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Wprowadzenie

XXI wieku zmianie ulega miejsce zajmowa-
ne przez uniwersytet w ramach budowania 
gospodarki opartej na wiedzy. Rola, jaką ma 

do spełnienia ośrodek akademicki w tym procesie, 
polega nie tylko na prowadzeniu działalności edu-
kacyjnej i badawczej, ale również na realizowaniu 
funkcji aktywnego aktora uczestniczącego w kre-
owaniu regionalnego rozwoju ekonomicznego przy 
wykorzystaniu posiadanych zasobów. 

Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób uni-
wersytety zlokalizowane w regionach uczących się 
mogą przyczyniać się do zwiększenia ich potencja-
łu gospodarczego oraz jakie korzyści z tego tytułu 
może odnosić społeczeństwo, by dostosowywać się 
do stale zmieniających się warunków panujących na 
rynku pracy.

Uniwersytet jako miejsce
generowania wiedzy

ostatnich latach ujawnia się nowy paradyg-
mat informacyjno-technologiczny. M. Cas-
tells1) zauważa, że jego specyfika polega na 

tym, że w procesie generowania innowacji informa-
cja jest zarówno surowcem, jak i produktem koń-
cowym, stając się podstawowym źródłem wartości 
ekonomicznej instytucji, w której jest tworzona, oraz 
budowanej przez nią przewagi konkurencyjnej.

W odróżnieniu od dotychczasowej gospodarki 
nowa ekonomia opiera się na kondensowaniu wiedzy, 
na ukazywaniu zdolności podmiotów do jej kreowa-
nia i wdrażania, stąd określa się ją mianem gospo-
darki opartej na wiedzy (GOW)2). W raporcie opraco-
wanym wspólnie przez OECD oraz Bank Światowy 
w roku 2000, GOW definiuje się jako gospodarkę,
w której wiedza jest tworzona, przyswajana, przeka-
zywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez 
przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i spo-
łeczności, sprzyjając szybszemu rozwojowi gospodar-
czemu i społecznemu3). Wiedza może stanowić źródło 
trwałej przewagi konkurencyjnej danego podmiotu 
pod warunkiem, że jej zakres będzie się stale rozra-
stać dzięki użytkowaniu oraz nieustannemu adap-
towaniu do nowych okoliczności. Miejscem, które 
wytwarza klimat sprzyjający procesowi uczenia się, 
a co się z tym wiąże generowania wiedzy, jest ośro-
dek akademicki. 

Uniwersytety są motorem dokonujących się prze-
mian technologicznych, zajmując istotne miejsce
w procesie rozwoju ekonomicznego. Dokonujące 
się na przestrzeni wieków zmiany w ich otoczeniu 
makroekonomicznym doprowadziły do wystąpienia 
różnic w sposobach funkcjonowania uniwersytetów 
tradycyjnych, zakładanych w XII wieku, a ich młod-
szych, bo datujących się na wiek XIX, odpowied-
ników określanych mianem uniwersytetów nowo-
czesnych, co zostało zaprezentowane w tabeli 1.

Cechą wyróżniającą uniwersytet, czy to badaw-
czy czy technologiczny, jest jego rola jako kreatora 
wiedzy. Społeczeństwo oparte na wiedzy do swego 
nieustannego rozwoju potrzebuje procesów zacho-
dzących permanentnie: tworzenia nowej wiedzy, jej 
transferu poprzez działalność edukacyjną i szkole-
niową, rozprzestrzeniania za pośrednictwem tech-
nologii informacyjnych oraz wykorzystania w po-
staci jej adaptowania do nowoczesnych rozwiązań 
przemysłowych4). W jądrze każdej z wymienionych 
powyżej, współistniejących względem siebie faz znaj-
duje się miejsce dla uniwersytetu i to m.in. świadczy 
o jego fenomenie. Szkoły wyższe, dzięki realizowa-
nym przez siebie różnorodnym funkcjom, tworzą 
odpowiedni klimat sprzyjający rozwojowi regionów,
w których są zlokalizowane.

Ośrodek uniwersytecki jako katalizator 
rozwoju ekonomicznego regionu

godnie z obecnymi trendami w szkolnic-
twie wyższym uniwersytet, będąc istotnym 
ogniwem w procesie kreowania wiedzy, re-

alizuje kolejny cel, oprócz nauczania i prowadzenia 
działalności badawczej, jakim jest przyczynianie 
się do generowania rozwoju ekonomicznego w skali 
regionu i państwa5). Dużym doświadczeniem w tym 
zakresie mogą pochwalić się uniwersytety amery-
kańskie, stąd jako przykład niech posłużą najlepsze 
praktyki wypracowane na Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) czy Uniwersytecie Harvarda6) 
oraz Stanforda7).

Już w latach 20. XX wieku powstało kilka przed-
siębiorstw, które „wyrosły” z działalności uniwer-
syteckiej8). W 1946 roku powołano do życia Ame-
rykańską Korporację Badawczo-Rozwojową (Ameri-
can Research and Development Corporation – ARD), 
będącą pierwszym nowoczesnym funduszem kapi-
tałowym wysokiego ryzyka, która miała za zadanie 

Znaczenie uniwersytetów
w gospodarce opartej na wiedzy
Anna Marszałek

,
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poszukiwanie na rynku nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych i adaptowanie ich do działalno-
ści biznesowej. Zawiązane pomiędzy Uniwersyte-
tem Harvarda a MIT partnerstwo polega m.in. na 
tym, że ten ostatni dostarcza wykwalifikowanych 
pracowników specjalizujących się w wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii w działalności praktycz-
nej, a uniwersytet konsultantów ekonomicznych, 
rekrutujących się spośród jego znamienitych absol-
wentów9). Analizując strukturę ARD, obserwuje-
my istnienie w jej ramach trzech typów powiązań: 
biznesowych, finansowych oraz technologicznych.
Z tych form wsparcia może w trakcie swego rozwoju 
korzystać firma-inkubator założona dzięki pomocy 
ARD. 

Omawiany przypadek świadczy o gotowości śro-
dowisk uniwersyteckich do zachęcania studentów
i absolwentów do realizowania własnych pomysłów, 
gwarantując im równocześnie różne środki pomo-
cowe10), które składają się na szeroko rozumianą 
działalność doradczą realizowaną przez dany ośro-
dek akademicki, często pełniący funkcję promotora 
wzrostu gospodarczego w skali regionu, jak to ma 
miejsce w przypadku MIT11).

Z kolei Uniwersytet Stanforda realizuje w swej 
działalności model rozwoju ekonomicznego zorien-
towany na wykorzystanie wiedzy akademickiej, do-
starczając jednocześnie rozwiązania innowacyjne 
dla przemysłu12). Głównym przesłaniem wdrażane-
go modelu jest dążenie do wykreowania płaszczy-
zny, na której dochodzić będzie do wypracowywa-
nia strategii działania łączącej cele uniwersyteckie 
oraz biznesowe13). W przypadku Uniwersytetu Stan-
forda sam proces zakładania przedsiębiorstwa oraz 
różnorodnych aspektów związanych z jego funk-
cjonowaniem jest dyskutowany w trakcie kursów 
specjalizacyjnych14) mających na celu kształtowa-
nie wśród słuchaczy aktywnych postaw przedsię-
biorczych. 

O znaczeniu programów edukacyjnych poruszają-
cych zagadnienia przedsiębiorczości może świadczyć 
fakt, że wprowadzenie ich na wszystkich poziomach 
kształcenia postuluje Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki, celem pełnego wykorzystania potencjału 
zasobów ludzkich w procesie kreowania GOW15). 
Polska ciągle znajduje się w fazie wypracowywania 
fundamentów funkcjonowania w strukturach euro-
pejskiej gospodarki opartej na wiedzy16). 

Tab. 1. Czynniki wyróżniające nowoczesny i tradycyjny uniwersytet

NOWOCZESNY UNIWERSYTET
(zwany również uniwersytetem

technologicznym)

TRADYCYJNY UNIWERSYTET
(zwany również uniwersytetem

badawczym)

HISTORIA / GENEZA

 początki sięgają XIX wieku
 geneza tkwi w instytutach technicznych, 

szkołach handlowych, rękodzielniczych, 
mechanicznych

 początki sięgają XII wieku
 długowiekowa tradycja uniwersytecka

PUNKT CIĘŻKOŚCI

 nacisk na proces nauczania oraz uczenia 
się

 praktyka zawodowa, zwiększanie poziomu 
zatrudnienia wśród absolwentów

 nacisk na działalność badawczą
 teoria, tworzenie wiedzy, działalność 

społeczna

STUDENCI
(ODBIORCY USŁUGI

EDUKACYJNEJ)

 średnia wieku: 28 lat
 duże doświadczenie zawodowe
 znaczący odsetek studentów zdobywają-

cych wiedzę specjalistyczną

 średnia wieku: 23 lata
 duży odsetek absolwentów szkół średnich
 mały odsetek studentów zdobywających 

wiedzę specjalistyczną

PROGRAMY
NAUCZANIA

 kursy specjalistyczne, podnoszące umie-
jętności zawodowe

 studia podyplomowe
 słuchacz dokonuje wyboru kursu na pod-

stawie analizy potrzeb

 kształcenie ogólne
 wszystkie stopnie naukowe: studia licen-

cjackie, magisterskie, doktoranckie
 sekwencyjność zdobywania stopni nauko-

wych
DZIAŁALNOŚĆ

BADAWCZA
 badania aplikacyjne
 transfer technologii

 badania podstawowe
 wiedza teoretyczna

NAUCZANIE

 zorientowane na studenta
 edukacja praktyczna nastawiona na 

współpracę ze studentem
 zorientowane na zdobycie umiejętności 

praktycznych i prowadzenie działalności 
badawczej

 zorientowane na wykładowcę
 edukacja teoretyczna
 zorientowane na działalność badawczą

GRUPY INTERESU

 sektor przemysłowy (pracownicy)
 kształcenie specjalistów i pracowników 

zawodów jutra
 wspólnota

 społeczeństwo
 kształcenie w zawodach tradycyjnych

STYL / CHARAKTER 
DZIAŁALNOŚCI

 innowacyjność
 reagowanie na popyt na rynku pracy
 związek z regionem, w którym jest zloka-

lizowany

 konserwatywność
 tradycyjność
 niezależność

Źródło: University Research Management: Developing Research in New Institutions, OECD, Paris 2005.
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GOW wymaga od jej kreatorów, by w większym 
stopniu adaptowali się do zmieniających się po-
trzeb społeczeństwa. Stąd ośrodki akademickie, 
jako jedne z wielu aktorów działających na kon-
kurencyjnym rynku, winny angażować się w życie 
społeczności lokalnych, realizując tym samym funk-
cję uniwersytetów permanentnie uczących się. Ich 
rola oraz podejmowana aktywność mająca przyczy-
nić się do zwiększenia konkurencyjności regionów,
w których są zlokalizowane, została zaprezentowana
w tabeli 2.

Tabela pokazuje, jakie zmiany zachodzą obecnie 
w strukturach funkcjonowania wielu uniwersytetów 
tak, by były one w stanie sprostać wyzwaniom, które 
stawia przed nimi region uczący się (learning region). 
Zgodnie z definicją zaprezentowaną przez OECD17) 
„cechą charakterystyczną regionu uczącego się jest 
występowanie regionalnych instytucji ułatwiających 
proces indywidualnego i kolektywnego uczenia się, 
dzięki wykorzystaniu w tym procesie elastycznej sie-
ci wytworzonej między aktorami politycznymi oraz 
ekonomicznymi zlokalizowanymi na danym obsza-
rze”. Regiony uczące się koncentrują się w procesie 
swego rozwoju i doskonalenia się na takich elemen-
tach, jak: rozwinięta infrastruktura wiedzy, otwarte 
horyzonty myślenia projektowego oraz współpraca 
pomiędzy przedsiębiorstwami specjalistycznymi ce-
lem wypracowania wspólnych rozwiązań mogących 
być adaptowanymi na potrzeby danego regionu18). 
Wszystkie podejmowane tutaj wysiłki mają na uwa-

dze budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, 
którego kreowanie nie może odbywać się bez udziału 
ośrodków akademickich. 

Odnotować należy gotowość tych ostatnich do 
wdrażania reform mających usprawnić ich system 
zarządzania i dostosować go do wyzwań XXI wieku. 
Dotyczą one takich celów związanych z ich funkcjo-
nowaniem, jak19):

 rozwijanie głębszej kooperacji na linii uniwersy-
tet–przedsiębiorstwo celem budowania sieci part-
nerskich,

 umiędzynarodowienie procesu zdobywania wie-
dzy oraz przeprowadzania badań,

 zwiększenie zapotrzebowania wśród społeczeń-
stwa na wykształcenie wyższe,

 pojawienie się nowych oczekiwań związanych 
z wiedzą (np. w dziedzinie genetyki, bioetyki, nano-
technologii).

Dzięki podejmowaniu wysiłków restrukturyza-
cyjnych wypełniają one w regionie rolę dynamicz-
nego lidera, dostrzegającego pojawiające się szanse 
rozwojowe, a dzięki ich umiejętnemu wykorzystaniu 
są wręcz zdeterminowane na odniesienie sukcesu. 
Te założenia odpowiadają wizji uniwersalnego uni-
wersytetu nakreślonej przez UNESCO20). 

Przykładem adaptowania dobrej praktyki na 
tym polu może być Uniwersytet Queensland w Bris-
bane (Australia), który stanowi swoiste centrum 
generowania innowacyjnych idei w zakresie wdraża-
nia programów przyczyniających się do ekonomicz-

Tab. 2. Funkcje uniwersytetów uczących się zlokalizowanych w sercu regionu

U Uchylanie drzwi do szkolnictwa wyższego (opracowywanie strategii funkcjonowania ośrodków akademic-
kich zwiększających społeczeństwu dostęp do usług edukacyjnych)

N Nawiązywanie współpracy z innymi uniwersytetami celem wymiany wiedzy, doświadczenia oraz rezulta-
tów badań

I Inicjowanie rozwiązań innowacyjnych w zakresie budowania uczących się miast (learning cities) z wykorzy-
staniem kreatywnych zasobów uczelni

W Włączanie się uniwersytetów w związki partnerskie z lokalnymi władzami, sektorem przemysłu oraz inny-
mi interesariuszami w perspektywie konstytuowania regionów uczących się

E Wyzwalanie energii wśród mieszkańców regionu uczącego się na drodze wprowadzania mechanizmów 
konsultacji społecznej, polepszania procesu podejmowania decyzji i zarządzania

R Rozbudzanie dynamicznego przywództwa w regionie dzięki wykorzystaniu wiedzy oraz sporządzaniu 
ekspertyz

S Stymulowanie przekazu i filozofii uczącego się regionu poprzez podejmowanie takich inicjatyw, jak np. 
organizowanie festiwali nauki, promowanie dni otwartych celem prezentacji oferty szkoleniowej

Y Uwolnienie potencjału drzemiącego w studentach oraz pracownikach naukowych celem zwiększania kon-
kurencyjności regionu

T Przekształcanie się (transformacja) ośrodków akademickich w organizacje uczące się dokonywane na pod-
stawie ciągłego polepszania jakości usługi edukacyjnej i stylu zarządzania placówką

E Ewoluowanie oferty edukacyjnej w kierunku dostosowania jej do aktualnych potrzeb gospodarki regional-
nej celem zmniejszania stopy bezrobocia wśród studentów i absolwentów 

T Tworzenie kultury uczenia się dzięki adaptacji instrumentarium oraz technik przekazu wiedzy wykorzy-
stywanych przez ośrodki akademickie 

Y Zapewnienie satysfakcji odbiorców usług edukacyjnych poprzez oferowanie im kursów dostosowanych do 
ich potrzeb oraz ciągłe doskonalenie oferty 

Źródło: opracowanie na podstawie N. LONGWORTH, Learning Cities, Learning Regions, Learning Communities. Life-
long Learning and Local Government, Routledge, London, New York 2006, s. 120. ,
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nego wzrostu regionu. Instrumentarium, jakie do 
tego celu wykorzystuje, obejmuje m.in. inicjowanie 
wspólnych projektów badawczych, oferowanie usług 
doradczych (konsulting) oraz kursów szkoleniowych 
przygotowanych dla konkretnych przedsiębiorstw,
a także kształcenie studentów odpowiadające aktu-
alnym potrzebom ekonomicznym regionu.

Ośrodki uniwersyteckie, dysponując szerokim in-
strumentarium koncentrującym się na procesie sta-
łego podnoszenia jakości i efektywności kształce-
nia, są instytucjami aktywnie wspierającymi rozwój 
współczesnych społeczeństw.

Zakończenie

olska dążąc do zbudowania społeczeństwa 
opartego na wiedzy, winna dostosować wy-
tyczne polityki edukacyjnej w dziedzinie 

szkolnictwa wyższego do potrzeb GOW, tak jak to 
ma miejsce w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pół-
nocnej. Realizacja tego zadania, które wymaga doko-
nania wielu zmian w mechanizmach funkcjonowa-
nia ośrodków akademickich, może odbywać się nie 
tylko na drodze tworzenia nowej wiedzy, a następnie 
jej przekazywania w obrębie procesu kształcenia, ale 
również poprzez jej wdrażanie na potrzeby rozwoju 
lokalnego bądź regionalnego.

Uniwersytety przy wypełnianiu swej misji mo-
gą korzystać z takich rozwiązań, jak np. rozwija-
nie kształcenia szerokoprofilowanego, łączenie wie-
dzy teoretycznej z jej praktycznym wykorzystaniem, 
tworzenie ośrodków promujących zachowania przed-
siębiorcze czy wreszcie nawiązywanie relacji part-
nerskich z przedsiębiorstwami. Adaptowanie tego 
instrumentarium powoduje, że stają się one aktyw-
nymi podmiotami odpowiadającymi na wyzwania, 
jakie stawia przed nimi nowoczesna gospodarka. 

Anna Marszałek
doktorantka w Zakładzie Studiów Strategicznych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego,
pracownik Wyższej Szkoły Europejskiej

im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

PRZYPISY
1) Por. M. CASTELS, The Informational City, Basil Black-

well, Oxford 1989, za: Ch. EVANS, Zarządzanie wiedzą, 
PWE, Warszawa 2005, s. 22.

