w analizie efektywności można wyko-
rzystać oparte na dyskoncie wskaźniki opłacalności 
projektu, jak: indeks zyskowności, wskaźnik warto-
ści zaktualizowanej netto, zmodyfikowany indeks 
zyskowności, wskaźnik nakładochłonności projektu, 
wskaźnik rentowności projektu . 

W przypadku badania opłacalności inwestycji 
długookresowych istotna jest kwestia wyboru od-
powiedniego poziomu stopy dyskontowej . Można 
ją przyjmować na poziomie stopy oprocentowania 
kapitałów dłużnych, stopy oprocentowania obligacji 
skarbowych, stopy oprocentowania lokat długoter-
minowych, bądź posłużyć się modelem wyceny ak-
tywów kapitałowych (CAPM) . Jednak w praktyce 
najczęściej do tego celu wykorzystuje się koncepcję 
przychodową lub kosztową . Stopa dyskontowa od-
zwierciedla inflację, koszt alternatywny oraz ryzy-
ko, poprzez co wyraża oczekiwaną przez inwestorów 
graniczną stopę zwrotu z zaangażowanego kapita-
łu1) . Poziom jej wyznacza indywidualny i niepowta-
rzalny charakter projektu . 

W praktyce coraz częściej badanie efektywności 
długookresowych i skomplikowanych przedsięwzięć 
dokonuje się na podstawie analizy wielokryterialnej . 
W przeciwieństwie do metod izolowanych stosuje 

Tab. 1. Rodzaje rachunku inwestycyjnego 

KRYTERIA

Czas sporządzenia Cel Sposób badania

• prospektywny (ex ante) – jako 
podstawa podejmowania decyzji, 

• bezwzględny (absolutny) – badanie 
opłacalności pojedynczego projektu,

• jednowskaźnikowy (syntetyczny) – 
badanie opłacalności na podstawie jednego 
wskaźnika, 

• retrospektywny (ex post) – 
monitoring i kontrola inwestycji .

• względny (porównawczy) – 
klasyfikacja wariantów inwestycyjnych, 
wybór najbardziej opłacalnego projektu 
spośród rozważanych alternatyw 
pozwalających na osiągniecie tego 
samego celu, 

• wielowskaźnikowy (wielokryteriowy, 
syntetyczny) – oparty na zestawie 
wskaźników pozwalających na 
wielostronną ocenę .

• programowanie – wybór 
najkorzystniejszego wariantu rozwoju 
firmy (optymalny zbiór przedsięwzięć 
rozwojowych przyjętych do realizacji) . 

Źródło: opracowanie własne .

Tab. 2. Kryteria oceny projektów inwestycyjnych 

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Główne: 
• metody i wskaźniki dynamicznego rachunku inwestycyjnego,
• statyczny rachunek inwestycyjny .
Szczegółowe:
• zgodność celów projektu z celami rozwojowymi otoczenia społeczno-ekonomicznego i ekologicznego, 
• zgodność strategii projektu z jego celami, 
• wiarygodność prognozy przychodów ze sprzedaży, nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji, 
• zgodność wydatków inwestycyjnych z planem finansowania, 
• zdolność projektu do generowania przychodów powyżej poziomu istniejących zobowiązań, 
• zgodność struktury wpływów i wydatków oraz poziomu stóp zwrotu kapitału z minimalnymi wymaganiami inwestora 

i instytucji finansowych, 
• finansowe konsekwencje ryzyka inwestycyjnego i prawdopodobieństwo ich akceptacji przez inwestorów i instytucje 

finansujące .

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T . GOSTKOWSKA-DRZEWICKA (red .), Projekty inwestycyjne . Finansowanie . Me-
tody oceny, ODDK, Gdańsk 1996, s . 217 . 
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się tutaj dowolną liczbę odpowiednio punktowanych 
kryteriów (wybranych metod, wskaźników: ekono-
miczno-finansowych, techniczno-technologicznych, 
rynkowych, organizacyjnych, społecznych) . W du-
żych i istotnych projektach analiza wielokryterialna 
eliminuje niebezpieczeństwo wystąpienia jedno-
stronnych ocen . Z drugiej strony należy mieć na 
uwadze, że stosowanie jej wiąże się z kilkoma waż-
nymi problemami2):
9z dobór kryteriów oceny inwestycji wpływa w spo-

sób zasadniczy na samą ocenę – często jest on nie 
do końca przemyślany i brakuje całkowicie obiektyw-
nego zestawu; 
9z rangowanie kryteriów (ustalanie maksymalnej 

liczby punktów, które projekt może uzyskać ze 
względu na dane kryterium) powinno być klarow-
ne, a niestety w wielu przypadkach jest ono wyso-
ce subiektywne (mało precyzyjne kryteria wyboru 
skali ocen lub wag w systemie punktowym, margi-
nesowy udział kryteriów o charakterze ekonomicz-
no-finansowym, przy dużej przewadze kryteriów 
technicznych); 
9z wieloetapowość procedury, sprzyjająca nadmier-

nemu jej skomplikowaniu; 
9z decyzje komisji dokonującej wyboru jednej spo-

śród kilku (lub większej liczby) inwestycji są obiek-
tywne tylko wówczas, gdy jej członkowie nie są oso-
biście zainteresowani tym, aby wybrać konkretne 
przedsięwzięcie . 

Inwestor powinien starać się dobrać taki zestaw 
kryteriów, który umożliwiłby wiarygodną i bez-
stronną ocenę projektu . Musi zwrócić uwagę na we-
wnętrzne i zewnętrzne czynniki, mające decydujący 
wpływ na efektywność przedsięwzięcia; w tym celu 
pomocne może okazać się wykonanie analizy SWOT 
oraz ryzyka . 

 
analiza projektów niedochodowych

 
o oceny projektów niedochodowych wy-
korzystuje się analizę koszty-korzyści 
(Cost-Benefit Analysis, CBA) . Celem jej 

jest ewaluacja efektów projektu na podstawie kry-
terium efektywności alokacji zasobów3) . Ma to 
miejsce, kiedy zasoby te są rozmieszczone tak, 
aby uzyskać ich największą wartość w kategoriach 
dóbr lub usług, które tworzą4) . Analiza CBA po-
zwala ocenić, w jakiej mierze dany projekt zasłu-
guje na realizację z publicznego lub społecznego 
punktu widzenia . 

Oddzielenie kosztów i korzyści finansowych od 
społecznych pozwala na wyodrębnienie inwestycji 
opłacalnych finansowo od nieopłacalnych dla pry-
watnych przedsiębiorców, ale wartościowych ze spo-
łeczno-ekonomicznego punktu widzenia . Szczególnie 
jest to istotne w przypadku przedsięwzięć o znacz-
nym wpływie na wydatki budżetowe, dużych progra-
mów krajowych i regionalnych, często obejmujących 
wiele mniejszych . 

Analiza CBA ma na celu wykazanie, czy dany 
projekt doprowadzi do wzrostu dobrobytu społeczno-
ści objętej jej skutkami . Oceniany zostaje wpływ da-
nej inwestycji zarówno na obszar społeczny, jak i ko-
mercyjny . Dostarcza informacji o korzyściach bezpo-
średnich projektu dla sektora publicznego i pokazu-
je, czy jego społeczno-ekonomiczne korzyści przewa-
żą nad kosztami (oszczędności czasu przynoszone 

przez inwestycje w sektorze transportu, uratowanie 
życia ludzkiego dzięki przedsięwzięciom w sektorze 
opieki zdrowia) . 