2) Por. Ch. EVANS, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 
2005, s. 22.

3) Korea and the Knowledge-based Economy. Information 
Society, OECD, World Bank Institute, red. C. DAHL-
MAN, T. ANDERSON, 2000, s. 11.

4) Por. European Commission, The Role of Universi-
ties in the Europe of Knowledge, Communication from
the Commission, Brussels, 05.02.2003, COM (2003) 58 
final.

5) H. ETZKOWITZ, P. ASPLUND, N. NORDMAN, Be-
yond Humboldt: Emergence of Academic Entrepreneur-
ship in the U.S. and Sweden, CERUM Working Paper 
27:2001, s. 5.

6) Uniwersytet Harvarda jest najstarszym uniwersyte-
tem amerykańskim zlokalizowanym podobnie jak MIT
w Massachusetts w Cambridge.

7) Uniwersytet ten założony w 1885 roku przez magna-
ta kolejowego Lelanda Stanforda i jego żonę Jane La-
throp Stanford zlokalizowany jest w pobliżu Palo Alto
w Kalifornii. Jest on najlepszą, obok bostońskiego MIT, 
uczelnią naukowo-techniczną na świecie, będącą inte-
lektualnym zapleczem Doliny Krzemowej.

8) W charakterze konsultantów lub w radach nadzorczych 
zasiadali m.in. profesorowie MIT.

9) H. ETZKOWITZ, P. ASPLUND, N. NORDMAN, Be-
yond Humboldt..., op.cit., s. 12.

10) Należą do nich m.in. możliwość patentowania wyna-
lazków, wdrażania programów badawczo-rozwojowych, 
tworzenia firm odpryskowych (spin-offów) czy lokalizo-
wania działalności biznesowej w inkubatorach przed-
siębiorczości, oferujących na starcie korzystne warunki 
finansowe.

11) Absolwenci MIT założyli takie firmy, jak m.in. Genen-
tech, Gillette, Hewlett-Packard, Teradyne czy Ray-
theon, które przyczyniły się do rozwoju nowych gałęzi 
przemysłu w Ameryce. Por. Ch.R.B. STOWE, Kształce-
nie przedsiębiorców w Stanach Zjednoczonych, [w:] In-
tellectual Entrepreneurship. Wiedza, przedsiębiorczość, 
bogactwo, praca zbiorowa pod red. S. KWIATKOW-
SKIEGO, M.B. KAMIŃSKIEGO, Wyd. Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 
Warszawa 2006, s. 203. 

12) W 1951 roku przy Uniwersytecie Stanforda powstał 
pierwszy na świecie park przemysłowy, w którym na-
ukowcy prowadzili badania na potrzeby przemysłu. 
Por. M. MIEDZIŃSKI, Kalifornia – Singapur. Analiza 
porównawcza, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wy-
zwanie dla Polski XXI wieku, praca zbiorowa pod red.
A. KUKLIŃSKIEGO, KBN, Warszawa 2001, s. 225. 

13) H. ETZKOWITZ, P. ASPLUND, N. NORDMAN, Be-
yond Humboldt..., op.cit., s. 16.

14) Ibidem, s. 15.
15) Por. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III 

Wysoka jakość edukacji, Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego, Warszawa, maj 2006.

16) Gospodarka jest oparta na wiedzy, jeżeli poziom zatrud-
nienia w jej sektorach-nośnikach przekracza łącznie 
15%. Dotyczy to sektorów: edukacji, B+R, przemysłu 
zaawansowanej technologii, społeczeństwa informacyj-
nego oraz usług biznesowych wspierających te sektory. 
W Polsce wskaźnik ten kształtuje się obecnie na pozio-
mie 9,3%. Por. J. KNAST, Polityka innowacji w Polsce 
– zbieżność z celami Unii Europejskiej, „Wspólnoty Eu-
ropejskie” nr 6/2006, s. 42.

17) Por. OECD, Cities and Regions in the New Learning 
Economy, Paris 2001, s. 24.

18) Por. K. MORGAN, The Learning Region: Institutions, 
Innovation and Regional Renewal, Regional Studies 
(31), 1997, s. 491–503.

19) European Commission, The Role of Universities in the 
Europe of Knowledge, op.cit., s. 6.

20) Por. N. LONGWORTH, Learning Cities, Learning Re-
gions, Learning Communities. Lifelong Learning and 
Local Government, Routledge, London, New York 2006, 
s. 119.

Summary
Nowadays, universities are the accelerator of economic, 
technological and social transformations. They are one of 
the actors, which contribution is analyzed in the aspect of 
economic growth both regional and even national. Univer-
sities’ mission, which is among others: promoting educa-
tion, doing research and counseling is linked with one of 
the Lisbon Strategy’s priorities. It’s promotion of entrepre-
neurship among society in order to create the knowledge-
-based economy.   
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Koncepcja zarządzania rytmem zmian

ednym z kluczowych czynników rozwoju 
organizacji jest umiejętność skutecznego 
zarządzania zmianami. Dotyczy to przede 

wszystkim organizacji działających na szybko zmie-
niających się i nieprzewidywalnych rynkach. W tych 
warunkach podejście tradycyjne, zakładające reakcję 
na zmiany w otoczeniu (event pacing) w celu przezwy-
ciężenia nierównowagi powstałej pomiędzy organiza-
cją i otoczeniem, nie przynosi spodziewanych rezulta-
tów. Wynika to głównie z głębokiego przeświadczenia 
menedżerów, że na nowy rynek wchodzi się pod wpły-
wem występujących potrzeb społecznych lub działań 
konkurencji. Zmian dokonuje się zazwyczaj w reakcji 
na działania konkurencji, zmiany technologiczne lub 
słabe wyniki finansowe. Takie podejście skutkuje 
brakiem elastyczności i powolnością działań.

Badania nad czynnikami powodzenia w bardzo dy-
namicznych sektorach cechujących się nasiloną kon-
kurencją wykazały, że w tych warunkach najbardziej 
skuteczne okazują się strategie polegające na wyprze-
dzaniu zmian w otoczeniu [Eisenhardt, Brown 1998, 
s. 98]. Przykładem tego typu strategii zarządzania 
zmianą jest time pacing – strategia narzucania tempa 
zmian poprzez tworzenie nowych wyrobów i usług, 
uruchamianie nowych jednostek lub wchodzenie na 
nowe rynki według ustalonego z góry harmonogra-
mu. Strategia ta znajduje zastosowanie zarówno dla 
małych, jak i dużych przedsiębiorstw działających 
na szybko zmieniających się rynkach. Dzięki temu 
wyprzedzają one przyszłe zmiany, narzucają powią-
zanym z nimi organizacjom rytm zmian oraz nadają 
własnej organizacji dynamikę działania.

Zarządzanie zmianą zakłada:
 zrozumienie złożonego charakteru zmian,
 identyfikację kluczowych obszarów zmian,
 wykorzystanie przemian jako okazji do ulepsza-

nia całej firmy, a nie tylko jej fragmentów oraz 
 ustalenie szczegółowego scenariusza zmian.

Takie podejście do zarządzania zmianą daje okre-
ślone korzyści: przedsiębiorstwa uczą się koordyno-
wać swoje działania i skracać czas konieczny do ich 
przeprowadzenia. Kierownicy nie koncentrują się 
wyłącznie na wprowadzaniu jak największej liczby 
nowych produktów na rynek, traktując zmiany jako 
złożony proces, obejmujący również etap opracowa-
nia nowych produktów i czerpania z nich korzyści.

Zarządzanie rytmem zakłada:
 dostosowanie do naturalnego rytmu zmian na 

rynku,
 wyznaczenie rytmu funkcjonowania całej firmy,
 określenie optymalnego poziomu częstotliwości 

wprowadzania zmian.
Rytm pomaga ludziom układać plany na przy-

szłość i synchronizować działania. Jego brak skła-
nia menedżerów do działań zachowawczych i trakto-
wania zmiany jako niepożądanego i krótkotrwałego 
zjawiska. 

Z powyższych rozważań wynika, że powodzenie 
strategii narzucania tempa zmian jest w znacznej 
mierze uzależnione od umiejętności współpracy po-
jedynczych pracowników i zespołów pracowników 
oraz zapewnienia odpowiedniej koordynacji działań. 
Współpraca taka wymaga przede wszystkim stwo-
rzenia warunków umożliwiających wykorzystanie
i upowszechnienie wiedzy jednostek w ramach ze-
społów pracowników i całej organizacji.

Wiedza indywidualna
a zasoby wiedzy organizacji

iedza to ogół wiadomości i umiejętności wy-
korzystywanych przez jednostki do rozwią-
zywania problemów. Natomiast zasoby wie-

dzy organizacji to jej aktywa intelektualne, będące 
sumą pojedynczych pracowników oraz zespołów pra-
cowników, które organizacja wykorzystuje w swych 
działaniach. Zasoby wiedzy obejmują również dane 
i informacje, na bazie których budowana jest wiedza 
indywidualna [Probst, Raub, Romhardt 2002, s. 35].

Pod pojęciem danych rozumie się pozbawione kon-
tekstu informacje. Umieszczenie ich w określonym 
kontekście powoduje, że dane zostają przekształco-
ne w informacje. Wiedza to sytuacja, w której jed-
nostka potrafi zastosować informację w określonych 
warunkach do rozwiązania określonego problemu. 
Natomiast mądrość to umiejętność i zdolność ludzi
i organizacji do tworzenia i pozyskiwania wiedzy 
oraz uczenia się jej dzięki umiejętnej transformacji 
danych i informacji między ludźmi i organizacjami.

Rozróżnienie pomiędzy danymi, informacjami, 
wiedzą i mądrością pozwala na rozpatrzenie kwestii 
ich transferu. Do przekazywania danych i informacji 
można wykorzystać narzędzia technologiczne, nato-
miast tworzenie nowej i rozwój istniejącej wiedzy 

Przesłanki tworzenia
wysokiego transferu wiedzy
na potrzeby zarządzania
rytmem zmian
Jacek Bendkowski

,
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wymaga w pierwszym rzędzie udziału człowieka, 
wykluczając zastosowanie technologii. Odnosi się 
to w równej mierze do wiedzy przekształcającej się
w mądrość. Niezrozumienie tego faktu stanowi przy-
czynę niepowodzeń wielu organizacji, które koncen-
trują swoje działania w obszarze zarządzania wiedzą 
przede wszystkim w sferze technologicznej.

Wyróżnia się dwa rodzaje wiedzy: wiedzę jawną 
i ukrytą [Nonaka, Takeuchi 2001, s. 43]. Wiedzę 
jawną można wyrazić w postaci słów, znaków czy 
symboli, przekazać, zapisać lub zaimplementować 
w formie określonej technologii. Wiedza ukryta jest 
wiedzą opierającą się na indywidualnym doświad-
czeniu i poglądach, zmieniających się w zależności 
od kontekstu sytuacyjnego.

Głównym problemem zarządzania wiedzą jest 
konwersja tzw. wiedzy ukrytej, spersonalizowanej, 
związanej z doświadczeniami i umiejętnościami
w wiedzę dostępną, zewnętrzną w stosunku do jed-
nostek i często skodyfikowaną. Wynika to z faktu, że 
wiedza ukryta jest wytworem uwarunkowań społecz-
nych, kulturowych, psychologicznych i poznawczych 
jednostek. W związku z tym, w celu zwiększenia efek-
tywności i skuteczności działania organizacje muszą 
stworzyć warunki do wykorzystania przez jednostkę 
posiadanej przez nie ukrytej wiedzy i kompetencji.

Transfer wiedzy a powodzenie zmian

ojęcie wielkości transferu (bandwidth) pocho-
dzi z informatyki, gdzie służy do określania 
szerokości transmisji danych. W praktyce 

oznacza przepustowość łączy. Im jest ona większa, tym 
więcej danych można przesłać w danej jednostce cza-
su. Niski transfer tworzy zatem ograniczenia w prze-
pływie danych, natomiast wysoki transfer pozwala na 
równoczesną transmisję dużej liczby danych.

Na podobne zjawisko w procesie tworzenia wiedzy 
w organizacji zwrócili uwagę Nunamaker, Briggs, 
Vreede i Sprague [2001, s. 3]. Zauważyli oni, że
w procesie tworzenia wiedzy organizacyjnej w wy-
niku transformacji indywidualnej wiedzy ukrytej
w jawną występują dwa główne ograniczenia szero-
kości powstałego w ten sposób strumienia wiedzy.

Pierwszy typ ograniczenia odnosi się do zdolno-
ści przyswajania danych informacji przez jednostkę 
w danym przedziale czasu. W praktyce wypracowa-
no wiele rozwiązań technologicznych pozwalających 
na znaczną redukcję tego rodzaju ograniczeń, jak 
np. sieci semantyczne, systemy eksploracji danych
i inne. Pozwalają one pracownikom na szybsze zna-
lezienie i zrozumienie przechowywanych danych.

Drugi typ ograniczeń dotyczy możliwości współ-
pracy pomiędzy jednostkami. Charakter zadań sto-
jących dzisiaj przed organizacjami wymusza daleko 
idącą współpracę pomiędzy pracownikami. Współ-
praca wymaga umiejętności tworzenia, wzmacnia-
nia oraz zmiany skutecznych wzorców interakcji. 
Istnieje wiele narzędzi informatycznych wspomaga-
jących procesy współpracy wewnątrzorganizacyjnej, 
jak np.: e-mail, współdzielone bazy danych, systemy 
wspomagania pracy grupowej. Ich efektywne i sku-
teczne zastosowanie nie jest uzależnione wyłącznie 
od samej technologii, lecz od jej połączenia z wiedzą 
dotyczącą jej wykorzystania.

Odnosząc powyższe rozumowanie do problematyki 
zarządzania rytmem zmian, należy zauważyć, że zmia-

ny wyprzedzające wymagają przede wszystkim działań 
o charakterze innowacyjnym. To powoduje koniecz-
ność wykreowania odpowiednio szerokiego strumie-
nia wiedzy. Sterowanie strumieniem wiedzy oznacza 
zwiększenie lub zmniejszenie wielkości transferu wie-
dzy. I tak, zmiany dokonywane w krótszych odstępach 
będą wymagały większego transferu wiedzy, a zmiany 
dokonywane w dłuższych odstępach mniejszego trans-
feru wiedzy. Zastosowanie strategii wymuszania ryt-
mu zmian powoduje konieczność zasilania organizacji 
stałym i jednocześnie wysokim strumieniem użytecz-
nej wiedzy. To natomiast wymusza zastosowanie na-
rzędzi umożliwiających wysoki transfer wiedzy.

Organizacja może sterować wielkością przepływu 
strumienia wiedzy, podejmując stosowne działania 
w kluczowych obszarach tworzenia organizacyjnych 
zasobów wiedzy, do których należą: przywództwo, 
kultura organizacyjna, twórcy wiedzy oraz technolo-
gia i komunikacja [Grudzewski, Hejduk 2004, s. 95].

Przywództwo

Kierownicy odgrywają kluczową rolę w identyfiko-
waniu wiedzy, którą organizacja zdobywa i wykorzy-
stuje w swoim działaniu. Są oni również odpowiedzial-
ni za określenie celów w zakresie zarządzania wiedzą. 
Menedżerowie decydują o źródłach pozyskiwania in-
formacji i sposobach jej dyfuzji w ramach organizacji. 
Mając bezpośredni wpływ na kształtowanie się kul-
tury organizacyjnej, mogą promować postawy, normy 
i wartości sprzyjające rozwojowi zasobów wiedzy orga-
nizacji oraz ich wykorzystywania w codziennej pracy. 
Sprzyjają temu systemy wynagradzania, wspierające 
i wzmacniające kreatywność pracowników i ich goto-
wość dzielenia się wiedzą oraz efekty wykorzystania 
wiedzy ukrytej, np. w formie konkretnych innowacji.

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna jest jednym z kluczowych 
czynników pozwalających na sterowanie przepły-
wem wiedzy w organizacji. Każda organizacja ma 
swoją własną, unikalną kulturę organizacyjną iden-
tyfikującą ją w kategoriach jej historii, stosowanej 
polityki, systemu wartości oraz modeli zachowań 
[Clarke 1997, s. 53]. Głęboko zakorzenione, silne kul-
tury organizacyjne często stanowią barierę w proce-
sie organizacyjnego uczenia się. Kultura sprzyjająca 
kreatywności charakteryzuje się przede wszystkim 
otwartością, zaufaniem, promowaniem zachowań 
kreatywnych i działania zespołowego.

Twórcy wiedzy

Zdolność organizacji do tworzenia wiedzy jest 
w znacznej mierze uzależniona od twórców (kreato-
rów) wiedzy odpowiedzialnych za poszukiwanie spo-
sobów identyfikowania źródeł wiedzy, którą należy 
zapamiętywać i kapitalizować, oraz za organizowa-
nie procesów przekazywania wiedzy [Brilman 2002, 
s. 418]. Tworzenie i wykorzystanie baz wiedzy wy-
maga m.in. umiejętności zachęcania pracowników do 
wzajemnego kontaktowania się i przekazywania so-
bie doświadczeń i wiedzy, co przyczynia się do wzbo-
gacenia pamięci organizacyjnej. W praktyce praca 
menedżera wiedzy polega na pozyskiwaniu, organi-
zowaniu i upowszechnianiu odpowiednich informacji 

PO2007_07-08.indd   8PO2007_07-08.indd   8 2007-07-12   11:38:122007-07-12   11:38:12



organizacji 7-8/2007 9

oraz wiedzy. Następuje to często z wykorzystaniem 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Technologie informacyjne i komunikacja

W wielu organizacjach panuje przekonanie, że 
technologie informacyjne stanowią czynnik determi-
nujący procesy zarządzania wiedzą. Teza ta jest fał-
szywa, ponieważ sama technologia nie jest w stanie 
wykreować pracę zespołową, ujawnić wiedzę ukrytą, 
zbudować zaufanie. Wynika z tego, że inwestowanie 
wyłącznie w infrastrukturę technologiczną nie spowo-
duje powstania organizacji uczącej się. Najważniejsze 
zadania w zakresie technologii informacyjnych to:

 zaprojektowanie za jej pomocą systemów wspoma-
gających współpracę i komunikację,

 zaprojektowanie systemów umożliwiających/wspie-
rających obieg informacji w ramach organizacji.

Za narzędzia wspomagające zarządzanie wiedzą 
uznawane są [Grudzewski, Hejduk 2004, s. 103]: 
internet, intranet, poczta elektroniczna, hurtownie 
danych, systemy wspomagania decyzji, wideokonfe-
rencje, systemy wspomagania pracy grupowej, źród-
ła danych on-line.

Istotne jest przy tym, aby zastosowane rozwiąza-
nia technologiczne były łatwe w obsłudze i postrze-
gane przez użytkowników jako użyteczne. Właściwie 
zastosowana technologia pozwala na zwiększenie 
efektywności działania poprzez redukcję kosztów 
działania, ułatwianie procesów pracy i wzmacnianie 
więzi międzyorganizacyjnych. Komunikacja w ra-
mach organizacji powinna przebiegać na różnych po-
ziomach i przybierać różne formy. Ważnym czynni-
kiem jest też wytworzenie zaufania pomiędzy współ-
pracującymi ze sobą pracownikami.

Cechy organizacji umożliwiającej
wysoki transfer wiedzy

rganizacje zapewniające wysoki transfer 
wiedzy, to organizacje innowacyjne potra-
fiące wykorzystać swój potencjał do wymu-

szania zmian w otoczeniu, co pozwala im m.in. na 
uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Organizacje 
innowacyjne to organizacje, które potrafią wykorzy-
stać nadarzające się okazje do usprawnienia swoje-
go działania. Organizacje innowacyjne zapewniają 
wysoki transfer wiedzy poprzez prowadzenie odpo-
wiednich działań w obszarze przywództwa, kultu-
ry organizacyjnej, twórców wiedzy oraz technologii
i komunikacji [Miller 2005, s. 294].

Przywództwo

Najważniejsze działania dla przywódcy w zakre-
sie zarządzania wielkością transferu wiedzy w orga-
nizacji to:

 tworzenie powszechnie znanej jasnej i zwięzłej
wizji rozwoju organizacji,

 promocja wizerunku organizacji jako organizacji 
opartej na wiedzy,

 identyfikacja obszarów organizacyjnego braku 
wiedzy oraz inicjowanie działań mających na celu 
ich eliminację,

 promocja innowacji i zarządzania wiedzą nasta-
wionego na strategię, poprawienie efektywności 
działania organizacji i realizację jej celów,

 tworzenie warunków dla promocji dialogu i ko-
munikacji pomiędzy różnymi stanowiskami w hie-
rarchii organizacyjnej,

 identyfikacja kluczowych obszarów wymiany po-
między organizacją a otoczeniem,

 opracowanie i wdrożenie systemu wynagrodzeń 
przewidującego upowszechnienie dzielenia się infor-
macją pomiędzy różnymi stanowiskami pracy i zapo-
biegającego przetrzymywaniu przez nie informacji.

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna przedsiębiorstw o wyso-
kim transferze wiedzy charakteryzuje się:

 umiejętnością wytwarzania atmosfery wzajemne-
go zaufania,

 promocją zachowań etycznych,
 zachęcaniem do eksperymentowania i podejmo-

wania ryzyka,
 traktowaniem występujących błędów jako okazji 

do zdobycia nowej wiedzy i ulepszenia działań or-
ganizacji. Są one szeroko dyskutowane, a wypraco-
wane rozwiązania upowszechniane w ramach całej 
organizacji,

 zachęcaniem klientów do udziału w pracach orga-
nizacji na każdym etapie,

 okresowym przeglądem i oceną posiadanych za-
sobów pod kątem promocji innowacji i kreowania 
wiedzy.

Twórcy wiedzy

 badają możliwości ze względu na zdobycie nowej 
wiedzy i kompetencji;

 cechują się kreatywnością, chęcią eksperymento-
wania, elastycznością i wrodzoną ciekawością;

 kontrolują, czy pracownicy mają konieczne umie-
jętności techniczne i doświadczenie;

 zachęcają do szeroko pojętej współpracy pomiędzy 
różnymi stanowiskami pracy oraz upowszechniają 
najbardziej skuteczne dla danej organizacji metody 
pracy zespołowej.

Technologia i komunikacja

Wyróżnia się następujące przesłanki w obsza-
rze technologii i komunikacji warunkujące procesy 
transferu wiedzy: 

 technologia powinna umożliwiać identyfikację oraz 
utworzenie kanałów komunikacji pomiędzy różnymi 
stanowiskami w organizacji w zależności od potrzeb;

 otoczenie fizyczne i zasoby techniczne powinny 
zachęcać do dzielenia się informacją, współpracy 
i tworzenia wirtualnych sieci komunikacji;

 technologia powinna umożliwić wielokierunkowy 
przepływ informacji;

 technologia powinna charakteryzować się łatwo-
ścią w użyciu, elastycznością i otwartością;

 technologia powinna zapewnić wsparcie dla róż-
norodności za pomocą narzędzi językowych i róż-
nych metod komunikacji.

Wnioski

 Jednym z kluczowych czynników rozwoju orga-
nizacji funkcjonujących na dynamicznych i nieprze-
widywalnych rynkach jest umiejętność skuteczne- ,

PO2007_07-08.indd   9PO2007_07-08.indd   9 2007-07-12   11:38:122007-07-12   11:38:12



10 przegląd

go zarządzania zmianami. Jak wykazują badania, 
w tych warunkach najlepiej sprawdzają się strategie 
narzucania rytmu zmian.

 Powodzenie strategii narzucania zmian jest
w znacznej mierze uzależnione od umiejętności 
współpracy pojedynczych pracowników i zespołów 
pracowników. Współpraca taka wymaga przede 
wszystkim stworzenia warunków umożliwiających 
wykorzystanie i upowszechnienie wiedzy jednostek 
w ramach zespołów pracowników i całej organizacji.

 Strategia narzucania zmian wymaga przede 
wszystkim działań o charakterze innowacyjnym, 
co pociąga za sobą konieczność wykreowania odpo-
wiednio szerokiego strumienia wiedzy. Na szerokość 
strumienia wiedzy wpływa również tempo zmian. 
Zmiany dokonywane w krótszych odstępach wyma-
gają większego strumienia (transferu) wiedzy, nato-
miast zmiany dokonywane w dłuższych odstępach 
mniejszego transferu wiedzy.

 Organizacja może sterować wielkością przepływu 
strumienia wiedzy, podejmując stosowne działania 
w kluczowych obszarach tworzenia organizacyjnych 
zasobów wiedzy, do których należą: przywództwo, 
kultura organizacyjna, twórcy wiedzy oraz techno-
logia i komunikacja.

Jacek Bendkowski
Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu

Politechniki Śląskiej
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Summary
In highly uncertain business environments the traditional 
approach to strategy often fails and it is more efficient to 
implement pace time strategies to anticipate the upcom-
ing changes. This proactive strategy makes organization 
utilize better its current stock of knowledge or position 
itself to identify opportunities to create knowledge faster 
than its competitors. Basing on the concept of intellectual 
bandwidth of Nunamaker, the author suggests that the or-
ganization can enhance its performance by making a care-
ful assessment of its intellectual bandwidth for knowledge 
creation. In this paper the key enablers that influence the 
level of knowledge creation that occurs within an organi-
zation are identified. The paper lists the organizational 
characteristics that will help ensure the high level of intel-
lectual bandwidth needed for knowledge creation.

Wprowadzenie

arządzanie wiedzą stanowi obecnie kom-
ponent zintegrowanego systemu zarządza-
nia. Bazując na literaturze przedmiotu,

w niniejszym artykule przyjęto, że zarządzanie wie-
dzą to ogół procesów umożliwiających tworzenie, 
upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy do re-
alizacji celów organizacji [9]. Zgodnie z tą definicją, 
zarządzanie wiedzą, obejmując procesy wiedzy, słu-
ży jednocześnie realizacji celów przedsiębiorstwa.
W takim rozumieniu zarządzanie wiedzą stanowi 
megaproces, w którym następuje rzeczywiste prze-
nikanie wiedzy w organizacji i wykorzystanie jej do 
tworzenia produktów i rozwiązań innowacyjnych 
[10]. Megaproces wiedzy stanowi więc rodzaj mecha-
nizmu katalizującego, który uruchamia inne proce-
sy w przedsiębiorstwie. Z drugiej strony, zarządzanie 
wiedzą bazuje na realizacji procesów wiedzy, takich 
jak: tworzenie, rozpowszechnianie i wykorzystywa-
nie wiedzy.

Tworzenie wiedzy polega na samodzielnym gene-
rowaniu przez przedsiębiorstwo wiedzy lub, w przy-
padku braku takiej możliwości (lub umiejętności) 
– na jej absorpcji z otoczenia. Znaczenie tego proce-
su wynika z konieczności ciągłego monitorowania 
zmiennego otoczenia w celu nabywania nowej wie-
dzy, a nie jedynie biernego przetwarzania zdobytych 
uprzednio informacji. Szybkie reagowanie na sygna-
ły płynące z rynku umożliwia proces dyfuzji wie-
dzy. W procesie tym następuje synergia wynikająca
z połączenia różnych rodzajów wiedzy, doświad-
czeń i sposobów myślenia. Z kolei wykorzystywanie 
wiedzy polega na jej przekształcaniu w produkty
i usługi. Proces ten weryfikuje prawdziwą wartość 
wiedzy, tworząc wartość dodaną dla organizacji. 
Sposób realizacji wskazanych procesów decyduje
o efektywności zarządzania wiedzą w przedsiębior-
stwie. Wobec tego należy przyjąć, iż efektywne za-
rządzanie wiedzą cechuje:  efektywny system na-
bywania wiedzy  dostępność wiedzy  możliwość 
elastycznego wykorzystywania wiedzy. 

W warunkach turbulentnego otoczenia żadna fir-
ma nie może ograniczać się już do posiadanego status 
quo, lecz musi reagować na zmiany szybko i elastycz-
nie nowymi wyrobami i technologiami. Przedsię-
biorstwa działając w trudnych warunkach otocze-
nia, muszą cechować się wysoką innowacyjnością, 
co oznacza konieczność odchodzenia od rutynowych, 
sprawdzonych sposobów działania na rzecz tworze-
nia i wprowadzania nowości. Z punktu widzenia za-
rządzania wiedzą, skutki efektywnego zarządzania 
wiedzą (poprawa pracy zespołowej, usprawnienie 
komunikacji, wzrost konwersji zasobów) mogą być 
postrzegane jako inhibitory działalności innowacyj-
nej. Stąd też, wprowadzenie koncepcji zarządzania 
wiedzą, powodując stałe poszukiwanie nowej wiedzy, 
stworzenie bazy informacyjnej, pobudzanie inwencji 
pracowników, doskonalenie umiejętności, stanowić 
może istotny czynnik stymulujący działalność inno-
wacyjną w przedsiębiorstwie. W świetle powyższych 
spostrzeżeń należy przypuszczać, iż efektywne za-
rządzanie wiedzą jest dodatnio oraz silnie skorelo-
wane z innowacyjnością przedsiębiorstwa (rysunek). 
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pa czynników je charakteryzujących (tab. 1), które 
kolejno poddane zostały operacjonalizacji w skali
5-punktowej.

W ramach działalności innowacyjnej przedsię-
biorstwa uwzględniono w badaniach podział inno-
wacji na [3]:

 strategiczne (radykalne), 
 taktyczne (adaptacyjne), obejmujące poszerzanie 

asortymentu, modernizowanie produktów, repozy-
cjonowanie produktów.

Ogólny poziom innowacyjności przedsiębiorstwa 
określony został poprzez procent dochodów ze sprze-
daży nowych wyrobów w dochodach ogółem oraz 
liczbę innowacji wprowadzonych w ciągu ostatnich
5 lat w stosunku do średniej w branży [13].

Wyniki badań

zyskane wyniki badawcze potwierdzają, że 
firmy mające lepiej rozwiniętą praktykę za-
rządzania wiedzą są jednocześnie bardziej 

innowacyjne. W świetle przeprowadzonych badań 
dobrze rozwinięta praktyka zarządzania wiedzą jest 
silnie skorelowana ze wszystkimi typami innowacji, 
przy czym najwyższa korelacja została udowodniona 
w przypadku modernizowania wyrobów, natomiast 
najniższa – innowacji strategicznych (tab. 2). Wyni-
ka to z faktu, że modernizowanie wyrobów bazuje na 
wiedzy już posiadanej, poszerzając jedynie kluczowe 

kompetencje firmy. Z ko-
lei innowacje strategiczne 
wymagają wychodzenia 
poza dotychczasowe pole 
działania, przewartościo-
wując niejako posiada-
ne kompetencje i zasoby.
Z punktu widzenia tego 
rodzaju innowacji, zbyt 
wyspecjalizowana i ogra-
niczona tematycznie wie-
dza może hamować proces 
ich tworzenia. Nadmierna 
koncentracja na dotych-
czasowych zasobach może 
zatem powodować stagna-
cję organizacji w obszarze 

Zarządzanie wiedzą
a innowacyjność przedsiębiorstwa
– raport z badań
Agnieszka Leszczyńska

Rys. Obszar prowadzonych badań
Źródło: opracowanie własne. ,

Hipoteza ta w toku dalszych badań podlegać będzie 
weryfikacji.

W niniejszym artykule przedstawione zostaną 
zatem wyniki badania związków zachodzących po-
między praktyką zarządzania wiedzą a działalno-
ścią innowacyjną przedsiębiorstw. Celem tych badań 
było dostarczenie empirycznych dowodów, potwier-
dzających wpływ zarządzania wiedzą na funkcjono-
wanie przedsiębiorstwa, w szczególności zaś na po-
ziom jego innowacyjności. Badania przeprowadzone 
zostały w 2006 r. i objęły grupę 51 polskich przed-
siębiorstw. Struktura branżowa badanych podmio-
tów przedstawia się następująco: 29 przedsiębiorstw 
– przetwórstwo przemysłowe, 4 – transport, 2 – łącz-
ność, 5 – budownictwo, 3 – pośrednictwo finansowe, 
8 – handel. 

Metoda i narzędzia badawcze

toku realizacji badań wykorzystano metodę 
ankietową. Narzędzie badawcze stanowiła 
ankieta obejmująca pytania z zakresu: 

 praktyki zarządzania wiedzą, 
 innowacyjności przedsiębiorstwa.

W przypadku praktyki zarządzania wiedzą wy-
korzystano opracowany przez J. Darroch kwestio-
nariusz, który na potrzeby niniejszych badań został 
zaadoptowany i rozbudowany [4, 5]. Dla każdego
z procesów wiedzy zidentyfikowana została gru-
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poszerzania wiedzy, spowalniając tym samym kre-
owanie nowych produktów, dla których rozwoju nie-
zbędny jest napływ nowej wiedzy.

Tab. 2. Wyniki korelacji „procesy wiedzy – typy 
innowacji”

NW DW WW

I1 0,825969 0,623098 0,710834

I2 0,816216 0,916025 0,737623

I3 0,971749 0,93572 0,944146

I4 0,973096 0,874996 0,960418

I5 0,95292 0,928927 0,838406

Źródło: zestawienie własne.

Na innowacje strategiczne najsilniej wpływa gro-
madzenie wiedzy i doświadczeń pracowników (0,99 
– tab. 3). Gromadzenie wiedzy poszerza organiza-
cyjną bazę wiedzy o wiedzę dotyczącą nowoczesnych 
rozwiązań, technologii itp., która stanowi podstawę 
przełomowych wynalazków i produktów. Rozwój 
innowacji strategicznych najsłabiej powiązany jest 
natomiast z dzieleniem się wiedzą poprzez komuni-
kację pisemną (0,09). Potwierdza to prezentowany 
w literaturze pogląd, zgodnie z którym działalność 

innowacyjna wymaga tworzenia sieci powią-
zań międzyludzkich stymulujących wymianę 
wiedzy [7, 12]. 

Czynnik ten (komunikacja pisemna) 
w minimalnym stopniu wpływa także na 
poszerzanie asortymentu (0,291). Innymi 
słowy, sprzężenie wiedzy jawnej i cichej, nie-
zbędne dla procesu poszerzania asortymentu 
przedsiębiorstwa, musi się odbywać na dro-
dze interakcji indywidualnych. Bezpośrednie 
oddziaływanie na siebie jednostek sprzyja 
konwersji wiedzy, pobudzając spiralę orga-
nizacyjnego tworzenia wiedzy. Tym samym, 
to właśnie interakcje społeczne poprzez upo-
wszechnianie wiedzy oraz wiązanie wiedzy 
nowej z już istniejącą mają dużo większy 
wpływ na modernizowanie wyrobów (wiedza 
wyrażona w nowym produkcie, usłudze) niż 
komunikacja pisemna. 

W świetle uzyskanych wyników dwa czyn-
niki: nabywanie informacji z badań rynko-
wych (NW7 – 0,98) oraz elastyczność przedsię-
biorstwa (WW5 – 0,98) wykazują pozytywną
i silną współzależność z procesem moderni-
zowania wyrobów. W przypadku tego procesu 
szczególnie ważne wydaje się zwłaszcza son-
dowanie otoczenia oraz zasilanie w nową wie-
dzę płynącą spoza przedsiębiorstwa. Czerpa-
nie informacji z badań rynkowych umożliwia 
lepsze dostosowanie oferty przedsiębiorstwa 
do potrzeb klienta, w zakresie oferowanych 
produktów, kanałów dystrybucji itp. Co wię-
cej, pozwala ono na analizę tendencji, sił i zja-
wisk, które mogą mieć zasadnicze znaczenie

w kreowaniu polityki rynkowej przedsiębiorstwa 
oraz strategii jego rozwoju. 