Jednak stosowanie analizy CBA komplikuje 
fakt, że koszty i korzyści łatwe do zidentyfikowa-
nia w praktyce stają się trudne do oszacowania . 
Ma to miejsce szczególnie w przypadku, kiedy ich 
efekty pojawią się w połączeniu z innymi czynni-
kami, bądź w dłuższej perspektywie . Dodatkowo 
trudności napotyka też konieczność uwzględnienia 
kosztów lub korzyści społecznych, przechodzących 
nieodpłatnie z analizowanego projektu na inne 
podmioty niezwiązane bezpośrednio z daną inwe-
stycją . 

wskaźniki techniczno-ekonomiczne  
w ocenie projektów inwestycyjnych

ażne uzupełnienie badania efektywności 
projektu stanowi analiza wskaźnikowa, za 
pomocą której można zobrazować wpływ 

decyzji inwestycyjnych na ekonomiczne funkcjono-
wanie przedsiębiorstwa . Dzięki niej można ocenić 
zmianę5): 
9z stopnia wypłacalności przedsiębiorstwa i jego 

zdolności do terminowego regulowania zobowiązań 
(wskaźniki płynności: wskaźnik płynności bieżą-
cej, płynności przyspieszonej oraz płynności natych-
miastowej), 
9z struktury pasywów, stopnia udziału pomocy 

zewnętrznej oraz związanej z tym efektywności 
nakładów (wskaźniki wspomagania finanso-
wego: wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik 
pokrycia obsługi długu i wskaźnik wiarygodności 
kredytowej), 
9z szybkości krążenia zasobów majątkowych przed-

siębiorstwa i efektywności ich wykorzystania 
(wskaźniki aktywności: globalnego obrotu, rotacji 
aktywów trwałych), 
9z efektywności finansowej działalności gospodar-

czej (wskaźniki rentowności: rentowności sprze-
daży i rentowności majątku) . 

Z różnego definiowania kapitału całkowitego 
wynikają konstrukcje wskaźników rentowności ka-
pitałów . W statycznym rachunku inwestycyjnym 
znalazły zastosowanie wskaźniki: rentowność kapi-
tału własnego (ROE) oraz stopa zwrotu z inwestycji 
(ROI) . 

W analizie efektywności ważną rolę odgrywać 
mogą wskaźniki działalności inwestycyjnej6), 
badające wydatki inwestycyjne, ich relację do wydat-
ków ogółem oraz przepływy z działalności operacyj-
nej (tabela 3) . 

W przypadku projektów korzystających ze wspar-
cia finansowego z unijnych funduszy strukturalnych7) 
wykorzystuje się wskaźniki kontroli realizacji 
zadania. Pomagają one ustalić wartości docelowe 
danego przedsięwzięcia i określić, w jakim stopniu 
realizowane są założone wyniki . W grupie tej wyróż-
nia się wskaźniki: 
9z wkładu – bezpośrednio związane z zasobami 

wykorzystywanymi w projekcie; 
9z produktu/celu (wskaźniki ilościowe) – opisują 

produkt finansowanych działań (fizyczną infrastruk-
turę, szkolenie); 
9z rezultatu (wskaźniki jakościowe) – określają 

efekt bezpośredniego wdrożenia przedsięwzięcia, ,
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mogą mieć formę wskaźników materialnych (zaosz-
czędzony czas podróży, kwalifikacje oraz umiejętno-
ści zdobyte przez uczestników szkolenia, zmniejsze-
nie liczby wypadków drogowych) czy finansowych 
(zwiększenie sprzedaży eksportowej firm objętych 
danym działaniem, zmniejszenie nakładów na bieżą-
ce remonty nawierzchni); 
9z oddziaływania – przedstawiają skutki oddzia-

ływania inwestycji dla ludności (zdolność zatrudnie-
nia, dobrobyt); dla większości projektów efekt ich 
mierzy się pośrednio i dopiero po pewnym okresie 
w ramach oceny ex post . 

Przykłady wskaźników kontroli realizacji zadania 
prezentuje tabela 4 . 

Wszystkie wymienione wyżej wskaźniki powinny 
spełniać kryterium SMART, czyli być: S (specific) – 
dokładne, M (measurable) – wymierne, A (achievable) 
– osiągalne, R (relevant) – odpowiednie, T (time-
based) – ograniczone w czasie . 

Kryterium efektywności decyzji inwestycyjnych 
jest pochodną celu strategicznego przedsiębiorstwa 
i oznacza maksymalizację dochodu z zainwestowa-
nego kapitału, przy założonym poziomie ryzyka8) . 
Choć z ekonomicznego punktu widzenia do realiza-
cji można przyjąć każdą inwestycję gwarantującą 
osiągnięcie zysku, to z punktu widzenia polityki dłu-
gookresowej należy zapewnić optymalną kombinację 
wszystkich parametrów technicznych i ekonomicz-
nych . Mając na uwadze powyższe, inwestor powi-
nien dobrać takie kryteria oceny projektu, które 
pozwolą na wybór przedsięwzięcia najbardziej opła-
calnego . Stopień efektywności inwestycji można 

ustalić, wykorzystując wyżej zaprezentowane meto-
dy oraz wskaźniki . 

dr Agnieszka Siewiera 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
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Summary
Realized investment projects must contribute to building of 
the value of the firm, but simultaneously have to bring the 
maximum turn . A key to the realization of this aim is the 
endeavour from earliest stages of the investment-process to 
the creation of the efficient measurement of his effectivity, 
taking into account both expectations of the market, as and 
business goals of the enterprises .

Tab. 3. Wykaz wskaźników działalności inwestycyjnej 

Nazwa wskaźnika
Sposób obliczenia

Licznik Mianownik

Wskaźnik zdolności do generowania inwestycyjnych 
przepływów netto

przepływy pieniężne z działalności 
inwestycyjnej

przepływy pieniężne 
razem

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wydatki inwestycyjne wydatki ogółem

Wskaźnik pokrycia wydatków inwestycyjnych
przepływy pieniężne z działalności 
operacyjnej

wydatki inwestycyjne

Źródło: opracowanie własne . 