Bardzo silna korelacja występuje również w przy-
padku pary: zakres wykorzystywania posiadanej 
wiedzy – repozycjonowanie produktów (WW2-I4: 
0,99). Oznacza to, że posiadana wiedza ma kluczowy 
wpływ na zmianę priorytetów w zakresie sprzeda-
ży, tak więc powinna ona być podstawą nowego (od-
miennego) zaszeregowania wyrobów. Potwierdzają 
to wyniki badań R. Arora, zgodnie z którymi sposób 
postrzegania wyrobu przez odbiorcę oraz wiedza pły-
nąca z badań rynkowych stanowić powinny kluczo-
we wyznaczniki zaszeregowania produktów [1, 8]. 

Z punktu widzenia zarządzania wiedzą wszystkie 
badane procesy wiedzy pozytywnie oddziałują na po-
ziom innowacyjności firmy, przy czym najsilniejsza 
zależność występuje w przypadku nabywania wiedzy 
(0,952). Nowa wiedza pozwala pracownikom zrozu-
mieć zachodzące w otoczeniu zjawiska oraz to, co inni 
starają się wyrazić. W tym sensie nowa wiedza przy-
spiesza proces tworzenia innowacji. Z drugiej strony 
„nadmiarowość (wiedzy) jest szczególnie ważna na 
etapie poszukiwania pomysłów, kiedy chodzi o wyra-
żanie wyobrażeń zakorzenionych w wiedzy ukrytej. 
Nadmiar wiedzy powoduje uczenie się przez inwazję 
na obszar percepcji każdej jednostki” [11].

Aczkolwiek w niniejszym artykule badaniu nie 
podlegała zależność innowacje – wyniki przedsię-
biorstwa, w literaturze związek taki został dowie-
dziony już w wystarczającym stopniu [6]. Można

Tab.1. Wykaz badanych czynników 

Nazwa czynnika Symbol Liczba 
pytań

Efektywny system nabywania wiedzy
Nastawienie i opinie pracowników
Gromadzenie wiedzy pracowników
Gotowość pracowników do nabywania wiedzy
Stosunek do nabywania wiedzy
Wrażliwość na informacje rynkowe
Profil kapitału ludzkiego
Pozyskiwanie informacji z badań rynkowych

NW
NW1
NW2
NW3
NW4
NW5
NW6
NW7

2
1
1
4
3
1
1

Dostępność wiedzy
Dostępność informacji rynkowych
Przepływ informacji
Style komunikowania się
Wykorzystywanie technologii IT
Komunikacja pisemna
Dostępność informacji o przedsiębiorstwie
Dostępność zasobów wiedzy

DW
DW1
DW2
DW3
DW4
DW5
DW6
DW7

3
4
2
3
1
3
3

Możliwość elastycznego
wykorzystywania wiedzy
Szybkość reakcji na nową wiedzę
Zakres wykorzystywania posiadanej wiedzy
Informacje dotyczące konkurencji
Cechy wiedzy
Elastyczność przedsiębiorstwa

WW
WW1
WW2
WW3
WW4
WW5

3
3
2
2
4

Innowacyjność
Innowacje strategiczne
Poszerzanie asortymentu
Modernizowanie produktów
Repozycjonowanie produktów
Poziom innowacyjności

I
I1
I2
I3
I4
I5

1
1
3
1
2

Źródło: zestawienie własne.
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zatem przypuszczać, że praktyka zarządzania  
wiedzą, poprzez jej bezpośredni wpływ na rozwój
innowacji, przekłada się również na wyniki przed-
siębiorstwa. Korzyści efektywnego zarządzania wie-
dzą mogą w znaczący sposób wpływać na wyniki 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza w następujących obsza-
rach: elastyczność, szybkość reakcji, efektywność, 
podejmowanie decyzji. Ponieważ wprowadzenie za-
rządzania wiedzą do przedsiębiorstwa niejako au-
tomatycznie uruchamia przepływ wiedzy na trzech 
poziomach (przedsiębiorstwo – pracownik, pra-
cownik – rynek, przedsiębiorstwo – rynek), można 
stwierdzić, że przedsiębiorstwo zyskuje podwójnie: 
wzmacnia swoją pozycję rynkową oraz tworzy wyjąt-
kową kulturę organizacyjną sprzyjającą wzmocnie-
niu więzi pomiędzy przedsiębiorstwem a pracowni-
kiem [2].

Reasumując, należy potwierdzić hipotezę, zgod-
nie z którą efektywne zarządzanie wiedzą jest do-
datnio oraz silnie skorelowane z innowacyjnością 
przedsiębiorstwa. Wobec tego zarządzanie wiedzą 
może stymulować rozwój innowacji. Wysoko rozwi-
nięta praktyka zarządzania wiedzą pełni w orga-
nizacji rolę katalizatora, aktywizując działalność 
innowacyjną. Należy jednak zaznaczyć, że zarzą-
dzania wiedzą nie powinno rozumieć się jako pojęcia 

oderwanego. Przeciwnie, musi ono spełniać 
zadania usługowe wobec systemu zarządza-
nia innowacjami. Innowacje nie są bowiem je-
dynie wynikiem prostego połączenia wiedzy, 
a ich kreowanie wymaga równoczesnego wy-
stąpienia dodatkowych cech, tj. kreatywności 
pracowników, wizji itp.

dr inż. Agnieszka Leszczyńska
Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa

Politechniki Lubelskiej
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Summary
Knowledge management is currently one of the most active 
research fields. The popularity of this conception results 
from several premises: consolidation of knowledge ori-
ented conceptions of management, recognition of the key 
role of knowledge in organization and also of substantial 
benefits derived by companies implementing programmes 
of knowledge management. 
In this paper, the results of the research on the relation-
ships between knowledge management practice and crea-
tion of innovations are presented. The purpose of these 
research was to provide evidence to support the role of 
knowledge management within firms, especially to en-
hance innovation activity.

Tab. 3. Wyniki korelacji „czynniki zarządzania wie-
dzą – typy innowacji”

I1 I2 I3 I4 I5

NW1 0,848188 0,500719 0,516461 0,605201 0,781391

NW2 0,996342 0,49244 0,702422 0,853386 0,835273

NW3 0,306382 0,496385 0,705033 0,72404 0,473256

NW4 0,663444 0,75589 0,950907 0,935011 0,822364

NW5 0,51333 0,774252 0,933419 0,846714 0,750952

NW6 0,811199 0,355855 0,375486 0,527064 0,675757

NW7 0,611515 0,935137 0,980479 0,815688 0,908973

DW1 0,758514 0,863859 0,920927 0,921816 0,967104

DW2 0,234199 0,558035 0,675738 0,682325 0,491178

DW3 0,654664 0,852664 0,742863 0,646805 0,909148

DW4 0,137163 0,77525 0,470561 0,173981 0,583956

DW5 0,09505 0,291236 0,515703 0,526196 0,222521

DW6 0,551254 0,714053 0,813857 0,865781 0,767455

DW7 0,733723 0,817286 0,973914 0,967563 0,907046

WW1 0,505891 0,486436 0,756614 0,836358 0,568647

WW2 0,81339 0,677305 0,892454 0,994154 0,864422

WW3 0,73621 0,570393 0,85673 0,898741 0,728217

WW4 0,593514 0,925988 0,993404 0,867876 0,89996

WW5 0,718954 0,837859 0,988265 0,946211 0,906879

Źródło: zestawienie własne.
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Wstęp

ozpatrując problematykę przedsiębiorczości 
Polaków oraz ich skłonności do przejawia-
nia inicjatywy rynkowej, można sformuło-

wać kilka zasadniczych pytań: 
 co skłania Polaków do założenia własnej firmy;
 jakimi cechami powinien się charakteryzować 

prywatny przedsiębiorca;
 jakie grupy cech decydują o efektywnym i sku-

tecznym prowadzeniu własnej firmy?
W celu znalezienia odpowiedzi na wymienione py-

tania, autorka przeprowadziła badania empiryczne 
wśród prywatnych przedsiębiorców będących właści-
cielami firm należących do grupy małych i średnich 
przedsiębiorstw. Wydaje się bowiem oczywiste, że od 
wielkości przedsiębiorstwa w istotnym stopniu zale-
ży, jakie cechy są niezbędne w profilu osobowościo-
wym i kompetencyjnym jego właściciela. Dążenie do 
zidentyfikowania cech tworzących taki profil pozwo-
liło jednocześnie określić czynniki, które ułatwiają 
i utrudniają prowadzenie własnej firmy. 

W trakcie badań została wykorzystana metoda 
badania ankietowego. Badaniami objęto 140 właści-
cieli prywatnych przedsiębiorstw reprezentujących 

Profil kompetencyjno-osobo-
wościowy właściciela
firmy prywatnej
– wyniki badań empirycznych

Agnieszka Izabela Baruk

kategorię MŚP zlokalizowanych w województwie lu-
belskim. Ponad połowę z nich stanowili mężczyźni 
(56%), chociaż ich przewaga nie była zbyt duża, co 
świadczy o tym, że płeć raczej nie determinuje decy-
zji o rozpoczęciu działalności gospodarczej. 

Najczęściej wskazywaną przez respondentów 
przyczyną założenia własnej firmy było dążenie do 
zaspokojenia potrzeby wyróżnienia się oraz zdoby-
cia uznania w wymiarze materialnym i prestiżo-
wym (tab. 1). Można zatem powiedzieć, że była to
w większości przypadków decyzja związana ze sta-
wianiem przed sobą kolejnych wyzwań pozwalają-
cych na samorealizację, natomiast jej podjęcie nie 
wynikało raczej z konieczności (tylko 13,8% osób 
wskazało na trudności ze znalezieniem pracy). 

Wśród respondentów najliczniej były reprezen-
towane trzy przedziały wiekowe: 41–45 lat (26,9%), 
26–30 lat (23,1%) oraz 36–40 lat (21,2%). Cho-
ciaż osób w wieku 31–35 lat było relatywnie mniej 
(15,4%), można stwierdzić, że właścicielami firm 
prywatnych są głównie osoby liczące 26–45 lat, czyli 
raczej młode (rysunek). Zdecydowanie rzadziej bada-
ni właściciele firm prywatnych to osoby dojrzałe lub 
starsze oraz bardzo młode. Szczególnie mała liczba 
osób poniżej 25. roku życia możne wskazywać na do-

syć istotną rolę doświadczenia w samodzielnej 
działalności rynkowej, jako czynnika pozwa-
lającego ograniczyć ryzyko związane z podej-
mowaniem niewłaściwych decyzji. Z drugiej 
strony, osoby w wieku 26–45 lat nadal w wielu 
przypadkach przejawiają relatywnie większą 
chęć dokonywania zmian, czego przejawem 
jest ich aktywność odzwierciedlająca otwar-
tość na nowe wyzwania. 

Doświadczenie (m.in. zarządcze) jest tym 
bardziej istotne, gdyż zdecydowana większość 
badanych w pełni samodzielnie kierowała 
własną firmą (tab. 2), nie korzystając z po-
mocy innych osób. Ponad trzykrotnie rzadziej 
właściciele zatrudniali profesjonalnego mene-
dżera lub prowadzili firmę wraz ze wspólni-
kiem, bądź też wspólnie z członkami swojej 
rodziny. Samodzielne zarządzanie daje możli-
wość zachowania pełnej kontroli nad wszyst-
kimi aspektami prowadzonej działalności, 

Tab. 1. Przyczyny założenia własnej firmy

Przyczyna Wskazania
(w %)

chęć odniesienia sukcesu finansowego 48,3

chęć uzyskania niezależności 46,5

chęć zdobycia prestiżu 32,8

chęć wypełnienia zauważonej niszy rynkowej 32,7

dążenie do podtrzymania tradycji rodzinnych 15,5

presja rodziny 15,5

trudności ze znalezieniem innej pracy 13,8

sugestie znajomych 8,6

chęć zdobycia władzy 0,0

chęć stworzenia nowych miejsc pracy 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowa-
dzonych badań ankietowych.
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,

ale jednocześnie wiąże się z ponoszeniem całkowitej 
odpowiedzialności za podejmowanie niesłusznych 
decyzji i ich następstwa, co tym bardziej wskazuje 
na znaczenie doświadczenia z zakresu zarządzania, 
zwłaszcza kierowania ludźmi. Z drugiej strony do-
świadczenie jest czynnikiem znacznie ułatwiającym 
dokonanie wyboru właściwej osoby zarządzającej 
firmą w imieniu właściciela. 

Tab. 2. Osoba zarządzająca firmą

Osoba zarządzająca Wskazania 
(w %)

właściciel samodzielnie 67,2

zatrudniony menedżer (interim) 20,7

właściciel wraz ze wspólnikiem 17,2

właściciel wraz z pozostałymi członkami 
rodziny 15,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników prze-
prowadzonych badań ankietowych.

Zdecydowana większość respondentów ma dy-
plom wyższej uczelni, chociaż żaden z nich nie kon-
tynuował nauki w formie studiów podyplomowych 
(tab. 3). Może to wskazywać na niedostrzeganie 
przez nich konieczności pogłębiania wiedzy zdoby-
tej na studiach lub jej rozszerzania w nowych kie-

runkach, bądź też świadczyć o rzeczywistym braku 
przydatności dalszego kształcenia. O przywiązywa-
niu znacznie mniejszej wagi do przygotowania mery-
torycznego może ponadto świadczyć fakt, że jedynie 
23% właścicieli firm podnosiło swoje kwalifikacje. 
Wydaje się zatem, że potwierdza to dodatkowo nad-
rzędną rolę doświadczenia – nie tylko zawodowego, 
ale także życiowego w prowadzeniu własnej firmy. 
Tym bardziej że wśród cech ułatwiających działal-
ność rynkową na własny rachunek zdecydowanie 
częściej wymieniane było właśnie doświadczenie niż 
wiedza (tab. 4). 

Jakie cechy sprzyjają prowadzeniu
własnej firmy i utrudniają je

ożna zatem postawić pytanie, czy rzeczywi-
ście wiedza teoretyczna nie odgrywa klu-
czowej roli w prowadzeniu działalności

rynkowej, a przedsiębiorca, opierając się przede 
wszystkim na swoim doświadczeniu oraz cechach 
osobowych, może z powodzeniem zarządzać własną 
firmą? Przynajmniej w odniesieniu do małych i śred-
nich firm, uwzględniając wskazywane przez ich wła-
ścicieli cechy ułatwiające i utrudniające prowadzenie 
własnego przedsiębiorstwa, okazuje się, że wśród 25 
czynników sprzyjających efektywnemu prowadzeniu 
działalności rynkowej zdecydowanie najczęściej wy-
mieniane były cechy osobowościowe, natomiast wie-
dza znalazła się dopiero na 16. pozycji (tab. 4). 

Jako kluczowe najwięcej badanych osób wskazy-
wało zdolności interpersonalne, co świadczy o ros-
nącej świadomości istotnego znaczenia budowania 
i kształtowania pozytywnych pionowych i poziomych 
relacji z innymi ludźmi. Może to świadczyć o odcho-
dzeniu od autorytarnego stylu kierowania na rzecz 
partnerstwa, a tym samym dostrzeganiu znacznie 
większych korzyści, jakie jest w stanie osiągnąć 
przedsiębiorstwo dzięki zgodnej współpracy zatrud-
nionych w nim pracowników, którzy nie są trakto-
wani przez pracodawcę jak przeciwnicy, ale współ-
twórcy ewentualnego sukcesu całej organizacji. 

Innym ciekawym wnioskiem, jaki można wyciąg-
nąć, jest fakt, że wiele cech wymienianych przez 
respondentów świadczy o stawianiu przez nich wy-
sokich wymagań wobec siebie, a nie tylko w stosun-
ku do pracowników. Zwrócili oni także uwagę na 
konieczność odpowiedniego nastawienia do świata, 
ponaddwukrotnie częściej wymieniając optymizm 
niż chociażby wspominaną już wiedzę. Według 
12,5% osób dostrzeganie dodatnich stron konkret-
nej sytuacji oraz szans na ich odpowiednie wyko-
rzystanie niejednokrotnie przesądza o pomyślnym  
zakończeniu danego przedsięwzięcia, natomiast pe-
symistyczne podejście do kolejnego wyzwania może 
zdecydować o niepowodzeniu, zanim rozpocznie się 
jakiekolwiek działania.

Charakterystyczne jest również to, że wśród cech 
ułatwiających prowadzenie własnej firmy wyższe 
miejsca zajęły cechy wrodzone niż cechy nabyte. 
Kreatywność, zaradność czy konsekwencja w działa-
niu, zdaniem respondentów, są znacznie ważniejsze 
w porównaniu z takimi cechami, jak: asertywność, 
elokwencja czy punktualność, które każdy człowiek 

Rys. Wiek respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników prze-
prowadzonych badań ankietowych.

Tab. 3. Wykształcenie respondentów

Wykształcenie Wskazania (w %)

średnie 6,7

licencjackie 12,5

wyższe niepełne 13,5

wyższe pełne 67,3

podyplomowe 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników prze-
prowadzonych badań ankietowych.
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z lepszym lub gorszym skutkiem może wyćwiczyć. 
Wbrew obiegowym opiniom niewielkie znaczenie ma 
ponadto dobra prezencja wynikająca z urody oraz 
młody wiek, czyli cechy całkowicie niezależne od 
człowieka, które zgodnie z lansowanym przez nośni-
ki masowego przekazu stylem życia powinny sprzy-
jać odnoszeniu sukcesów, co zdaje się obalać jeden
z podstawowych mitów współczesnej epoki. 

Rozpatrując jednocześnie cechy, które według 
respondentów utrudniają prowadzenie działalności 
rynkowej, można stwierdzić, że czynnikiem mają-
cym istotne znaczenie w efektywnym zarządzaniu 
własną firmą jest umiejętność znalezienia złotego 
środka (tab. 5). Jako cechę ułatwiającą wymieniano 
bowiem często autodyscyplinę, ale stawianie nad-
miernych wymagań wobec siebie, zdaniem bada-
nych, może stać się hamulcem utrudniającym rozwój 
przedsiębiorstwa. Wymagania te muszą być bowiem 
adekwatne do konkretnej sytuacji. Potwierdzają to 
także inne przykłady, chociażby odpowiedzialność 

sprzyja skutecznemu zarządzaniu firmą, natomiast 
impulsywność zdecydowanie je utrudnia. Oczywi-
ście takich par skrajnych cech można, porównując 
obie grupy czynników, znaleźć znacznie więcej. 