Tab. 4. Przykłady określenia wskaźników kontroli realizacji zadania

Interwencja Wkład Produkt Oddziaływanie/ 
Długoterminowy wpływ Wskaźnik

budowa drogi 
z A do B koszt budowy długość 

wybudowanej drogi
skrócenie czasu podróży 
z A do B 

obniżenie kosztów związanych 
z zatorami na drodze 

subsydia/dotacje 
dla MŚP

kwota 
subsydiów/ 
dotacji dla MŚP

liczba 
przedsiębiorstw 
objętych pomocą

kwota prywatnych 
inwestycji we wspomagane 
przedsiębiorstwo 

liczba wszystkich miejsc 
pracy utworzonych 
w przedsiębiorstwie po upływie 
2 lat 

odnowienie 
upadającego 
obszaru miejskiego

kwota 
subsydiów/ 
dotacji

liczba mieszkań 
wyremontowanych/ 
wybudowanych

liczba osób kupujących lub 
wynajmujących mieszkania 

procentowa zmiana wskaźnika 
bezrobocia w regionie, zmiana 
średnich cen mieszkań 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Przygotowanie projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa 2005, s . 51 . 
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Recenzowana praca stanowi cenny wkład autorki w roz-
wój nauk o zarządzaniu, w szczególności w zakresie koncep-
cji marketingu i wartości przedsiębiorstwa . Praca zawiera 
wiele wartościowych, oryginalnych i mających znamiona 
nowości elementów o dużej wadze zarówno dla teorii, jak 
i praktyki gospodarczej . Za szczególnie ważny wkład autor-
ki można uznać: 

 z interdyscyplinarny charakter i umiejętne powiązanie 
poruszanych zagadnień z zakresu marketingu, zarządza-
nia, wartości przedsiębiorstwa, ekonomii i bankowości; 
świadczy to o ogromnej pracy, jaką wykonała autorka oraz 
o jej naukowej dojrzałości; 

 z sprawną integrację i usystematyzowanie wiedzy z ob-
szarów postrzeganych do tej pory za całkowicie odległe, tj . 
marketingu i wartości przedsiębiorstwa; 

 z oryginalne podejście do idei koncepcji marketingowej, 
związane z przyjęciem wartości kapitału relacji z klientami 
jako podstawy decyzji podejmowanych przez przedsiębior-
stwa i alokacji działań marketingowych; 

 z nowatorskie ujęcie marketingowych czynników, w tym 
relacji z klientami, wśród nośników wartości współczesnych 
przedsiębiorstw; 

 z opracowanie autorskiego modelu wpływu relacji z klien-
tami na wartość przedsiębiorstwa; 

 z pierwszą w Polsce próbę identyfikacji zależności między 
charakterem relacji z klientami a wartością banków dzia-
łających w Polsce, umożliwiającą weryfikację opracowanego 
w książce modelu .  

W swojej pracy dr hab . Edyta Rudawska wykazała 
się dużą sprawnością warsztatową, umiejętnością doboru 
metod badawczych i posługiwania się zaawansowanym in-
strumentarium statystycznym . Na szczególne podkreślenie 
zasługuje bardzo dobra znajomość zarówno polskiej, jak 
i światowej literatury przedmiotu oraz najnowszych badań, 
zwłaszcza z omawianego w pracy zakresu . Wysoko oceniam 
bardzo bogatą, aktualną, właściwie dobraną i odpowiednio 
wykorzystaną literaturę . Imponująca jest liczba wykorzysta-
nych w opracowaniu publikacji . Obejmuje ona łącznie ponad 
600 pozycji, w tym bardzo dużo najnowszych opracowań 
obcojęzycznych (głównie anglojęzycznych) . 

Procesy zachodzące obecnie, zarówno w Polsce, jak i na 
świecie – globalizacja, wzrost znaczenia rynków kapitało-
wych i inwestorów instytucjonalnych, rewolucja technolo-
giczna czy swoboda przepływu kapitału – prowadzą do kon-
centracji działań firm na wzroście ich wartości . Jednocze-
śnie obserwacja przedsiębiorstw działających na rynku, jak 
również przegląd najnowszej literatury, skłaniają do reflek-
sji, że w procesie wzrostu tej wartości szczególną rolę od-
grywają czynniki niematerialne . To właśnie one z uwagi na 
to, że powstają w dłuższym czasie, w wyniku oddziaływania 
różnych zasobów przedsiębiorstwa i zajścia w przeszłości 
nieprzewidzianych sytuacji, są trudne do imitacji, a przez 

to mogą stanowić współcześnie ważne źródło przewagi 
konkurencyjnej . Ponieważ jednak pomiar niematerialnych 
czynników wzrostu wartości przedsiębiorstw jest niezwykle 
trudny, rzadko bywają one podstawą oceny pozycji podmio-
tów działających na rynku, dokonywanej przez inwestorów . 

Recenzowana praca stanowi pionierskie w Polsce kom-
pleksowe opracowanie dotyczące wpływu relacji z klien-
tami na wartość przedsiębiorstwa, wypełniając w sposób 
zadowalający lukę we współczesnym piśmiennictwie ekono-
micznym z zakresu marketingu i wartości przedsiębiorstw . 
W tym kontekście należy zaakcentować, że problematyka 
badawcza podjęta w książce jest bez wątpienia ważna, aktu-
alna, a przy tym interesująca zarówno z teoretycznego, jak 
i praktycznego punktu widzenia . 

Konstrukcja pracy, składająca się ze wstępu, sześciu 
rozdziałów, zakończenia, aneksu, spisów bibliografii, tabel, 
wykresów i rysunków oraz streszczenia w języku angiel-
skim, jest logiczna i przejrzysta, a rozważania prezentowa-
ne są w sposób jasny i zrozumiały . Imponujący jest dobór 
i kompletność prezentowanej przez autorkę argumentacji 
oraz wyprowadzanych na jej podstawie wniosków . Każdy 
rozdział pracy kończą bowiem oryginalne wnioski i prze-
myślenia autorki, jak również krytyczna ocena prezento-
wanych rozważań . W pracy można wyróżnić dwie główne 
części: teoretyczną (rozdziały 1–4) oraz empiryczną (roz-
działy 5–6) . 

Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający do pro-
blematyki wartości przedsiębiorstwa i stanowi prezentację 
rozważań nad pojęciem wartości w ogóle oraz wartości 
przedsiębiorstwa jako kategorii ekonomicznej . Za cenne 
należy uznać w tym rozdziale wyeksponowanie klientów 
jako kluczowych interesariuszy wartości przedsiębiorstwa 
oraz konstatację autorki, że wzrost wartości dla akcjona-
riuszy w dłuższym czasie jest możliwy tylko wtedy, gdy zo-
stanie dostarczona odpowiednia wartość dla pozostałych 
interesariuszy, w tym klientów . Wysoko oceniam ważne 
i trafnie przedstawione rozważania na temat czynników 
kształtujących wartość przedsiębiorstwa . Autorka popraw-
nie i ciekawie prowadzi dyskusję naukową nad klasyfikacją 
czynników niematerialnych, w konsekwencji czego proponu-
je ujęcie ich w cztery główne grupy: własność intelektual-
ną, zasoby ludzkie, organizacyjne i marketingowe . Jedno-
cześnie słusznie zauważa, że wartość przedsiębiorstwa nie 
wynika bezpośrednio z pojedynczego czynnika, lecz z inter-
akcji zachodzących między wszystkimi wyodrębnionymi 
czynnikami, nie wyłączając z nich czynników materialnych . 