Wspominana już wcześniej świadomość koniecz-
ności partnerskiego traktowania pracowników oraz 
wspólnego zespołowego realizowania celów widocz-
na jest również w przypadku wskazywanych przez 
badane osoby cech utrudniających prowadzenie
własnej firmy. Do często wymienianych cech, które 
nie sprzyjają prowadzeniu działalności rynkowej, 
należy bowiem stawianie zbyt dużych wymagań wo-

Tab. 4. Cechy ułatwiające prowadzenie włas-
nej firmy

Lp. Wymieniana cecha Wskazania (w %)

1. Zdolności interpersonalne 36,5

2. Kreatywność 29,8

3. Zaradność 27,9

4. Pracowitość 24,0

5. Doświadczenie 16,3

6. Konsekwencja w działaniu 15,4

7. Umiejętność samodzielnego
podejmowania decyzji 15,4

8. Zdecydowanie 12,5

9. Optymizm 12,5

10. Skrupulatność 11,5

11. Autodyscyplina 9,6

12. Asertywność 9,4

13. Ambicja 7,7

14. Odporność na stres 6,7

15. Inteligencja 5,8

16. Wiedza 5,8

17. Odwaga 5,8

18. Odpowiedzialność 4,7

19. Uprzejmość (kultura osobista) 3,9

20. Dobra prezencja 3,9

21. Stanowczość 2,8

22. Elokwencja 2,7

23. Punktualność 1,9

24. Upór 1,8

25. Młody wiek 1,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników prze-
prowadzonych badań ankietowych.

Tab. 5. Cechy utrudniające prowadzenie włas-
nej firmy

Lp. Wymieniana cecha Wskazania 
(w %)

1. Impulsywność 14,4

2. Roztargnienie 13,5

3. Nadmierna pewność siebie 12,5

4. Niecierpliwość 12,5

5. Nadmierne wymagania wobec siebie 11,3

6. Nadmierne wymagania wobec 
innych 9,7

7. Pobłażliwość 9,6

8. Uległość 8,7

9. Brak umiejętności pracy w zespole 8,7

10. Brak umiejętności szybkiego
podejmowania decyzji 6,7

11. Nieufność 6,6

12. Niechęć do ryzyka 5,8

13. Arogancja i egoizm 5,6

14. Zbyt pochopne podejmowanie 
decyzji 4,8

15. Młody wiek 4,8

16. Pracoholizm 3,9

17. Lenistwo 2,9

18. Upór 2,9

19. Rutyniarstwo 2,9

20. Nadmierna ufność 1,8

21. Brak umiejętności organizacyjnych 1,7

22. Brak zdolności interpersonalnych 1,7

23. Brak spontaniczności 1,6

24. Brak konsekwencji w działaniu 1,0

25. Rozrzutność 1,0

26. Brak odporności na stres 1,0

27. Skąpstwo 1,0

28. Niepunktualność 1,0

29. Brak skrupulatności 1,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników prze-
prowadzonych badań ankietowych.
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bec innych, brak umiejętności pracy zespołowej oraz 
arogancja i egoizm. 

Należy dodać, że wśród cech utrudniających pro-
wadzenie własnej firmy nie został wymieniony brak 
wiedzy (mimo że w grupie tej wskazano aż 29 cech), 
co kolejny raz zdaje się potwierdzać fakt, że przygo-
towanie teoretyczne w procesie zarządzania małymi 
i średnimi firmami według ich właścicieli jest mniej 
istotne niż inne czynniki. 

Zakończenie

a podstawie przedstawionych rozważań 
można stwierdzić, że hierarchiczny układ 
grup cech tworzących profil kompetencyj-

no-osobowościowy prywatnego przedsiębiorcy, które 
odgrywają istotne znaczenie w prowadzeniu działal-
ności rynkowej we wspomnianej kategorii przedsię-
biorstw, przyjmuje następującą postać:
 cechy osobowościowe,
 doświadczenie życiowe,
 doświadczenie zawodowe, 
 wiedza.

Potwierdzeniem prawidłowości takiej kolejności 
jest fakt, że tylko 13,5% respondentów stwierdzi-
ło, że prowadzona przez nich działalność nie była 
rentowna w ciągu ostatniego roku poprzedzającego 
badanie. W przypadku zdecydowanej większości ba-
danych osób ich firmy przynosiły zatem zyski, wo-
bec czego aż 77,6% respondentów było zadowolonych
z podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospo-
darczej (tab. 6). 

Tab. 6. Ocena trafności decyzji o założeniu 
własnej firmy

Ocena Wskazania (w %)

Jestem bardzo zadowolony 34,5

Jestem średnio zadowolony 43,1

Nie mam zdania 13,8

Jestem średnio niezadowolony 1,7

Jestem bardzo niezadowolony 6,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników prze-
prowadzonych badań ankietowych.

dr hab. Agnieszka Izabela Baruk
Zakład Marketingu Produktów Żywnościowych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu

Akademii Rolniczej w Lublinie

Summary
In the article the authoress presented the results of con-
ducted by herself empirical researches related to features 
which make easier and more difficult management private 
firms. The subjects of researches were the owners of enter-
prises representing the category of small and middle firms. 
It allowed to show the hierarchy of four groups of factors 
which play the key role in effective management private 
firm.

Biznes
odpowiedzialny
społecznie
Bożena Gajdzik

Odpowiedzialność społeczna
przedsiębiorstw – ujęcie definicyjne

połeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, 
traktowana jako „zobowiązanie biznesu 
do przyczyniania się do zrównoważonego 

rozwoju ekonomicznego poprzez prace z zatrudnio-
nymi i ich rodzinami, społecznością lokalną oraz 
społeczeństwem jako całością w celu podnoszenia 
jakości ich życia”1). „Odpowiedzialność społeczna 
jest […] efektywną strategią zarządzania w przed-
siębiorstwie, która przyczynia się do wzrostu kon-
kurencyjności danego przedsiębiorstwa, budowania 
reputacji i jednocześnie kształtowania korzystnych 
warunków dla rozwoju społecznego i ekonomiczne-
go”2). Według Unii Europejskiej, Corporate Social 
Responsibility (CSR) – Społeczna Odpowiedzial-
ność Przedsiębiorstw jest koncepcją „dobrowolnego 
uwzględniania przez firmę aspektów społecznych
i ekologicznych podczas prowadzenia działań hand-
lowych i w kontaktach z interesariuszami3)”.

Unia Europejska a biznes
społecznie odpowiedzialny

Unii Europejskiej debata na temat spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu toczy 
się od 1995 r., niemniej jednak zintensyfi-

kowanie działań nastąpiło w 2001 r., kiedy to Ko-
misja Europejska przygotowała dokument o nazwie 
Green Paper on CSR (CSR – Corporate Social Re-
sponsibility). Dokument opisuje zakres społecznej 
odpowiedzialności w wymiarze zewnętrznym i we-
wnętrznym. Adresatami wewnętrznego wymiaru 
odpowiedzialności są między innymi pracownicy 
firmy. Dbałość o rozwój ich wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji, przestrzeganie prawa pracy i praw 
człowieka, „sprawiedliwy system nagradzania” 
to tylko niektóre aspekty wewnętrznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstwa. Działania zewnętrzne 
mieszczące się w systemie społecznie odpowiedzial-
nego biznesu to dbałość o środowisko przyrodnicze, 
lojalność i uczciwość w stosunku do kontrahentów 
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(przedsiębiorstwa powinny przestrzegać zasad spo-
łecznej odpowiedzialności w ramach całego łańcucha 
logistycznego), gwarancja jakości produktów, współ-
praca z instytucjami i organizacjami rządowymi
i samorządowymi, udział w akcjach niesienia pomo-
cy potrzebującym itp.4) 

Standardy i systemy społecznej
odpowiedzialności

raz ze wzrostem zainteresowania problema-
tyką społecznej odpowiedzialności zaczęły 
powstawać standardy odpowiedzialności 

społecznej. Ogólne reguły postępowania stały się 
niewystarczające dla przedsiębiorstw. Również opi-
nia publiczna domagała się potwierdzenia i pomiaru 
działań określanych mianem społecznej odpowie-
dzialności. Powstały zatem szczegółowe wytyczne, do 
których należą między innymi standardy: AA1000, 
SA8000 oraz indeks giełdowy FTSE4GOOD. Istnie-
jące standardy pozwoliły przedsiębiorstwom na two-
rzenie systemów społecznej odpowiedzialności.

System społecznej odpowiedzialności to zamie-
rzony, uporządkowany układ działań zapewniają-
cych realizację polityki społecznej przedsiębiorstwa. 
Struktura systemu jest zbliżona do znanych przed-
siębiorstwom systemów, tj. Systemu Zarządzania Ja-
kością – SZJ i Systemu Zarządzania Środowiskowego 
– SZŚ. System społecznej odpowiedzialności jest czę-
ścią ogólnego systemu zarządzania firmą. Opraco-
wanie systemu CSR obejmuje trzy podstawowe fazy: 
przygotowawczą, realizacji i kontroli5) (rysunek). 

Studium przypadku – przedsiębiorstwo 
hutnicze Mittal Steel Poland

Etyka w przedsiębiorstwie hutniczym

czerwcu 2005 r. największe przedsiębior-
stwo hutnicze Mittal Steel Poland SA6) 
przyjęło kodeks etyczny. Reguły kodeksu 

przedsiębiorstwa Mittal Steel Poland skierowane są 
zarówno do całego przedsiębiorstwa, jak i wszystkich 
spółek zależnych, wszystkich pracowników, dyrekto-
rów i członków organów korporacji. Kodeks określa 
zasady zachowania się pracowników w miejscu pra-
cy i poza nim. Istotą etyki zawodowej jest wyelimi-
nowanie postępowania, które mogłoby godzić w po-
zytywny wizerunek przedsiębiorstwa. W kodeksie 
uregulowane są następujące kwestie: korzystania
z sieci elektronicznego przekazu informacji, przyj-
mowania prezentów i innych korzyści, przestrzega-
nia tajemnicy służbowej, prowadzenia działalności 
politycznej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy, 
poszanowania praw innych, relacji z kooperanta-
mi, klientami, ochrony danych osobowych, ochrony 
mienia i wartości przedsiębiorstwa, reagowania na 
działania nieetyczne i niezgodne z prawem7). Kodeks 
etyczny w tym przedsiębiorstwie hutniczym tworzy 

podwaliny pod nową kulturę firmy, będącą urze-
czywistnieniem wizji bycia najbardziej szanowaną 
firmą hutniczą na świecie. Mittal Steel to globalne 
i wielokulturowe przedsiębiorstwo. W takim przed-
siębiorstwie trzeba nauczyć się unikać konfliktów, 
szanować poglądy i przekonania innych, umiejętnie 
współpracować z otoczeniem w interesie i dla dobra 
całej organizacji. 

Dbałość o środowisko przyrodnicze

Proces ochrony środowiska oparty jest na dy-
namicznym modelu zapobiegania powstawaniu od-
padów. W analizowanym przedsiębiorstwie hutni-
czym realizacja zasad zrównoważonego rozwoju 
odbywa się w ramach funkcjonujących programów 
Czystszej Produkcji i Systemów Zarządzania Śro-
dowiskowego (norma ISO 14001). Przedsiębiorstwo 
podjęło wiele inwestycji, które mają zmniejszyć ne-
gatywne oddziaływanie firmy na środowisko. Naj-
ważniejsze z nich to8): budowa nowych elektrofiltrów 
odpylających taśmę spiekalniczą, modernizacja go-
spodarki szlamowej, rekultywacja i reeksploatacja 
części składowiska odpadów przemysłowych, moder-
nizacja spiekalni, wytłumianie nadmiernego hałasu
z urządzeń technologicznych, montaż instalacji do: 
recyrkulacji spalin, wdmuchiwania pyłu węglowego 
do wielkiego pieca, pomiaru emisji zanieczyszczeń
w sposób ciągły. Przedsiębiorstwo stosuje nowoczes-
ne filtry tkaninowe i elektrofiltry, które zatrzymują 
ok. 99% szkodliwych pyłów, uregulowało gospodarkę 
wodno-ściekową (uruchomienie końcowych oczysz-
czalni ścieków, domknięcie obiegu wody), realizuje 
recykling odpadów, np. oleje, zendra, zgorzelina, od-
pady smołowe, odpady cynkonośne, skrzepy, żużel 
piecowy i stalowniczy. Przedsiębiorstwo organizuje 
akcje i happeningi ekologiczne, np. akcja sadzenia 
drzew na Dzień Ochrony Środowiska (100 tys. drzew 
w strefie ochronnej Dąbrowy Górniczej).

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa
wobec interesariuszy

Kolejne obszary społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa hutniczego wynikają z wypeł-
niania moralnych powinności wobec interesariu-
szy zewnętrznych i wewnętrznych (pracowników, 
klientów, akcjonariuszy, dostawców, kontrahentów, 
społeczeństwa). Podstawą odpowiedzialności przed-
siębiorstwa Mittal Steel Poland SA wobec pracow-
nika jest przede wszystkim: przestrzeganie prawa
i standardów (prawo pracownicze, prawo pracy, 
normy bhp i standardy warunków pracy). W anali-
zowanym przedsiębiorstwie systematycznie maleje 
liczba wypadków przy pracy. W 2003 r. odnotowano
259 wypadków, w 2004 było 198 wypadków przy pra-
cy, a w 2005 – 156 wypadków (spadek w stosunku 
do roku 2003 o 40%)9). Odpowiedzialność firmy wo-
bec pracowników to także: godziwe wynagrodzenie, 
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poszanowanie godności pracowników, partycypacja 
pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 
skuteczna i sprawna komunikacja, dbałość o rozwój 
wiedzy i umiejętności pracowniczych i wiele innych 
działań. Przedsiębiorstwo realizuje program zarzą-
dzania wiedzą – Knowledge Management Programme 
(KMP). Program obejmuje realizację szkoleń i wy-
mianę doświadczeń między podmiotami korporacji 
z zakresu działalności podstawowej (w 2005 r. w ca-
łej spółce wzięło udział ponad 24 tys. pracowników), 
pracownicy uczą się także języków obcych (głównie 
angielskiego), szkolenia mają charakter off-on-job, 
np. wykłady, jak również on-the-job, np. szkolenia 
bezpośrednio na stanowisku pracy, tzw. przywarsz-
tatowe, najczęściej w zakresie obsługi maszyn i urzą-
dzeń. W 2006 r. rozpoczęły się szkolenia dla kadry 
kierowniczej w ramach tzw. programu Akademia 
menedżera. Podnosi się umiejętności menedżerów
w zakresie zarządzania zmianami.

Przedsiębiorstwo Mittal Steel stosuje nowoczes-
ne formy komunikacji, np. w październiku 2006 r. 
uruchomiono elektroniczną pocztę zaufania. Pra-

cownik przesyła zapytanie lub opisuje problem
i w ciągu 8–13 dni otrzymuje odpowiedź. Firma ma 
wewnętrzną sieć komunikacji intranet, wydaje ty-
godnik „Polska Stal”, organizuje spotkania i konfe-
rencje pracownicze, bada opinie pracowników, roz-
poznaje się ich potrzeby, preferencje, upodobania. 
Przedsiębiorstwo dba o rekreację i wypoczynek pra-
cowników i ich rodzin. Jest organizatorem Central-
nego Rajdu Hutników, rozgrywek piłkarskich, kolo-
nii, pikników i festynów pracowniczych. Celebruje 
się Dzień Hutnika, Dzień Dziecka, Dni Ziemi. Mittal 
Steel Poland nie zapomina także o byłych pracowni-
kach, zapraszając ich na spotkania świąteczne, prze-
kazując im paczki, kupony konsumpcyjne.

Zobowiązania przedsiębiorstwa wobec intere-
sariuszy zewnętrznych są zróżnicowane i wynikają 
z oczekiwań grup docelowych. W stosunku do klien-
ta przedsiębiorstwo deklaruje najwyższą jakość swo-
ich produktów, sprawną i szybką obsługę oraz relacje
bazujące na zaufaniu. W odniesieniu do akcjona-
riuszy firma zobowiązuje się do zapewnienia dłu-
goterminowych dochodów. Dostawcy otrzymują za-

Rys. Proces tworzenia systemu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
Źródłó: B. GAJDZIK, System społecznej odpowiedzialności biznesu – nowe wyzwanie dla przedsiębiorstw sektora hutnicze-
go, „Hutnik. Wiadomości Hutnicze”, nr 11/2006, s. 516.
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pewnienie o przejrzystości transakcji, terminowości 
zapłaty itp. Przedsiębiorstwo wdraża komputerowy 
system obsługi biznesu SAP. Wprowadza się ujedno-
licenie procedur, które mają być przejrzyste, czytel-
ne i usprawnią funkcjonowanie firmy we wszystkich 
obszarach biznesowych (od zaopatrzenia po dystry-
bucję i marketing). Przedsiębiorstwo doskonali Sys-
tem Zarządzania Jakością (ISO 9001:2000) i zapew-
nia elektroniczną obsługę klientów (Ekstranet).

Coraz częściej przedsiębiorstwo Mittal Steel Po-
land SA podejmuje działania na rzecz społeczności 
lokalnych. Spółka organizuje festyny, dni otwarte 
(co roku w maju można zwiedzać hutę), doraźną 
pomoc dla placówek publicznych (szkół, szpitali).
W 2006 r. przedsiębiorstwo wyposażyło Szkołę Pod-
stawową nr 3 w Świętochłowicach w multimedialną 
pracownię językową, pomagało także przy remoncie 
szkoły, zakupiło sprzęt do biblioteki i czytelni w Dą-
browie Górniczej, wyposażyło szpital w Sosnowcu 
w nowoczesny sprzęt (aparat do badań elektromio-
graficznych), uczestniczyło w finansowaniu pracow-
ni językowej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych w Świętochłowicach.