W rozdziale drugim autorka w sposób ciekawy i po-
prawny merytorycznie koncentruje się na marketingowych 
nośnikach wartości przedsiębiorstwa . W sposób bardzo 
dociekliwy, dokonując krytycznej oceny różnorodnych po-
dejść do ich klasyfikacji, wyodrębnia wśród nich relacje 
z klientami jako specyficzny i ważny czynnik marketingowy ,

Edyta Rudawska

znaczenie relacji z klientami  
w procesie kształtowania  
wartości przedsiębiorstwa 

wydawnictwo Uniwersytetu szczecińskiego, szczecin 2008
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determinujący wartość przedsiębiorstwa . Za szczególnie 
cenne w tym rozdziale uznaję również rozważania ukazują-
ce wpływ marketingu na wzrost wartości przedsiębiorstwa . 
Do tej pory, ani w literaturze z zakresu wartości przedsię-
biorstwa, ani marketingu, nie spotkałem się z tak szczegó-
łową i twórczą prezentacją tego zagadnienia . W tej części 
z dużą starannością zaprezentowano również narzędzia 
raportowania zasobów niematerialnych, w tym zasobów 
marketingowych . Co prawda narzędzia te są powszechnie 
prezentowane w literaturze z zakresu wartości, niemniej 
jednak nie wprowadza się w nich wprost pojęcia „aktywa 
marketingowe” . Dlatego też za cenny uznaję fakt, że autorka 
zaprezentowała te modele w nowym ujęciu, koncentrując się 
na wyeksponowaniu czynników powstałych w wyniku pro-
wadzonych działań marketingowych . Cały rozdział drugi 
stanowi poważne studium nad marketingowymi nośnikami 
wartości, w którym autorka podjęła merytoryczną dyskusję 
i polemikę z przywoływanymi w książce  autorami . Edyta 
Rudawska w sposób twórczy wykorzystała oryginalną li-
teraturę przedmiotu, a wyeksponowane przez nią relacje 
z klientami i ich prezentacja w różnych koncepcjach ekono-
micznych tworzą doskonały punkt odniesienia do rozważań 
w dalszej części opracowania . 

W rozdziale trzecim podjęto udaną próbę przedstawie-
nia nowej roli klienta w przedsiębiorstwie . Autorka książki, 
stosując bardzo trafną argumentację, dowiodła, że ta nowa 
rola klientów wynika z faktu, że stanowią oni obecnie – jak 
sama to ujęła – specyficzny zasób przedsiębiorstw i jedno-
cześnie są współtwórcami oferowanej przez nie wartości . Za 
podstawę wywodów prowadzonych w tej części pracy słusz-
nie przyjęła założenie, że skuteczność działań nakierowa-
nych na kształtowanie relacji z klientami i charakter tych 
relacji zależy od wartości, jaką firma dostarczy klientowi . 
W sposób logiczny kontynuuje to stanowisko, dowodząc, że 
wartość ta wpływa w dłuższym czasie na wartość klienta 
i w konsekwencji wartość przedsiębiorstwa . 

Za bardzo interesujące i nowatorskie zarówno z mojego 
punktu widzenia, jako przedstawiciela dyscypliny nauko-
wej związanej z wartością przedsiębiorstwa, jak i z punktu 
widzenia środowiska marketingowego, uważam rozważania 
na temat uznania wartości klienta jako podstawy podejmo-
wanych decyzji w przedsiębiorstwie i alokacji jego zasobów . 

Bardzo pozytywnie oceniam rozdział czwarty . Autor-
ka, korzystając z obszernej, głównie obcojęzycznej literatu-
ry, identyfikuje i systematyzuje wiedzę na temat podejść 
metodycznych do oceny wartości klientów . Ta część pracy 
stanowi bardzo rzetelne studium nad metodami pomiaru 
tejże wartości . W rozdziale tym na szczególne wyróżnie-
nie zasługują rozważania poświęcone związkom między 
kapitałem relacji z klientami a wartością przedsiębiorstwa . 
Odnaleźć w nich można autorski model wpływu relacji na 
wartość przedsiębiorstwa, który z pełnym przekonaniem 
uznaję jako twórcze i oryginalne osiągnięcie książki . 

Ostatnie dwa rozdziały mają charakter empiryczny 
i koncentrują się na prezentacji wyników badań własnych . 
Ważne jest to, że badania te objęły obie strony analizo-
wanych relacji, co pozwoliło na uzyskanie interesujących 
poznawczo rezultatów dotyczących charakteru relacji łączą-
cych banki z klientami, marketingowych narzędzi kształto-
wania tych relacji i morfologii relacji bank – klient . Dodat-
kowym walorem prowadzonych badań jest wielkość próby 
badawczej . Autorka objęła badaniami 1320 respondentów, 
korzystających z usług banków poddanych analizie po stro-
nie podażowej . Próba ta jest reprezentatywna i zapewnia 
pełną wiarygodność rezultatów i wniosków końcowych . 
Ważnym uzupełnieniem źródeł informacji były m .in . kon-
sultacje autorki z praktykami bankowymi oraz jej własne 
doświadczenia . 

Empiryczna część książki zasługuje na szczególne wyróż-
nienie z trzech powodów . Po pierwsze, badania są oryginalne, 

cechuje je wysoka użyteczność dla realizowanego w pra-
cy celu oraz dla teorii i praktyki zarządzania relacjami 
z klientami i wartością przedsiębiorstwa . Po drugie, do 
ich przeprowadzenia autorka wykorzystała zaawansowane 
instrumentarium statystyczne . Po trzecie, z pełnym uzna-
niem odnoszę się do faktu, że autorka z dużą starannością 
i w sposób dociekliwy podeszła do prowadzonych badań . 
Nie umniejszając walorów naukowo-poznawczych, praca 
w moim przekonaniu zawiera cenny ładunek emocjonalnego 
zaangażowania autorki, co dowodzi jej pasji badacza . 

Z wielkim uznaniem odnoszę się do liniowego modelu 
zależności między relacjami z klientami a wartością ban-
ków, którego opracowanie stało się podstawą wartościo-
wych wniosków nawiązujących do celów i hipotez postawio-
nych w pracy . Ta część pracy świadczy o dużej dojrzałości 
naukowej autorki . Wszystkie analizy, prowadzone w tej czę-
ści pracy, pozwoliły jej na osiągnięcie unikatowych w skali 
nie tylko kraju, ale i zagranicy wyników . 

W ogólnej ocenie rozdziałów piątego i szóstego stwier-
dzam, że stanowią one przykład wartościowej analizy . Są 
dowodem samodzielności autorki i jej talentu interpreta-
cyjnego, jak również znajomości różnych aspektów badanej 
problematyki, zarówno z zakresu marketingu i zarządza-
nia, jak i wartości przedsiębiorstwa, bankowości oraz sta-
tystyki . 

Recenzowaną książkę czyta się z dużym zaintereso-
waniem, z mojego punktu widzenia  stanowi ona bowiem 
solidne i pionierskie studium z zakresu marketingowych 
czynników determinujących wartość przedsiębiorstwa – 
problematyki relatywnie wąsko ujmowanej w literaturze 
przedmiotu . Istotnym walorem pracy jest fakt, że wiele 
poruszanych wątków ma charakter innowacyjny . Obok 
tych, które wymieniłem już na początku, wymienić nale-
ży chociażby fakt identyfikacji charakteru relacji łączących 
banki z klientami, jak również zbadania zależności między 
charakterem relacji a wartością banków . Autorka, repre-
zentując środowisko marketingowe i, jak domniemywam, 
nie zajmując się na co dzień zagadnieniami dotyczącymi 
metod wyceny wartości przedsiębiorstw, w sposób umie-
jętny i poprawny merytorycznie wykorzystała stosowane 
w teorii i praktyce wyceny mierniki w postaci kapitalizacji 
banków i mnożników rynkowych . W ten sposób z sukcesem 
udało się autorce połączyć dwa, nieanalizowane dotychczas 
wspólnie zagadnienia dotyczące relacji z klientami i warto-
ści przedsiębiorstwa . 