Podsumowanie

ziałania z zakresu określania nowej roli 
przedsiębiorstw we współczesnej gospo-
darce są ciągle rozbudowywane. Instytucje 

międzynarodowe, europejskie, instytucje giełdowe 
i finansowe, klienci, inwestorzy coraz częściej oce-
niają przedsiębiorstwa przez pryzmat zakresu dzia-
łań podejmowanych w ramach realizacji strategii 
biznesu społecznie odpowiedzialnego. Firmy rozu-
mieją potrzebę budowania wizerunku przedsiębior-
stwa odpowiedzialnego społecznie. Przykładem jest 
przedsiębiorstwo hutnicze Mittal Steel Poland SA, 
które było obiektem analizy. 

dr inż. Bożena Gajdzik
Politechnika Śląska

PRZYPISY
1) Definicja Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównowa-

żonego Rozwoju.
2) W. GASPARSKI, A. LEWICKA-STRZAŁECKA, B. ROK, 

G. SZULCZEWSKI, Europejskie i światowe standardy 
etyki oraz społecznej odpowiedzialności w działalności 
gospodarczej, [w:] W. GASPARSKI (red.), Europejskie 
standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Le-
ona Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 54.

3) Zielona Księga Komisji Europejskiej – Green Paper for 
Promoting a European Framework for Corporate Social 
Responsibility, COM (2001) 366 final, Bruksela 2001.

4) M. RYBAK, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzial-
ność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2004, s. 10.

5) Inspiracja na podst. A. ŁASZYN, Firma społecznie odpo-
wiedzialna, „Marketing w Praktyce” 2002, nr 7.

6) Mittal Steel Poland SA przedsiębiorstwo hutnicze, które 
powstało na bazie czterech polskich hut: Katowice, Sen-
dzimira, Cedler i Florian. Mittal Steel Poland SA jest 
firmą funkcjonującą w układzie interkontynentalnym. 
Spółka skupia około 70% produkcji krajowej hutnictwa 
żelaza i stali, zatrudnia ok. 13 000 pracowników, siedzi-
ba spółki mieści się w Katowicach.

7) Informacja na podstawie: Prezentacja kodeksu etyki biz-
nesu, HEN, „Polska Stal” nr 25/2005.

8) B. GAJDZIK, System społecznej odpowiedzialności biz-
nesu – nowe wyzwanie dla przedsiębiorstw sektora hut-
niczego, „Hutnik. Wiadomości Hutnicze” nr 11/2006,
s. 519 na podst. www.mittal-steel.pl/default.aspx (ma-
rzec 2006).

9) Na podstawie wewnętrznego raportu bhp przedsiębior-
stwa Mittal Steel Poland SA.
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Summary

The subject of this paper is an analysis of one of the most 
important aspects of the modern management, which is 
corporate social responsibility (CSR). The key  foundation 
of  the concept is ascertainment that enterprise is the part 
of complex system in social space. The synonim of corpo-
rate social responsibility is humanization of business. Com-
pany takes care of stakeholders, society and environment. 
The social responsibility is an effective strategy which con-
tributes to the increase of competitiveness and reputation 
company. The Corporate Social Responsibility (CSR) is
a concept of  voluntary considering by a company of social 
and ecological aspects in its business but more and more 
popular. The objective of this article is to describe new ac-
tivities of social responsibility faced by metallurgical com-
pany Mittal Steel Poland (nowadays Arcelor Mittal).
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Wprowadzenie

dith T. Penrose poszukuje rozwinięcia teorii 
wzrostu firmy, dalekiej od tradycyjnej teorii 
równowagi bazującej na kombinacji czynni-

ków wytwórczych i ceny. Podejście, które prezentuje, 
jest trudne do dopasowania do nowoczesnego przed-
siębiorstwa i do współcześnie ważnych problemów. 
Stosuje ona swoją teorię wzrostu dla wyjaśnienia dy-
wersyfikacji, integracji i łączenia firm, społecznych 
problemów związanych z przetrwaniem małego biz-
nesu, koncentracją przemysłową oraz naturą ekono-
micznego wzrostu1).

Zaprezentowana w wyżej wspomnianej książce 
koncepcja firmy tzw. Penrosian firm uzasadnia or-
ganizacyjną perspektywę ekonomii, którą podziela 
rosnąca grupa naukowców reprezentujących wiele 
dyscyplin. Ponadto dzięki nowemu widzeniu i zde-
finiowaniu istoty firmy E.T. Penrose jest często 
uważana za matkę teorii zasobowej firmy, w której 
podkreśla się, że firma, aby rozwijać się i przetrwać,
w odniesieniu do swoich konkurentów, musi posia-
dać rzadkie, unikalne i wyróżniające przewagi kon-
kurencyjne. To one są przyczyną wzrostu firmy2). 

Teoria wzrostu Edith T. Penrose odegrała bardzo 
ważną rolę w rozwoju teorii i praktyki zarządzania 
strategicznego. Kompleksowość analizy, osadzenie jej
w realiach firmy oraz otoczenia, uzasadnienie twier-
dzeń teorii przez odwołanie się do rzeczywistych 
procesów rozwoju gospodarczego, przystępna opiso-
wa metoda analizy – stanowią o jej walorach3).

Koncepcja przedsiębiorstwa
według E.T. Penrose

T. Penrose uważana jest za kluczową przed-
stawicielkę menedżerskich teorii przedsię-
biorstwa, które zakładają, że celem przed-

siębiorstwa jest osiąganie wzrostu. Zwraca ona 
uwagę na fakt, że we współczesnych przedsiębior-
stwach występuje ścieranie się rozbieżnych intere-
sów pomiędzy menedżerem a właścicielem kapitału. 
Pierwszy nastawiony jest głównie na zachowanie 

swojej pozycji zawodowej oraz prestiżu (będącego 
wypadkową możliwości finansowych firmy, jej wiel-
kości oraz ekspansywności i zdolności do opanowy-
wania nowych rynków), a celem drugiego z kolei jest 
osiąganie wysokich dywidend, z czym związane jest 
nastawienie na maksymalizację zysków4). 

Model firmy E.T. Penrose wymyka się klasyczne-
mu, a nawet neoklasycznemu podejściu ekonomicz-
nemu, bowiem jego pełne zrozumienie jest możliwe 
na tle dorobku nauk o zarządzaniu – szczególnie 
w obszarze podejścia zasobowego do strategii firmy. 
Dla E.T. Penrose firma jest zbiorem zasobów fizycz-
nych i ludzkich, których alokacja jest zdeterminowa-
na decyzjami zarządczymi, a nie, jak uważała więk-
szość ekonomistów, przez relacje cen na rynku5). Do 
zasobów firmy E.T. Penrose zalicza przede wszyst-
kim doświadczenie i umiejętności menedżerów, 
ich zdolność zmieniania zakresu działania, a więc 
i granic firmy. Kwestie te odnoszą się w prezento-
wanej przez nią teorii firmy do roli, jaką odgrywa 
w procesie jej wzrostu uczenie się, wykorzystanie 
zasobów ludzkich i pozostałych, proces zarządzania, 
dywersyfikacji produkcji, nabywania nowych zaso-
bów, fuzji i połączeń6). Wszystkie te aspekty mają 
na celu głębsze poznanie natury wzrostu przedsię-
biorstwa.

Koncepcje wzrostu przedsiębiorstwa –
ewolucja podejść

teorii ekonomii klasycznej do badań nad 
wzrostem podchodzi się pośrednio, trak-
tując go jako zmianę zachodzącą między 

dwoma stanami równowagi na krzywej produkcji 
oraz na modelowaniu zachowań inwestycyjnych7).
Z tej perspektywy proponowano istnienie ujemnej re-
lacji pomiędzy wzrostem i wielkością, co oznaczało, 
że małe przedsiębiorstwa rosły szybciej niż większe. 
Powodem tego było działanie małych firm zmierza-
jące do osiągnięcia minimalnej wielkości efektywnej. 
Efektywność zaś była związana ze zwiększeniem 
się skali. Z tego punktu widzenia wzrost stanowi 
ograniczony proces, co również tłumaczy zachowa-

Koncepcja zasobowa firmy
według Edith T. Penrose
w nurcie rozważań
nad wzrostem firmy
Sylwia Sysko-Romańczuk

,
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nie dążące ku ekspansji wielkich firm międzyna-
rodowych.

Przedstawiciele8) behawiorystycznego podejścia 
założyli postulat podziału pomiędzy funkcjami włas-
ności i kierowania (ściślej kontroli). Wytłumaczenie 
leżało we wzroście, który ich zdaniem był rezultatem 
potrzeby zwiększania stopnia realizacji osobistych 
celów kadry kierowniczej. Z tej perspektywy wzrost 
traktowany był jako ciągły proces, którego kolejne 
fazy przyspieszenia następowały w momencie, kiedy 
kadra kierownicza koncentrowała swoje wysiłki na 
tym, by wykorzystać maksymalnie te czynniki pro-
dukcji, które w danym czasie były poniżej oczekiwa-
nego poziomu wykorzystania. Jedyne ograniczenie 
dla wzrostu firmy stanowiły umiejętności zespołu 
kierowniczego oraz ich zdolność inspirowania pra-
cowników do działania oraz wzbudzanie wśród nich 
poczucia zaufania i pewności. 

Na tle podejścia behawiorystycznego warto zrobić 
głębsze odniesienie do dorobku E.T. Penrose9). Aby 
wyjaśnić naturę wzrostu firmy, przeanalizowała ona 
proces produkcyjny przedsiębiorstwa10). Pozwoliło 
jej to na odróżnienie, po pierwsze, zasobów i ,,pro-
dukcyjnych usług” oraz, po drugie, ,,produkcyjnych 
usług” i produkcyjnych możliwości. E.T. Penrose do-
konała tego rozróżnienia, ponieważ twierdzi, że za-
soby same w sobie nie tworzą procesu produkcyjnego, 
tylko właściwa umiejętność posługiwania się nimi 
oraz ich wykorzystywania powoduje, że przyczyniają 
się one do realizacji celów efektywnościowych firmy. 
Dla E.T. Penrose każda firma jest wyjątkowa, a ta 
wyjątkowość wynika z rozróżnienia pomiędzy zaso-
bami i usługami, jakie te zasoby świadczą: „...nigdy 
zasoby jako takie nie stanowią wkładu w proces pro-
dukcyjny, lecz usługi, jakie te zasoby mogą świad-
czyć”11). Usługi zasobów wynikają z unikalnego do-
świadczenia, pracy zespołowej oraz celów każdego 
przedsiębiorstwa. Usługi dostarczane przez zasoby 
są funkcją sposobu, w jaki zasoby te są wykorzysty-
wane. Te same zasoby, kiedy są użyte w innym celu, 
do innych zadań lub w kombinacji z różnymi zasoba-
mi dostarczają różną usługę lub grupę usług. Gene-
rowanie nowych usług produkcyjnych jest procesem 
tworzenia wiedzy: „to właśnie procesy operacyjne 
i rozwojowe są nieodłącznie związane z procesem, 
w wyniku którego wzrasta wiedza”12). Produkcja 
obejmuje więc wytwarzanie produktów i usług oraz 
kreowanie nowej wiedzy związanej z produkcją.
Tworzenie usług powoduje powstawanie problemu 
koordynacji. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach13) 
firma jest w stanie tak zorganizować swoje zasoby, 
aby wszystkie z nich były w pełni wykorzystane. 
Problem koordynacji jest jednak częściowo wyni-
kiem ograniczeń planowania: „Generalnie zawsze 
będą istnieć usługi możliwe do wykorzystania na 
tych czy innych liniach produkcyjnych, które nie są 
w pełni wykorzystywane, ponieważ firma nie jest 
w stanie zaplanować maksymalnego ich użycia”14). 
Problem braku zbilansowania zasobów jest nieod-
łącznym elementem realizacji planów produkcyj-
nych. Ponadto, wykonanie jakichkolwiek planów 
rozszerzenia produkcji będzie prowadzić do nabywa-

nia przez firmę zasobów, które nie będą mogły być 
w pełni wykorzystane w danym momencie, ale takie 
niewykorzystane usługi pozostaną dostępne dla fir-
my po zakończeniu ekspansji. Stanowią one w tym 
momencie rezerwy wzrostu firmy. Menedżerowie 
dążą do osiągania zysków: niewykorzystane zasoby 
tworzą szansę wzrostu dochodów bez podwyższania 
kosztów. Czynność użytkowania niewykorzystanych 
zasobów bowiem ponownie uruchomi proces, w któ-
rym kreowana będzie nowa wiedza, a z nią kolejne 
niewykorzystane zasoby, z których potencjalne usłu-
gi poszukiwać będą dla siebie nowych aktywności, 
nowych zastosowań. Proces ten się nie kończy.

Przejdziemy teraz do drugiego odróżnienia. Je-
śli produkcja niewykorzystanych usług jest jednym 
z obszarów wiedzy firmy, to zdolność zarządcza do 
określania „możliwości działania” firmy jest dru-
gim. W burzliwym otoczeniu zarząd musi być w sta-
nie identyfikować i działać wśród „szans produk-
cyjnych”15). Podążanie za szansami produkcyjnymi 
łączy firmę z klientami w interaktywny związek, 
w którym formułowane są nowe koncepcje produk-
tów. Takie szanse są integralną częścią procesów,
w wyniku których powstają usługi produkcyjne. 
„Doświadczenie rozwija wiedzę o możliwościach 
działania i sposobach jego realizacji przez firmę. Ten 
wzrost wiedzy powoduje zmianę w produkcyjnych 
szansach firmy”16).

Według Edith T. Penrose, firma nie reaguje pa-
sywnie na bodźce z rynku, lecz raczej strategicznie 
go kształtuje17), w obrębie dynamicznego, historycz-
nie uwarunkowanego środowiska. Firmy rozwijając 
się i odpowiadając na szanse produkcyjne, zmienia-
ją się i dalej różnicują oraz, w wyniku tego proce-
su, zmieniają charakter parametrów opisujących 
„rynek”. Przedsiębiorcy odgrywają decydującą rolę 
w interpretacji informacji zwrotnych z otoczenia, 
w celu zrozumienia i zintegrowania ewoluujących 
usług produkcyjnych i pojawiających się możliwości. 
Sukces zderzenia ze sobą usług i możliwości pojawia-
jących się w otoczeniu zależy od rodzaju usług pro-
dukcyjnych posiadanych przez firmę oraz zdolności 
kadry zarządczej do szybkiej reakcji przearanżowa-
nia zasobów odpowiednio do parametrów zaistnia-
łych możliwości. Niewykorzystane możliwości dostar-
czają firmie bodźców do podjęcia wysiłków na rzecz 
potencjalnego wzrostu, ale wzrost wymaga zdolno-
ści antycypowania i reagowania na pojawiające się 
w otoczeniu szanse. Stopa wzrostu nie jest bowiem 
ani automatyczna, ani nieograniczona. Podczas gdy 
zarząd stara się jak najlepiej spożytkować dostęp-
ne zasoby, pojawiają się ograniczenia w stosunku 
do wzrostu generowane przez sam sukces wzrostu.
E.T. Penrose pisze, że „[...] właściwa natura fir-
my, jako administracyjnej i planującej organizacji, 
wymaga, aby obecni odpowiedzialni jej pracowni-
cy przynajmniej znali i zatwierdzali, nawet jeżeli 
w szczegółach nie kontrolują, wszystkie plany i pro-
cedury w firmie [...]. Potencjał zatrudnionej kadry 
menedżerskiej firmy wyznacza limit ekspansji firmy 
w danym czasie, a nie rynek”18). Stąd owszem, nowe 
zasoby mogą być szybko „wciągnięte” do firmy, ale 
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przetwarzanie zasobów w usługi produkcyjne zabie-
ra dużo czasu i wymaga doświadczenia. 

Edith T. Penrose uważa, że skutecznymi stra-
tegiami rozwoju dużych firm są dywersyfikacja19), 
innowacje oraz ekspansja przez fuzję i przejęcia20). 
Poprzez wprowadzanie różnych asortymentów pro-
duktów i działanie na różnych rynkach oraz sto-
sowanie nowych technologii firma ma możliwość 
rozwoju. E.T. Penrose dostrzega także ograniczenia 
tego rozwoju związane ze sprawnością zarządzania, 
produktem i rynkiem oraz ryzykiem i niepewnością. 
Bariery te wynikają z nieodpowiednich umiejętności 
i kwalifikacji menedżerów, trudności przewidywa-
nia zmian w otoczeniu, wprowadzania produktów 
nieodpowiednich do potrzeb klientów oraz działania 
na mało atrakcyjnych rynkach. Dokładnie tak, jak 
zasięg ekspansji na bazie istniejących w firmie usług 
produkcyjnych napotyka szanse rynkowe, tak i ruch 
w kierunku nowych rynków napotyka problem roz-
szerzania unikalnych usług produkcyjnych. Tu pro-
blem stanowi budowanie doświadczonego zespołu 
menedżerskiego i technicznego w nowych obszarach 
działania. Wewnętrzna koordynacja wymaga zasto-
sowania hamulca na takim poziomie wzrostu, przy 
którym można podążać za szansami rynkowymi. 
Wzrost jest hamowany przez opóźnienia w rozwoju 
nowych baz (zasobów, usług, możliwości produkcyj-
nych) i przez trudności w koordynowaniu rosnącej 
jednostki.

W długiej perspektywie zyskowność, przetrwanie 
i wzrost firmy nie zależą tak bardzo od efektywno-
ści, dzięki której firma może organizować produkcję 
(nawet daleko zdywersyfikowanej gamy produktów), 
jak od zdolności firmy do ustalania jednej lub więcej
i relatywnie niepodważalnej bazy, na podstawie któ-
rej firma może aranżować i rozszerzać swoje działania
w konkurencyjnym otoczeniu. To nie skala produkcji, 
ani nawet wielkość firmy, są istotnymi problemami 
do rozważań, ale raczej natura bazowej pozycji, któ-
rą firma jest w stanie ustalić i chronić21). Dążenie do 
ustalenia bazowej pozycji, w pewnym sensie, ograni-
cza szanse produkcyjne, jakie pojedyncza duża firma 
mogłaby przedsięwziąć. Jednak w ciągu gospodar-
czym takie szanse nie giną, lecz przeciwnie – prze-
mieszczają się do nisz rynkowych i stają się szansami 
dla małych i nowych firm. Według E.T. Penrose nisze, 
kreując szanse wzrostu dla małych firm, ograniczają 
tendencję do koncentracji przemysłowej. 

Często zdarza się, że nowy paradygmat jest 
równocześnie rozwijany przez nieznanych sobie na-
wzajem autorów. W tym czasie, kiedy książka E.T. 
Penrose pojawiła się na rynku, A. Chandler miał 
ukończoną swoją Strategy and Structure22), w której 
centralne miejsce zajmuje koncepcja organizacyj-
nych zdolności23) synonimiczna z pozycją bazową fir-
my E.T. Penrose. Z kolei G.B. Richardson24) zasuge-
rował zastąpienie terminologii E.T. Penrose (ale bez 
zmiany znaczenia tych pojęć) dotyczącej zasobów
i usług produkcyjnych terminologią obejmującą dzia-
łania i zdolności. Pisał bowiem, że przemysł należy 
traktować jako nośnik nieskończenie dużej liczby 
działań (activities) odnoszących się do odkrywania 

i określania przyszłych wymagań, potrzeb badaw-
czych, projektowania i marketingu wyrobów itp. Te 
działania powinny być podejmowane przez organi-
zacje o odpowiednich możliwościach (capabilities), 
lub, inaczej, z odpowiednią wiedzą, doświadczeniem 
i zdolnościami. Poza tym G.B. Richardson rozszerzył 
wewnętrzną dynamikę wzrostu firmy Penrose, zda-
jąc sobie sprawę, że perspektywa wewnętrznych re-
lacji w firmie osłabiła perspektywę dominującej roli 
rynku, poglądu do tej pory dominującego w tradycyj-
nym podejściu ekonomicznym do firmy. Firmy spe-
cjalizują się w działaniach, w których wykorzystują 
podobne zdolności i nawiązują współpracę z tymi 
przedsiębiorstwami, które specjalizują się w komple-
mentarnych działaniach. Wskutek tego współdzia-
łanie gospodarcze nie jest koordynowane ani przez 
hierarchię w pionowo zintegrowanym układzie firm, 
ani przez ceny na rynku; działania gospodarcze 
mogą być koordynowane przez połączone lub siecio-
wo powiązane grupy kooperujących firm. Według 
G.B. Richardsona przemysł to „zwarta sieć koopera-
cji i powiązań, dzięki którym firmy są wewnętrznie 
skorelowane ze sobą25)”.

Twierdzenie to niesie daleko idące implikacje do 
zrozumienia dynamiki organizacji przemysłowej, 
łącznie z procesami wzajemnego dostosowania firm 
na rynku, regionalnej konkurencyjności i przemy-
słowego wzrostu. Klasyczna koncepcja przemysłowe-
go sektora składającego się z homogenicznych firm 
wytwarzających homogeniczne produkty wraz z ko-
niecznością współistnienia założeń teorii równowagi 
zaprzecza istocie współczesnej przedsiębiorczości. 
Jednocześnie ogranicza zrozumienie procesu róż-
nicowania się przedsiębiorstwa i gospodarczej inte-
gracji, które stanowią centralny punkt do rozważań 
nad postępem gospodarczym. Wysoko innowacyjne 
regiony, takie jak np. Dolina Krzemowa, wydają 
się mieć więcej wspólnego z dynamiką E.T. Penro-
se osadzoną w „ścisłej sieci kooperacji i powiązań” 
niż modele homogenicznych przedsiębiorstw  gospo-
darek równowagi. W takiej gęstej sieci powiązań 
rynkowych nisze E.T. Penrose są płodną ziemią nie 
tylko dla odnowy istniejących firm, ale miejscem da-
jącym życie nowym, początkujących firmom oraz zu-
pełnie jeszcze nieznanym typom firm i nowym sub-
sektorom. 

Rozważania „neoklasyczne” nad wzrostem do-
tyczą rewindykacji ogłoszonego przez R. Gibrata
w 1931 r. prawa proporcjonalnego skutku26), zgodnie 
z którym wielkość nie wpływa na wzrost. Traktuje 
się go jako wynik różnych czynników działających 
w mnożnikowy sposób na początkową wielkość fir-
my. Należą do nich: zysk, rentowność, możliwości 
ekspansji rynków, awersja do ryzyka kadry kierow-
niczej czy zmiany w koniunkturze przemysłowej czy 
polityczne itp. Czynniki te zależne są nie tylko od 
przedsiębiorstwa, ale też i od otoczenia, które na nie 
oddziałuje – czasem pozytywnie, a czasem negatyw-
nie (przyczyniając się do zmniejszenia wielkości).
Z prawa proporcjonalnego skutku wynika brak ist-
nienia kategorii optymalnej wielkości oraz trzy inne 
postulaty będące jego głównymi zasadami: ,
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 wszystkie przedsiębiorstwa mają to samo prawdo-
podobieństwo wzrostu w określonym tempie, nieza-
leżnie od wielkości początkowej; średni wzrost ocze-
kiwany i jego zmienność są identyczne dla wszystkich 
klas wielkości firmy;

 przeszły wzrost nie wpływa na jego wartość aktu-
alną, nie zachodzi bowiem korelacja czasowa;

 rozproszenie wielkości firm dąży do zwiększania 
się w czasie, co oznacza zwiększenie się koncentracji 
sektorowej, jeśli liczba przedsiębiorstw jest stała.

Od lat 70. ub. wieku prawo R. Gibrata stale było 
poddawane naukowej weryfikacji, z mniejszym lub 
większym jego zaprzeczeniem. 

Ograniczenia wyżej analizowanych podejść w wy-
jaśnianiu zjawiska dynamiki wzrostu firm przyczy-
niło się do poszukiwania nowych podejść i obszarów 
wiedzy. Rozwój koncepcji uczenia się organiza-
cji w zarządzaniu jest rezultatem poszukiwań odpo-
wiedzi na pytania dotyczące problematyki rozwoju 
organizacji (organizational development) i związany-
mi z nią teoriami zmian organizacyjnych27). Pierw-
sze teorie uczenia wywodzą się już z nurtu behawio-
rystycznego, traktującego uczenie organizacji jako 
uczenie ludzi, zgodnie z którym uczenie związane 
jest z mechanizmem „bodziec–reakcja”. Jednak zde-
cydowany rozwój koncepcji uczenia nastąpił wokół 
drugiego nurtu badań nad uczeniem organizacji 
– nurtu poznawczego – gdzie kluczowym elementem 
uczenia jest wiedza, a uczenie jest traktowane jako 
proces, dzięki któremu wiedza jest tworzona i mody-
fikowana. W teorii uczenia się wzrost firmy analizuje 
się w perspektywie czynnika wieku, którego elemen-
tem składowym jest uczenie się kadry zarządzającej 
i całej organizacji (czynniki te występują również 
w teorii cykli życia przedsiębiorstwa). Już E.T. Pen-
rose pisała, że umiejętności zespołu kierownicze-
go, to podstawowy filar pozwalający przezwyciężyć 
ograniczenia pochodzące z otoczenia i z wnętrza 
firmy. W tym sensie warto podkreślić, że potrzeby 
kadrowe zwiększają się, im dalej będzie sytuowana 
firma od osi działalności zwyczajnych. Popyt na ka-
drę kierowniczą nie może być zaspokajany tylko po-
przez zatrudnienie nowych pracowników, ze wzglę-
du na potrzebny w tym przypadku proces uczenia 
się. Ograniczenia te można przezwyciężyć poprzez 
adekwatne planowanie usług (czynności) kierowni-
czych potrzebnych w procesie wzrostu. Warto tak-
że przytoczyć model B. Jovanovic28), który wyjaśnia 
szybszy wzrost małych firm mechanizmem uczenia 
się (stopniowo odzwierciedla różnice w efektywności 
firmy, szczególnie w sytuacji ewolucyjnych zmian 
w przemyśle). Z kolei R. Nelson i S.G. Winter29) oraz 
R. Erickson i A. Pakes30) skupiają się nad sukcesem 
B+R oraz na szkoleniu kadry kierowniczej. J. Sut-
ton31) natomiast wyjaśnia, że brak wpływu wielkości 
na wzrost bierze się z braku połączenia pomiędzy 
sektorami, w których prowadzone są działalności 
(dotyczy to przede wszystkim dużych firm). 

Chociaż pierwsze koncepcje organizacyjnego 
uczenia pojawiły się w latach 60. ub. wieku, to do-
piero w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia zaob-
serwowano dynamiczny wzrost prac badawczych

w tym obszarze. Przyczyn tak dużego zaintereso-
wania uczeniem się należy upatrywać, po pierwsze, 
w konieczności szybkiego dostosowywania się firm 
do burzliwie zmieniającego się i złożonego otocze-
nia32) oraz, po drugie, we wzroście znaczenia inno-
wacyjności (nie tylko produktowych, ale również or-
ganizacyjnych, marketingowych, technologicznych)
w tworzeniu przewagi konkurencyjnej i związane
z tym uznanie wiedzy jako kluczowego zasobu stra-
tegicznego firmy. Powszechnie znane jest twierdze-
nie, że „aby przetrwać, firmy muszą uczyć się szyb-
ciej/efektywniej niż konkurencja33)”.

Dorobek teorii uczenia się jest silnie zróżnicowa-
ny, jednak niezależnie od głównej dyscypliny nauko-
wej, przyjętej perspektywy ontologicznej lub/oraz 
fundamentalnej teorii istnieją liczne obszary wspól-
ne34). Przede wszystkim poszukuje się odpowiedzi na 
pytania: gdzie zachodzi uczenie, co jest wynikiem 
uczenia, jaki jest zakres uczenia, jakie działania 
tworzą proces uczenia, co jest źródłem uczenia. 

Zakończenie

szystkie firmy są kontrolowane przez mene-
dżerów. E.T. Penrose twierdzi, że w dąże-
niu do maksymalizowania pewnej własnej 

funkcji użyteczności pragną oni realizować jeszcze 
inne cele niż osiąganie zysku35). To pod ich wpływem 
realizowany jest główny cel firmy, jakim jest szybki 
wzrost, gdyż wówczas rosną: ich prestiż, dochody, 
satysfakcja oraz warunki do zaspokojenia ambicji. 
E.T. Penrose stwierdza, że z punktu widzenia decy-
zji finansowych i inwestycyjnych, cel firmy jest rów-
noważny maksymalizacji zysku w długim okresie36). 
Kierownictwo ma za zadanie określenie strategii fir-
my, tzn. koncepcji jej rozwoju i przyszłej pozycji na
rynku i w otoczeniu, która zależy od posiadanych za-
sobów, unikalnych umiejętności, wiedzy i doświad-
czenia osób zarządzających oraz identyfikowania 
okazji produkcyjnych. Stąd model zarządzania za-
inicjowany przez E.T. Penrose umieszczono w grupie 
modeli zasobowych.

E.T. Penrose dostarczyła bogatego zestawu kon-
cepcji do badania współczesnych przedsiębiorstw 
biznesowych i procesów rozwojowych. 

dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk
Katedra Systemów Zarządzania
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Summary
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based view of the firm in scope of the growth of the firm.
E.T. Penrose searches for development of theory of the 
growth of the firm, which differ from traditional balance 
theory based on combination of production factors and 
price. E.T. Penrose applies her growth theory to explain 
dispersion, integration and jointing of firms, social prob-
lems connected with survival of small business, industrial 
concentration and economic nature of growth. E.T. Pen-
rose’s view of the firm justifies the organizational view 
of economics. The model of E.T. Penrose’s firm vary from 
classical and even neoclassical economic attitude. The full 
understanding of this model is possible only when consid-
ering management science – especially in scope of resource 
– based view of the firm. 
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Wstęp

większenie potencjału zasobowego o do-
tację z zewnątrz wpływa na wzrost poten-
cjału konkurencyjności i wykorzystanie 

instrumentów konkurowania, stwarza przewagę 
konkurencyjną oraz poprawia pozycję konkurencyj-
ną. Strategia Lizbońska zakładała, że gospodarka 
Unii Europejskiej powinna do 2010 r. się stać naj-
bardziej konkurencyjną i dynamicznie rozwijającą 
się gospodarką świata. Szczyt Lizboński postrzegał 
integrację społeczeństwa i ekonomii w praktycznym 
związku promującym wykorzystanie wiedzy i przed-
siębiorczości w rozwoju gospodarczym UE. Należy 
doszukiwać się związku tych determinant z gospo-
darką polską, już wtedy bowiem zamierzano włączyć 
inne państwa, w tym Polskę, w realizację Strategii 
Lizbońskiej. Opracowano dla krajów kandydujących 
wiele programów pomocowych – przedakcesyjnych, 
wspierających m.in. innowacyjne programy inwesty-
cyjne. Specjalny Przedakcesyjny Program na Rzecz 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD) 
powstał jako instrument pomocy dla dziesięciu 
krajów starających się o członkostwo w Unii Euro-
pejskiej. Realizacja programu miała przygotować 
instytucje i beneficjentów w tych krajach do korzy-
stania z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej po 
przystąpieniu do Unii Europejskiej. Wdrażanie pro-
gramu rozpoczęto w lipcu 2002 r., a zakończono
w sierpniu 2004 r., podpisując łącznie 24 431 umów 
na kwotę 4 779 mln zł.

Polska z chwilą akcesji z UE uzyskała również 
dostęp do wsparcia w ramach polityki strukturalnej 
Unii Europejskiej. W latach 2004–2006 instrumenty 
polityki strukturalnej UE są w Polsce realizowane
w ramach Narodowego Planu Rozwoju, obejmującego 
wiele programów operacyjnych. Jednym z nich jest 
Sektorowy Program Operacyjny (SPO) – Restruktu-
ryzacja i modernizacja sektora żywnościowego i roz-
wój obszarów wiejskich 2004–2006. W ramach dzia-
łania są wspierane projekty inwestycyjne związane
z modernizacją i dostosowaniem do warunków funk-
cjonowania na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej 
zakładów działających w obszarze przetwórstwa
i marketingu produktów rolnych. Wsparciu podlega-
ły m.in. projekty dotyczące budowy lub modernizacji 

zakładów produkcyjnych lub infrastruktury handlu 
hurtowego produktami rolnymi, inwestycji dotyczą-
cych ochrony środowiska, przynoszących wymierny 
efekt ekologiczny. W pracy przedstawiono wyniki 
badań nad wpływem środków finansowych z UE na 
rozwój konkurencyjny przedsiębiorstwa.

Cele i metodyka badań

rzyjęto założenie, że przedsiębiorstwo wy-
korzystujące środki unijne ulega zmianom 
wewnętrznym w zakresie zarządzania za-

sobami materialnymi i niematerialnymi. Ocena 
badanych podmiotów od strony rzeczowej i przez 
pryzmat osiągniętej efektywności ekonomicznej sta-
nowi podstawę do wnioskowania o wpływie środków 
unijnych na konkurencyjny rozwój przedsiębiorstw 
i zwiększeniu ich potencjału innowacyjnego. Na tej 
podstawie weryfikowano hipotezę, że dotacje unijne 
nie tylko w okresie implementacji prowadzą do po-
zytywnych zmian w przedsiębiorstwie, ale również 
zapewniają trwały jego rozwój w przyszłości, pozwa-
lając na łatwiejsze zapanowanie nad sytuacją kryzy-
sową i jej pokonanie. 

Sformułowano następujące cele cząstkowe:
 zbadanie, jak duży jest wpływ dotacji unijnych na 

rozwój przedsiębiorstwa i jakie elementy zasobowe 
podlegają istotnym zmianom w warunkach nadarza-
jących się „okazji” wsparcia kapitałowego;

 określenie, czy wykorzystanie środków unijnych 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem skutkuje łatwiej-
szym pokonaniem barier wejścia na rynki globalne 
przez bezpośrednie inwestycje w wiedzę lub zaku-
pienie jej w firmach outsorsingowych, a także przez 
kooperacje w sieciach lub aliansach strategicznych;

 stworzenie modelu ekonomicznego przedsiębior-
stwa innowacyjnego po zużytkowaniu środków po-
mocowych.

Wpływ wykorzystania środków unijnych na roz-
wój przedsiębiorstw badano w 2006 r. w 4 przedsię-
biorstwach z woj. warmińsko-mazurskiego działają-
cych w sektorze przetwórstwa mięsnego:  Zakładach 
Mięsnych Morliny SA w Ostródzie, Ubojni Drobiu 
„Indyk-Mazury” Sp. z o.o. w Ostródzie, Ubojni Dro-
biu „Prosper” Sp. z o.o. w Łukcie, Zakładach Mięs-
nych „Matczak” w Dąbrównie. Przedsiębiorstwa te

Wykorzystanie środków
unijnych w konkurencyjnym 
rozwoju przedsiębiorstwa 
Benedykt Puczkowski

PO2007_07-08.indd   26PO2007_07-08.indd   26 2007-07-12   11:38:212007-07-12   11:38:21



organizacji 7-8/2007 27

,

są klasyfikowane jako przedsiębiorstwa średnie
i duże (dwie firmy dokonują uboju i rozbioru mięsa 
drobiowego, dwie uboju i przetwórstwa mięsa trzody 
chlewnej i wołowego). Jednostki te w okresie poprze-
dzającym inwestycje z udziałem środków unijnych 
prowadziły działania polegające na zmniejszeniu ne-
gatywnego wpływu na środowisko oraz na zwiększe-
niu możliwości konkurowania. 

W badaniach wykorzystano kwestionariusz an-
kiety opracowany przez autora (pozyskiwano dane 
ilościowe i jakościowe). Ankiety przeprowadzono za 
pomocą pogłębionego wywiadu kierowanego do me-
nedżerów lub właścicieli badanych przedsiębiorstw. 
Celem wywiadu było uzyskanie informacji na po-
stawione cele badawcze związane z założonym pro-
blemem naukowym. Wnikliwej analizie poddano 
materiały źródłowe uzyskane w księgowości firmy, 
takie jak: rachunek zysków i strat, bilans, przepły-
wy gotówkowe i dokumenty rozliczeniowe programu 
SAPARD (umowy i wnioski o płatność końcową) od 
chwili otrzymania dotacji do końca 2005 r. Wnikli-
wej analizie ekonomicznej poddano wskaźniki efek-
tywności: ROS – rentowność sprzedaży netto, ROE 
– rentowność kapitału własnego, QR – płynność 
szybką, CR – płynność bieżącą, poziom zadłużenia 
aktywów i rotację zapasów. 