Edyta Rudawska posługuje się w książce naukowo 
poprawnym i komunikatywnym językiem . Sposób przeka-
zu myśli dowodzi wysokiego poziomu erudycji i dbałości 
o poziom edytorski . W wielu miejscach wykazała się sa-
modzielnością spostrzeżeń i sądów, nie tylko inteligentnie 
kompilując istniejący dorobek teoretyczny, ale również po-
dejmując polemikę i prezentując własny osąd omawianych 
zagadnień . W sposób czytelny i zrozumiały formułuje swoje 
myśli, a prowadzony przez nią wywód jest przejrzysty i ilu-
strowany wykresami, które w licznych przypadkach zostały 
przygotowane w wersji kolorowej, co znacznie zwiększyło 
ich czytelność dla odbiorców . 

Na podstawie starannej lektury recenzowanej książki, 
uwzględniając jej niepodważalne walory teoretyczne i prak-
tyczne, innowacyjność postawionego problemu naukowego 
i celu badawczego, a także pionierski charakter badań, 
z pełnym przekonaniem rekomenduję książkę Edyty Ru-
dawskiej pt . Znaczenie relacji z klientami w procesie kształ-
towania wartości przedsiębiorstwa  zarówno studentom, jak 
i praktykom gospodarczym . 

 
                                                                                        

prof . dr hab . Edward Urbańczyk
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania  

Uniwersytetu Szczecińskiego 
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R. MARTIN,  The Age of Cus-
tomer Capitalism, „Harvard 
Business Review” 2010, January–
–February, s. 58–65. 

Roger Martin jest dziekanem 
Rotman School of Management 
przy University of Toronto.

Współczesny kapitalizm można 
podzielić na dwie główne epoki . 
Pierwsza, to okres  kapitalizmu 
menedżerskiego (managerial 
capitalism), którym zaczął się 
w 1932 r . i został zdefiniowany 
przez radykalne stwierdzenie, że 
przedsiębiorstwa powinny być za-
rządzane przez profesjonalnych 
menedżerów . Okres drugi to ka-
pitalizm kreowania wartości dla 
akcjonariuszy (shareholders value 
capitalism), który rozpoczął się 
w 1976 r . Jego naczelnym prze-
słaniem jest konieczność maksy-
malizacji bogactwa dla akcjona-
riuszy . Realizacja tego celu ma 
zapewnić jednoczesne korzyści 
dla całego społeczeństwa . We-
dług autora jest to tragicznie 
błędne założenie . Nadszedł czas, 
aby je odrzucić i przejść do trze-
ciego okresu: kapitalizmu klienta 
(customer capitalism) . 

Początki dwóm pierwszym 
okresom nadały znaczące prace 
akademickie . W 1932 r . Adolf 
A . Berle i Gardiner C . Means 
opublikowali książkę The Mo-
dern Corporation and Private 
Property (Współczesna korporacja 
a własność prywatna), w której 
dowodzili, że zarządzanie powin-
no być oddzielone od własności . 
W świecie biznesu kończyła się 
dominacja CEO (chief executive 
officers – naczelnych dyrekto-
rów zarządzających), którzy byli 

jednocześnie właścicielami . Tak 
było w koncernach należących 
do rodzin Rockefellerów, Mello-
nów, Carnegie czy Morganów . 
W firmach pojawili się zarządza-
jący wynajmowani, którzy stali 
się nową klasą profesjonalnych 
CEO . Według Berle’a i Meansa 
miała to być część podstaw no-
wej śmiałej epoki ekonomicznej 
ekspansji . Zadaniem przedsię-
biorców było zakładanie nowych 
firm, ale potem powinny one być 
oddawanie pod zarząd profesjo-
nalnym menedżerom, szczegól-
nie, gdy biznes osiągał znaczące 
rozmiary .

W 1976 r . idea kapitalizmu 
menedżerskiego została podważo-
na . Michael C . Jensen i William 
H . Meckling opublikowali na 
łamach „Journal of Financial 
Economics” artykuł Theory of 
the Firm: Managerial Behavior, 
Agency Costs and Ownership 
Structure (Teoria firmy: zachowa-
nia menedżerskie, koszty agencji 
i struktura własności), który stał 
się najczęściej cytowaną akade-
micką pracą dotyczącą proble-
mów biznesu . Autorzy dowodzili, 
że właściciele doznają uszczerbku 
ze strony profesjonalnych mene-
dżerów, którzy bardzo wzmocnili 
swój status majątkowy . Jensen 
i Meckling wykazywali, że jest to 
niekorzystne zarówno dla akcjo-
nariuszy, jak i dla rozwoju całej 
gospodarki . 

Zarządy firm szybko przesta-
wiły się na maksymalizację warto-
ści dla akcjonariuszy . Symbolicz-
nymi postaciami tej epoki są  
Roberto Goizueta, CEO Coca-Coli 
w latach 1981–1997 i Jack Welch, 
CEO General Electric w latach 
1981–2001 . Za prawdziwy początek 

ery kapitalizmu akcjonariuszy uwa-
żane jest przemówienie Welcha, 
które wygłosił w Pierre Hotel 
w Nowym Jorku, kilka miesięcy 
po mianowaniu na stanowisko 
CEO . Chociaż nie użył tego ter-
minu explicite, to jednak jego wy-
stąpienie było wyraźną zapowie-
dzią zmian . Obaj prezesi byli 
otwartymi zwolennikami skupie-
nia działań firm na wartości dla 
akcjonariuszy i obaj otrzymali, 
odchodząc, niezwykle wysokie 
wynagrodzenia w formie akcji . 
Goizueta był pierwszym amery-
kańskim menedżerem, który zo-
stał miliarderem dzięki przyzna-
nym mu akcjom firmy, której ani 
nie zakładał, ani nie wprowadzał 
na giełdę . Jeśli chodzi o Welcha, 
to szacuje się, że zarobił około 
900 mln USD na akcjach GE 
w momencie zwalniania stanowi-
ska szefa GE .

Błędna logika  

zy akcjonariusze rzeczy-
wiście zyskali na tym, że 
stali się centrum świa-

ta biznesu? Krótka odpowiedź 
brzmi: nie . W latach 1933–1976, 
kiedy właściciele ustąpili pola 
menedżerom, akcjonariusze spó-
łek z indeksu S&P1) 500 zarobili 
średnio rocznie 7,6% . Natomiast 
w latach 1977–2008 zwrot z in-
westycji był znacząco gorszy 
i wynosił średnio rocznie 5,9% . 
A zatem akcjonariusze wcale nie 
skorzystali bardziej wtedy, gdy 
ich interesy były traktowane jako 
nadrzędne .

Taka antyintuicyjna odpo-
wiedź prowokuje kolejne pytanie: 
jeżeli akcjonariusze są głównym 
obiektem troski, to czy skupianie 

„Harvard Business Review”

Era kapitalizmu klienta

,
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uwagi na wzroście wartości ich 
bogactwa jest rzeczywiście naj-
lepszym sposobem zapewniania 
im korzyści? Według autora ar-
tykułu, aby kreować wartość dla 
akcjonariuszy, należy skupić się 
przede wszystkim na maksymali-
zacji satysfakcji klienta, zgodnie 
z przesłaniem Petera Druckera, 
dla którego podstawowym celem 
biznesu było zdobywanie i utrzy-
mywanie właśnie klientów .

Konieczne jest postawienie 
pytania, dlaczego nie można 
mieć dualnego celu maksyma-
lizowania zarówno satysfak-
cji klientów, jak i wartości dla 
akcjonariuszy? Niestety, jak 
utrzymuje teoria optymaliza-
cji, nie można optymalizować 
jednocześnie dwóch równoważ-
nych celów, tj . maksymalizować 
dwóch pożądanych wartości lub 
minimalizować dwóch niepożą-
danych wartości . Jest możliwe 
maksymalizowanie wartości dla 
akcjonariuszy przy danym mi-
nimalnym poziomie satysfakcji 
klientów lub maksymalizowanie 
satysfakcji klientów przy danym 
minimalnym poziomie bogactwa 
dla akcjonariuszy .

Koncepcja maksymalizacji 
wartości dla akcjonariuszy jest 
atrakcyjna ze względu na swoją 
elegancję . Jest jednak niebezpiecz-
na dla menedżerów . To niebezpie-
czeństwo jest nie do uniknięcia 
z powodu sposobu, w jaki wartość 
dla akcjonariuszy jest kreowana . 
Przyjrzyjmy się temu bliżej . 

Akcjonariusze mają prawo do 
wartości rezydualnej z aktywów 
i zysków, co oznacza, że otrzymu-
ją pozostałość od roszczeń wszyst-
kich innych wierzycieli: pracowni-
ków i ich funduszy emerytalnych, 
dostawców, urzędów skarbowych, 
banków i uprzywilejowanych ak-
cjonariuszy . Dlatego wartość ich 
akcji jest dyskontowaną warto-
ścią wszystkich przyszłych prze-
pływów gotówki (cash flows) po-
mniejszoną o wyżej wspomniane 
płatności . A ponieważ przyszłość 

jest nieznana, potencjalni akcjo-
nariusze muszą owe przepływy 
gotówki szacować . Ich zbiorowe 
oczekiwania co do przyszłości 
określają cenę akcji . Każdy ak-
cjonariusz, który spodziewa się, 
że zdyskontowana wartość przy-
szłych aktywów i zysków będzie 
niższa niż obecna cena, sprzeda 
posiadane akcje .

To oznacza, że wartość dla ak-
cjonariuszy ma niewiele wspólne-
go z wartością obecną . I rzeczywi-
ście, obecne zyski wydają się być 
niewielką częścią wartości akcji 
zwykłych . W ostatniej dekadzie, 
średnioroczny wskaźnik P/E (ilo-
raz ceny akcji i zysku przypada-
jącego na jedną akcję) dla spółek 
z indeksu S&P 500 wynosił 27x, 
co oznacza, że średni zysk przy-
padający na akcję stanowi mniej 
niż 4% wartości tej akcji . Niewąt-
pliwie, jeżeli oczekiwania co do 
przyszłości firmy są optymistycz-
ne, to wartość dla akcjonariuszy 
będzie wysoka . Dla Google na 
koniec 2009 r . powyższy mnożnik 
wynosił 35x, a dla Exxon Mobile 
– tylko 12x, ponieważ inwestorzy 
sceptycznie oceniają przyszłość 
branży naftowej .

Wszystko to powoduje, że dla 
menedżerów jedynym pewnym 
sposobem na wzrost wartości 
dla akcjonariuszy jest pobudza-
nie optymistycznych oczekiwań 
co do przyszłych wyników firmy . 
Akcjonariusze działają przesad-
nie emocjonalnie pod wpływem 
zarówno dobrych, jak i złych in-
formacji . To powoduje, że cena 
akcji jest bardziej zmienna niż 
same zyski na jedną akcję . Na 
koniec 2001 r . wskaźnik P/E dla 
spółek z indeksu S&P 500 wyno-
sił 46x, ponieważ akcjonariusze 
byli przekonani o pojawieniu 
się nowego paradygmatu w biz-
nesie dzięki internetowi . Kiedy 
owa „bańka internetowa” pękła, 
P/E spadł do 19x i pozostawał 
mniej więcej na tym samym po-
ziomie do 2007 r ., a potem, tuż 
przed krachem na rynku akcji 
w 2008 r ., wzrósł do 25x .

Większość zarządzających 
firmami rozumie, że kreacja 
wartości dla akcjonariuszy ma 
charakter cykliczny i, co wię-
cej, w dużym stopniu pozosta-
je poza ich kontrolą . Dlatego 
inwestują w krótkoterminowe 
strategie, często uciekając przed 

nieuchronnym krachem, co po-
tem umożliwia obciążenie winą 
następców . Alternatywnie, mogą 
także zarządzać oczekiwaniami 
na krótkookresową zniżkę kur-
su akcji, co potem ułatwia efek-
towny wzrost kursu w dłuższym 
okresie . Oto dlaczego dążenie 
do maksymalizacji kapitalizacji 
firmy i sposoby wynagradzania 
menedżerów mogą być złe dla 
akcjonariuszy . Im większa jest 
presja na CEO, aby zwiększać 
wartości firmy, tym bardziej jest 
on narażony na pokusy działań, 
które w rzeczywistości powodują 
straty dla inwestorów w długim 
okresie .

Weźmy na przykład J . Welcha, 
ikonę epoki maksymalizacji war-
tości dla akcjonariuszy . Dzięki 
niemu wartość rynkowa General 
Electric wzrosła z 13 mld USD 
w 1981 r . do 484 mld USD, gdy 
odchodził na emeryturę w 2001 
r . Dzięki temu GE stał się najcen-
niejszą globalną korporacją . Aże-
by utrzymać wzrost wartości dla 
akcjonariuszy, Welch musiał pod-
trzymywać stały wzrost . Naj-
większym kreatorem wzrostu 
była początkowo mało znacząca 
jednostka GE Capital, która pod 
koniec kadencji Welcha genero-
wała prawie połowę zysków kor-
poracji . W 2009 r . GE Capital 
poniósł ogromne straty, które 
znacznie obniżyły wartość całego 
koncernu (ale już we wrześniu 
2009 r . jego wartość powróci-
ła do stanu sprzed kryzysu, tj . 
170 mld USD)2)  .

Przypadek R . Goizuety jest 
podobny . Kiedy objął stanowisko 
CEO, Coca-Cola od 20 lat prze-
żywała okres stagnacji wartości 
swoich akcji . Goizueta doprowa-
dził do wzrostu wartości kor-
poracji mierzonej wskaźnikiem 
P/E – ponad 40x . Za jego kaden-
cji wartość rynkowa Coca-Coli 
wzrosła do niezwykłego poziomu 
180 mld USD . Następcy Goizuety 
musieli zmagać się z dziedzic-
twem gwałtownego wzrostu, któ-
rego był inicjatorem, a w szcze-
gólności z szalonymi akwizycjami .

 
niech klienci przejmą  
obowiązki

epszą formułą optyma-
lizacji jest określenie 
wartości dla klientów 
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i skupienie się na jej realizacji . 
W rzeczywistości firmy napoty-
kają na oczywiste ograniczenia 
w realizacji tego celu: szybko by 
zbankrutowały, jeżeli w dążeniu 
do uszczęśliwiania klientów na 
przykład obniżałyby ceny . Zarzą-
dy muszą poszukiwać sposobów 
maksymalizacji satysfakcji klien-
tów, przy zapewnieniu, że i ak-
cjonariusze godziwie zarobią .

Rozważmy przypadek koncer-
nu Johnson & Johnson . Ma on 
szczególne credo, które nie zmie-
niło się od czasu, kiedy w 1943 r . 
sformułował je legendarny prezes 
Robert Wood Johnson . Brzmi 
ono w skrócie tak: „Jesteśmy 
świadomi, że ponosimy przede 
wszystkim odpowiedzialność 
wobec lekarzy, pielęgniarek i pa-
cjentów, matek i ojców, a także 
tych wszystkich, którzy korzysta-
ją z naszych produktów i usług . 
(…) Ponosimy odpowiedzialność 
wobec naszych pracowników, 
mężczyzn i kobiet, którzy pra-
cują z nami na całym świecie . 
(…) Ponosimy odpowiedzialność 
wobec społeczności, w których 
żyjemy i pracujemy, a także wo-
bec społeczności świata . (…) Na-
sza ostateczna odpowiedzialność 
związana jest z naszymi akcjo-
nariuszami . (…) Jeżeli będziemy 
pracować zgodnie z powyższymi 
zasadami, to akcjonariusze otrzy-
mają rzetelny zwrot ze swoich in-
westycji” . Powyższe credo jasno 
określa priorytety: klienci naj-
pierw, a akcjonariusze na końcu . 
Satysfakcja klientów ma zapew-
niać pomyślność akcjonariuszy .

Jak dotąd, porządek ten się 
opłacał . Świadczy o tym przypa-
dek poprzedniego CEO, Jamesa 
Burke’go, który w 1982 r . musiał 
się zmierzyć z zatruciami Tyleno-
lem, które spowodowały siedem 
zgonów w aglomeracji Chicago . 
Jak się okazało, były to „fał-
szywki” tego znanego lekarstwa . 
Burke polecił wycofanie Tylenolu 
z obszaru całych Stanów Zjedno-
czonych, chociaż władze federal-
ne nie żądały tego, a samo lekar-
stwo dawało 20% zysków J&J . Po 
tych wydarzeniach sprzedaż fir-
my i jej udziały rynkowe znacznie 
spadły . Komentatorzy wyrażali 
zdziwienie, że CEO publicznej 
spółki poświęcił zyski i jednocze-
śnie chwaliły go za wzmocnienie 
morale korporacji . Znajomość credo 

ujawnia, że decyzja Burke’go wy-
nikała przede wszystkim z jasno 
sprecyzowanych celów firmy . Nie 
bał się poświęcić kwartalnych zy-
sków po to, aby być wiernym za-
leceniom założyciela firmy . 

W długim okresie decyzja  
Burke’go wcale nie zaszkodziła 
J&J . Lojalność dla Tylenolu sko-
czyła w górę po tym, jak korpo-
racja pokazała, że bezpieczeństwo 
klienta stawia na pierwszym 
miejscu, wprowadzając pierwsze 
na świecie opakowania zapobie-
gające podróbkom . We wrześniu 
2009 r . kapitalizacja rynkowa 
J&J wyniosła 167 mld USD, czy-
niąc firmę dziewiątą najcenniej-
szą korporacją . Tym samym fir-
ma J&J dała długoterminowym 
akcjonariuszom zwrot więcej niż 
„uczciwy” .

Kolejnym przypadkiem po-
twierdzającym, że dla akcjona-
riuszy opłacalne jest stawianie 
klientów na pierwszym miejscu 
jest Procter & Gamble . P&G, 
największy światowy producent 
dóbr konsumpcyjnych codzienne-
go użytku, którego kapitalizacja 
we wrześniu 2009 r . dawała mu 
ósme miejsce na świecie, posta-
wił klientów na czele swoich ce-
lów dawno temu . Deklaracja P&G 
o Celach, wartościach i zasadach 
z 1986 r ., opisuje hierarchię prio-
rytetów w następujący sposób: 
„Dostarczamy markowe produk-
ty i usługi o najwyższej jakości 
i wartości, które poprawiają życie 
konsumentów na całym świecie . 
(…) W efekcie tego klienci nagro-
dzą nas najwyższą sprzedażą, 
zyskami i kreacją wartości, co 
pozwoli naszym ludziom, naszym 
akcjonariuszom i społecznościom, 
w których żyjemy i pracujemy, na 
dobrobyt i pomyślny rozwój” . 

Wszystko to nie oznacza wca-
le, że korporacje, które były pio-
nierami w stawianiu na szczycie 
celów wartości dla akcjonariu-
szy, robiły źle . General Electric 
i Coca-Cola są ciągle wśród firm 
o największej rynkowej kapi-
talizacji: GE na szóstym miej-
scu, a Coca-Cola na 22 . miejscu 
(wrzesień 2009) . Podczas kadencji  
Welcha i Goizuety, obie korpo-
racje powiększyły wartość dla 
swoich akcjonariuszy bardziej niż 
wskaźnik S&P 500 . Średnioroczny 
wzrost dla akcjonariuszy GE wy-
niósł 12,3% (dla S&P 500 w tym 

samym czasie był on równy 10%), 
a dla akcjonariuszy Coca-Coli był 
on równy 15% (dla S&P 500 wy-
nosił 10,8%) . Jeżeli zaś porówna-
my wyniki J&J i P&G z wynika-
mi GE i Coca-Coli w okresach po 
zakończeniu kadencji ich chary-
zmatycznych szefów, to przyrosty 
wartości są następujące: 

GE: 12,3%, P&G:15,2%, J&J: 
14,5% (a zatem GE ma wolniejsze 
wzrosty); Coca-Cola: 15,1%, P&G: 
15,0%, J&J: 14,6%  (Coca-Cola ma 
porównywalne wzrosty) .

zasada w działaniu

ak to się dzieje, że są 
korporacje, które nie 
koncentrują się na mak-

symalizacji wartości dla akcjona-
riuszy, a dostarczają tak imponu-
jące zwroty z inwestycji? Ano dla-
tego, że ich zarządy koncentrują 
się na budowaniu rzeczywistych 
biznesów bardziej niż na zarzą-
dzaniu oczekiwaniami akcjonariu-
szy . A .G . Lafley, krótko potem jak 
został CEO w P&G, zapowiedział 
akcjonariuszom, że w krótkim 
okresie sytuacja koncernu pogor-
szy się, ponieważ trzeba umocnić 
wiele biznesowych fundamentów, 
a to będzie wymagało czasu . 
Większość CEO zawahałaby się 
z przekazaniem takiej wiadomości 
dla Wall Street . Większość zarzą-
dów prawdopodobnie niechętnie 
albo całkowicie odrzuciłaby możli-
wość wydania takiego komunika-
tu dla akcjonariuszy .

Zapewne najbardziej wymow-
nym działaniem Lafleya, zmie-
niającym status akcjonariuszy 
w hierarchii priorytetów, było 
usunięcie z kwatery głównej ekra-
nów pokazujących zmiany kursu 
akcji . Były one rozmieszczone we 
wszystkich biurach za poprzed-
niego CEO po to, aby zachęcić 
pracowników do koncentracji na 
kreowaniu wartości dla akcjona-
riuszy . Podobny przypadek miał 
miejsce w kanadyjskiej firmie 
Research in Motion, producenta 
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słynnego telefonu komórkowego 
BlackBerry . Tuż po wejściu na 
giełdę w 1997 r . założyciele wpro-
wadzili zasadę, że każdy mene-
dżer, który wspomina w pracy 
o kursie akcji, musi kupić pącz-
ki dla wszystkich pracowników . 
Początkowe naruszenia nie były 
bolesne dla łamiących tę zasadę, 
ale w 2001 r . słynny był przypa-
dek, kiedy to członek zarządu od-
powiedzialny za operacje musiał 
kupić 800 pączków . 

Kluczową sprawą jest sposób 
wynagradzania członków zarządu 
korporacji . Nagrody krótkookreso-
we zachęcają CEO bardziej do za-
rządzania krótkookresowymi ocze-
kiwaniami rynku niż do działań 
na rzecz realnego rozwoju . Premie 
oparte na akcjach i wyceniane 
w momencie zakończenia kadencji 
także skłaniają do działań zorien-
towanych na ten moment . Widocz-
ne jest to szczególnie na wykresie 
przedstawiającym historię kursów 
akcji General Electric i ich zwyż-
kowania przypadającego na zakoń-
czenie kadencji Welcha . Jego na-
stępca, Jeff Immelt, odziedziczył 
korporację cierpiącą na klasyczny 
problem związany z fiksacją koń-
ca kadencji . Mimo że Immelt jest 
świetnym szefem korporacji, ma 
jednak małą szansę na przywró-
cenie jej wartości rynkowej z roku 
2001, kiedy objął stanowisko .

Struktura wynagrodzenia  
Lafleya3) w P&G była typowa dla 
firmy z kulturą maksymalizacji 
satysfakcji klienta . Około 90% 
jego wynagrodzenia było zawarte 
w opcjach na zakup akcji lub w ak-
cjach z ograniczoną zbywalnością . 
Obecnie jest już standardem to, 
że opcje dla CEO mają długi okres 
nabywania prawa realizacji – trzy 
lata, a dwa następne lata objęte 
są zakazem odprzedaży . Jeśli cho-
dzi o akcje z ograniczoną zbywal-
nością, które są istotną częścią 
premii Lafleya, to ich okres na-
bywania prawa realizacji zaczyna 
się rok po zakończeniu kadencji 
i trwa 10 lat . Gdyby zatem grał na 
zwyżkę kursu w momencie odej-
ścia, to działałby na własną szko-
dę . Zależało mu na tym, aby przez 
całą swoją kadencję budować silny 
biznes na przyszłość, przygotować 
wielkiego następcę i pozostawić 
P&G w znakomitej kondycji .

Wielu zarządzających mogłoby 
się nie zgodzić na takie warunki, 

argumentując, że byliby nadmier-
nie obciążeni ryzykiem błędów 
swoich następców . Dlatego kultu-
ra korporacji jest tak bardzo waż-
na . System wynagrodzeń P&G 
byłby rzeczywiście niesprawiedli-
wy, gdyby w kulturze dominował 
system wynagradzania oparty 
na kursie akcji i zorientowany 
na krótki okres, w którym każdy 
prezes „pracuje na siebie” . W ta-
kich kulturach trudno jest wdro-
żyć system premiowania zoriento-
wany na długi okres . Natomiast 
w kulturach zorientowanych na 
klienta struktura wynagrodzeń 
podobna do tej, jaką miał Lafley, 
ma rację bytu i nie powinno być 
trudności przy jej wdrożeniu . I co 
ważne – wzmacnia ona zachowa-
nia budujące rzeczywistą wartość 
spółki w długim okresie .

Nawet jeżeli maksymalizacja 
wartości dla klienta jest celem 
podstawowym, nawoływania 
do maksymalizacji wartości dla 
akcjonariuszy są zawsze obec-
ne . W P&G Lafley odziedziczył 
system jednorocznych wynagro-
dzeń, które wiązały premie człon-
ków zarządu ze współczynnikiem 
całkowitego zwrotu dla akcjona-
riuszy TSR (total shareholders 
return), definiowany jako procen-
towy wzrost kursu akcji i dywi-
dendy za okres trzech lat . W ra-
mach tego systemu TSR dla P&G 
był porównywany z najlepszymi 
firmami z branży (peer group) 
i jeżeli znajdował się w górnej po-
łowie owej grupy, to członkowie 
zarządu otrzymywali premie .

Lafley szybko zauważył, że po 
wysokim TSR dla danego roku, 
następowało zwykle pogorszenie 
wyników w kolejnym roku, ponie-
waż wysoki TSR był pobudzany 
przez zdecydowany skok w ocze-
kiwaniach, które nie mogły być 
powtórzone w roku następnym . 
Doszedł do wniosku, że wzrost 
kursu akcji ma bardzo mało 
wspólnego z rzeczywistymi wyni-
kami biznesowymi, a bardzo dużo 
ze zmiennymi wyobrażeniami ak-
cjonariuszy, którzy mają określo-
ne oczekiwania co do przyszłości 
firmy . Ta konkluzja zachęciła La-
fleya do zmiany podstawy pre-
miowania z TSR na coś, co na-
zwał „operacyjnym TSR” i który 
jest oparty na kombinacji trzech 
rzeczywistych miar operacyj-
nych: wzroście sprzedaży, poprawie 

marży zysku i wzroście efektyw-
ności kapitału . Jeżeli będzie rosła 
satysfakcja klientów i tym sa-
mym sprzedaż, to operacyjny 
TSR będzie większy, a kurs akcji 
samoistnie będzie rósł w długim 
okresie . Co więcej, operacyjny 
TSR jest wskaźnikiem, na który 
mogą mieć wpływ zarządzający 
poszczególnymi jednostkami biz-
nesowymi . W przypadku TSR, 
który oparty jest na danych ryn-
kowych, jest to niemożliwe . 

Oczywiście nie każda firma, 
która postawi na satysfakcję 
klienta, dorówna od razu P&G 
czy J&J . Jednakże takie usta-
wienie priorytetów pozwala na 
ulepszenie procesu podejmowa-
nia decyzji, ponieważ myślenie 
w kategoriach klienta zmusza 
zarządzających do doskonale-
nia operacji, produktów i usług . 
To nie oznacza utraty dyscypli-
ny kosztów . Motyw zysków nie 
zniknie . Potrzeba zdrowego kur-
su akcji będzie zawsze natural-
nym ograniczeniem . Jednakże 
czynienie z tego podstawowego 
celu kreuje pokusę poświęcenia 
długookresowych zysków zwią-
zanych z rzeczywistymi warto-
ściami operacyjnymi na rzecz 
krótkookresowych zysków zwią-
zanych z wartościami oczekiwa-
nymi przez rynek . Konieczna 
jest zmiana orientacji CEO na 
rzecz pierwszych priorytetów . To 
zaś wymaga przeformułowania 
podstawowego celu firmy .

Opr . dr Jan Polowczyk 

PRZYPISY 
1) S&P 500 jest indeksem składającym 
się z 500 firm o największej kapitali-
zacji, notowanych na New York Stock 
Exchange i NASDAQ . 
2) Autor artykułu nie wspomina, że ko-
niec kadencji J . Welcha przypadł na 
szczyt tzw . bańki internetowej, w któ-
rym wiele firm osiągnęło kapitalizację 
najwyższą w swojej historii .  
3) A .G . Lafley zakończył swoją kadencję 
w Procter & Gamble 1 stycznia 2010 r .

PO 03 2010.indb   48 3/17/10   6:29 AM