Badania jakościowe zmian zasobów niemate-
rialnych pozwoliły na identyfikację instrumentów 
konkurowania w zakresie produktu, ceny, promocji
i dystrybucji. Triangulacja metod badawczych po-
zwoliła na weryfikację celów badawczych i możliwie 
szerokie spojrzenie na badaną problematykę.

Wyniki badań

ączne kwoty wnioskowane przez poszcze-
gólne przedsiębiorstwa i otrzymane po 
zakończeniu procesu wdrażania projektu 

przedstawiono w tabeli 1. Z danych wynika reguła 
niepełnego wykorzystania przyznanej kwoty wspar-
cia – nie zużytkowano od kilkudziesięciu tysięcy do 
2 mln złotych. Według badanych menedżerów po-
wodem takiej sytuacji było nieprecyzyjne ustalenie 
kosztów inwestycji w chwili składania wniosków 
i brak możliwości zmian w zakupie środków trwa-
łych po podpisaniu umowy. Przedsiębiorcy, którzy 
z różnych powodów zakupili wyposażenie lub linie 
technologicznie taniej niż było zapisane we wnio-
sku i umowie o dofinansowaniu, nie mogli powstałej 
rezerwy kapitałowej przeznaczyć na inne wydatki.
Na uwagę zasługuje również wskaźnik udziału do-
tacji w aktywach firm ogółem, który dla Zakładów 
Mięsnych Morliny SA wynosi 5,2%, dla Zakładów 
Mięsnych „Matczak” – 7%, dla Ubojni Drobiu „Pro-
sper” – 1,6%, Ubojni Drobiu „Indyk-Mazury” – 8,5% 
(tab. 1). Analiza procentowa udziału dotacji w akty-
wach wykazuje najniższy wskaźnik (1,6%) dla Uboj-
ni Drobiu „Prosper”, który uruchomił nowoczesny 
zakład na początku 2002 r. (roczny okres amorty-
zacji majątku firmy i stosunkowo niski poziom do-
tacji). Wsparcie stanowiło 50% kwalifikowanych 
kosztów inwestycji, stąd nastąpił wzrost aktywów 
każdej z firm o kolejne 50%, wynikające z udziału 
środków własnych w inwestycji (w tej analizie nie 
uwzględniono kosztów niekwalifikowanych). Tak 
więc aktywa brutto wzrosły w ZM Morliny o 10,4%, 
ZM „Matczak” o 14%, UD „Prosper” o 3,2%, a w UD 
„Indyk-Mazury” o 17%.

Zrealizowane inwestycje polegały na zakupie no-
woczesnych maszyn pakujących próżniowo, z jedno-
czesnym ważeniem i etykietowaniem, oraz maszyn 
usprawniających i podnoszących jakość produkowa-
nych wyrobów mięsnych, jak nadziewarki do wędlin, 
urządzenia wędzarnicze, specjalistyczne pojazdy. 
Dwie firmy dwukrotnie wnioskowały w ramach 
działania SAPARD 1.1. Badane przedsiębiorstwa 

Tab. 1. Wnioskowany kapitał i otrzymana dotacja w ramach działań inwestycyjnych SAPARD 
(w tys. PLN) oraz % udziału dotacji w aktywach ogółem (2002 r.)

Wyszczególnienie
ZM Morliny ZM „Matczak” UD „Prosper” UD „Indyk-

-Mazury”

PLN %
aktywów PLN %

aktywów PLN %
aktywów PLN %

aktywów

Wnioskowana kwota 
wsparcia 10 500,0 6,4 700,0 7,0 301,1 1,6 1216,2 8,5

Otrzymana kwota 
wsparcia 8500,0 5,2 656,0 7,0 269,1 1,6 1183,9 8,5

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 2. Wpływ inwestycji na zatrudnienie (rok bazowy = 100)

Zatrudnienie ZM Morliny ZM „Matczak” UD „Prosper” UD „Indyk-
-Mazury”

Przed inwestycją 100 100 100 100

Rok po zakończeniu inwestycji 1,0 0,0 17,8 1,0

2 lata po zakończeniu inwestycji 11,1 1,0 17,7 13,1

Źródło: opracowanie własne.

PO2007_07-08.indd   27PO2007_07-08.indd   27 2007-07-12   11:38:212007-07-12   11:38:21



28 przegląd

wnioskowały także w programie SPO ROL Działa-
nie 1.5. Trzy firmy starając się o pozyskanie środ-
ków na realizację inwestycji, korzystały z usług firm 
doradczych akredytowanych przez PARP (nie korzy-
stały ZM Morliny).

Wsparcie inwestycji środkami unijnymi pozy-
tywnie wpływało na wzrost zatrudnienia (tab. 2). 
Badane firmy wykazały zwiększenie zapotrzebo-
wania na kapitał ludzki od 10,3 do 56,4% w trzech 
przypadkach – porównano stan przed wsparciem 
i dwa lata po zakończeniu inwestycji. Nieznacz-
ny wzrost zatrudnienia miał miejsce w ZM „Mat-
czak”. Badane firmy nie zmniejszyły zatrudnienia, 
mimo procesowych inwestycji innowacyjnych, któ-
re z reguły zmniejszają liczbę stanowisk bezpo-
średnich. 

Wyraźnie wzrosły przychody w 1. roku po za-
kończeniu inwestycji (z wyjątkiem ZM Morliny) 
oraz 2 lata po zakończeniu etapu rozwoju przed-

siębiorstw – wzrost kształtował się na poziomie 
12–15% (tab. 3). Również osiągnięty zysk netto 
w 1. roku po zakończeniu inwestycji wskazuje na 
istotny wzrost przychodów (od 11,6 do 265,7%)
w firmach: ZM „Matczak”, UD „Prosper”, UD „In-
dyk-Mazury”. Jedynie w ZM Morliny nastąpił spa-
dek zysku będący efektem mniejszych przychodów. 
Dwa lata po zakończeniu inwestycji badane firmy 
poprawiły wyniki finansowe zarówno w stosunku 
do roku bazowego, jak i rok po zakończeniu pro-
jektu. 

We wszystkich badanych podmiotach gospodar-
czych zanotowano wzrost rentowności netto sprze-
daży (tab. 4). Wyniósł on od 10,7% (UD „Indyk-
-Mazury”) do około 200% w pozostałych przed-
siębiorstwach. Z wyjątkiem ZM „Indyk-Mazury” 
stwierdzono spadek płynności szybkiej. Rentowność 
kapitału własnego poprawiła się we wszystkich fir-
mach. Zaobserwowano zmienną sytuację w rotacji 

Tab. 3. Procentowa zmiana przychodów i zysku netto badanych przedsiębiorstw (rok bazowy
= 100)

Wyszczególnienie ZM Morliny ZM „Matczak” UD „Prosper” UD „Indyk-
-Mazury”

Przychody przed inwestycją 100 100 100 100

Przychody rok po zakończeniu inwestycji -10,9 12,1 15,8 12,2

Przychody 2 lata po zakończeniu inwestycji 11,8 0,1 16,0 13,9

Zysk przed inwestycją 100 -100 100 100 

Zysk rok po zakończeniu inwestycji -42,5 265,7 11,6 12,4

Zysk 2 lata po zakończeniu inwestycji 191,2 263,3 383,7 12,6

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 4. Wskaźniki ekonomiczne (stan na koniec zamkniętego okresu rozrachunkowego przed 
podjęciem działań inwestycyjnych – złożeniem wniosku o dotację – oraz 2 lata po zakończeniu 
programu)

Wskaźnik Wyszczególnienie ZM Morliny ZM „Matczak” UD „Prosper” UD „Indyk-
-Mazury”

ROS (rentowność
sprzedaży netto)

przed inwestycją 1,83 -0,70 0,2 2,5

po inwestycji 3,1 0,38 0,48 2,68

QR (płynność szybka)
przed inwestycją 1,65 5,53 0,64 0,9

po inwestycji 1,09 0,56 0,57 1,01

ROE (rentowność
kapitału własnego)

przed inwestycją 8,58 -8,63 3,7 20,99

po inwestycji 15,94 4,58 7,59 20,67

Rotacja zapasów 
przed inwestycją 26 16,33 2,4 5

po inwestycji 12 19,65 5 12,8

Poziom zadłużenia 
aktywów

przed inwestycją 40,44 57,61 68 47,91

po inwestycji 32,40 73,61 73 53,19

CR (płynność bieżąca)
przed inwestycją 2,5 0,94 0,60 1,09

po inwestycji 2,35 0,93 0,69 1,22

Źródło: opracowanie własne.
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zapasów – nie stwierdzono jednoznacznej korela-
cji między dotacją a zmianą badanego wskaźnika. 
Różnica między ZM Morliny i ZM „Matczak” a UD 
„Prosper” i UD „Indyk-Mazury” wynika ze spe-
cyfiki produkcji – 2 ostatnie firmy wykonują tylko 
ubój i rozbiór mięsa. Płynność bieżąca w analizo-
wanych firmach była zadowalająca lub dobra, przy 
czym poprawę zauważono po wprowadzeniu in-
westycji. 

Badano także motywy podjęcia decyzji o potrze-
bie innowacyjnych działań inwestycyjnych w firmie. 
Motywacje do innowacyjnej inwestycji wynikającej 
ze strategicznego planu rozwoju firmy przedstawio-
no w tabeli 5. Okazja rynkowa wynikająca z moż-
liwości obniżenia kosztów inwestycji o 50% była 
traktowana drugoplanowo. Przedsiębiorstwa dzia-
łające w sektorze spożywczo-przemysłowym musia-
ły się dostosować do wymagań unijnych, stąd ich 
plany rozwojowe były zdeterminowane sytuacją ze-
wnętrzną. 

Respondenci pozytywnie ocenili wpływ inwesty-
cji na rozwój przedsiębiorstwa w zakresie poprawy 
jakości produktu, ceny i dystrybucji. Podjęte dzia-
łania inwestycyjne wpłynęły także na nawiązanie 
więzi strategicznych z innymi organizacjami biz-
nesowymi krajowymi i zagranicznymi. Negatywne 
odpowiedzi uzyskano w zakresie nawiązania więzi 
strategicznych z organizacjami okołobiznesowymi 
oraz nawiązania ścisłej współpracy z jednostkami 
badawczo-rozwojowymi. Podjęte działania inwesty-
cyjne w konfrontacji z konkurencją w reprezento-
wanym przez firmę sektorze oceniono na poziomie 
średnim. 

Podsumowanie

naliza przedsiębiorstw (ZM Morliny, ZM 
„Matczak”, UD „Prosper”, UD „Indyk-Ma-
zury”) wyraźnie wskazuje na realizację 

założonej podczas Szczytu Lizbońskiego strategii 
wzrostu konkurencyjności. We wszystkich firmach 
wystąpił wzrost zatrudnienia, przychodów i poziomu 
zysku netto. Poprawiły się wskaźniki ekonomiczne 
w zakresie rentowności sprzedaży netto i kapitału 
własnego. Wzrosła także płynność szybka i bieżąca. 
Dotacje wpłynęły pozytywnie na dalsze plany roz-
woju badanych firm. Przedsiębiorstwa skutecznie 
wnioskowały o środki na dalszy rozwój w programie 
SPO Rol. Takie zachowanie potwierdza założenie, 

że wsparcie środkami unijnymi zmieniło model ba-
danych firm na bardziej innowacyjne procesowo, 
trwale się rozwijające i zwiększające swoją konku-
rencyjność. Sformułowana teza, że przedsiębiorstwo 
po inwestycji wspartej środkami unijnymi „zmienia 
się” w obszarze zasobów materialnych i niemate-
rialnych, została zweryfikowana pozytywnie. Skala 
tych zmian zależy od stanu i ilości istniejących ka-
pitałów oraz od wielkości zarówno udziału dotacji
w zrealizowanej inwestycji, jak i inwestycji w stosun-
ku do kapitałów już istniejących. Rezultaty wsparcia 
środkami unijnymi przejawiają się innowacyjnością 
procesową i produktową. Zarządzanie przedsię-
biorstwem w warunkach korzystania ze środków 
unijnych wymaga transformacji przedsiębiorczego 
sposobu zarządzania i organizacji zasobów. Przepro-
wadzone badania potwierdzają założoną hipotezę, 
że wykorzystanie środków unijnych w zarządzaniu 
rozwojem przedsiębiorstwa wpływa korzystnie na 
wzrost konkurencyjności, a także zapewnia trwały 
jego rozwój w przyszłości, pozwalając na łatwiej-
sze zapanowanie nad sytuacją kryzysową i jej po-
konanie. 

dr Benedykt Puczkowski
Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

Summary
An enterprise making use of the EU resources undergoes 
inner transformations in the aspects of managing material 
and non-material resources. The assessment of the exam-
ined entities, in the matter-of-fact aspect and through the 
prism of the achieved economic performance, constitutes 
the base for drawing conclusions on how the EU resources 
influence competitive enterprise development and the in-
crease of its innovative potential. On this basis there was 
verified the hypothesis that the EU subventions, not only 
in the period of implementation lead to positive changes 
in enterprises but they also ensure its continuous develop-
ment in the future. The analysis of the enterprises taking 
advantage of the subventions clearly points at the realiza-
tion of the established, during the Lisbon Summit, strat-
egy of the competitive growth. In all the firms there have 
been observed the growth of employment, income and level 
of net profits. There have also improved the economic in-
dex in the scope of profitability of the net sales and the 
basic capital.

Tab. 5. Motywy podjęcia działań rozwojowych przedsiębiorstwa

Motywy ZM Morliny ZM „Matczak” UD „Prosper” UD „Indyk-
-Mazury”

Wynikające ze strategicznego planu 
rozwoju firmy x x x x

Okazja rynkowa – możliwość refundacji 
części poniesionych kosztów – – – x

Niezgodność – konieczność wymiany
lub uzupełnienia części procesu techno-
logicznego

– x – –

Źródło: opracowanie własne.
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Wprowadzenie

ieloletni proces badań i edukacji umożli-
wił autorowi uogólnienie doświadczeń oraz 
sformułowanie diagnozy nt. dobrych prak-

tyk krajów UE w dziedzinie metod i systemów oceny 
projektu europejskiego [Grzeszczyk 2006a]. Diagno-
za ta objęła główne kategorie funduszy i inicjatyw, 
tj.: fundusze przedakcesyjne (Pre-accession Funds), 
strukturalne (Structural Funds) oraz Inicjatywy 
Wspólnoty (Community Initiatives). 

Fundusze UE są udostępniane beneficjentom 
końcowym w postaci projektów europejskich. Fun-
dusze te (a tym samym także projekty) są głównymi 
instrumentami realizacji procesu progresywanej in-
tegracji europejskiej w trzech aspektach, tj.: 

 rozszerzaniu terytorium UE o kolejne państwa 
członkowskie,

 pogłębianiu stopnia integracji przez wieloaspek-
towy rozwój powiązań całego terytorium Wspólnoty 
(społeczno-ekonomicznych, transportowych, infor-
macyjnych, edukacyjnych i innych),

 wyrównywaniu szans obywateli w dostępie do 
pracy, ochrony zdrowia, edukacji, świadczeń socjal-
nych i sukcesywnej ogólnej poprawie jakości życia. 

Wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projek-
tów podlegają rygorystycznej selekcji. Jak dowodzą 
praktyczne doświadczenia, wiele wniosków bywa od-
rzucanych ze względów formalnych lub merytorycz-
nych. Z tego powodu powstaje potrzeba prowadzenia 
interdyscyplinarnych badań metodologicznych doty-
czących systemów oceny projektu europejskiego z za-
stosowaniem nowych technologii obliczeniowych.

Problem zastosowania nowych technologii obli-
czeniowych w procesie oceny projektu europejskiego 
jest ciągle istotny i aktualny. Konieczne jest kre-
owanie gospodarki opartej na wiedzy i rozwój imple-
mentacji jej metod. W związku z tym (syntetyzując 
nowe kierunki nauk o zarządzaniu) coraz większe 
znaczenie mają technologie informacyjne (IT – in-
formation technology) [Grudzewski, Hejduk 2007]. 
W szczególności nowe technologie obliczeniowe od-
grywają istotną rolę w wielokryterialnym procesie 
podejmowania decyzji [Yu 2001]. 

Autor wykazał możliwość i użyteczność zasto-
sowania wybranych nowych technologii oblicze-
niowych w procesie oceny projektu europejskiego 
[Grzeszczyk 2006b]. Technologie te mogą stanowić 

uzupełnienie dla systemów (bazujących na klasycz-
nych metodach) stosowanych dotychczas w praktyce 
przy ocenie i selekcji projektów europejskich. 

Nowe technologie obliczeniowe mogą opierać się 
na zastosowaniu systemu z regułową bazą wiedzy. 
Eksperymentalnej implementacji i weryfikacji regu-
łowego systemu oceny projektu dokonano po grun-
townych badaniach teoretycznych przy wykorzysta-
niu sformalizowanej definicji modelu tworzonego 
systemu. Zbudowanie tego modelu, poznanie celów, 
zasad i metod jego funkcjonowania, przeprowadzenie 
badań empirycznych (w tym eksperymentów weryfi-
kujących system oceny) jest możliwe przy wykorzy-
staniu schematu przedstawionego w tym artykule.

Przedmiot badań

rzeprowadzona diagnoza uzasadnia zaryso-
wanie podstawowej konstatacji o potrzebie 
i możliwości ciągłego rozwijania oraz do-

skonalenia stosowanych systemów oceny projektu 
europejskiego. Potrzeba ta wynika ze względów ści-
śle praktycznych polskich przedsiębiorstw oraz te-
renowej organizacji publicznej (rządowej i samorzą-
dowej). Wraz z sukcesywnymi postępami w różnych 
aspektach progresywnej integracji europejskiej cią-
gle powstają nowe potrzeby tych procesów. Potrze-
by te wynikają z konieczności ich wspierania stale 
doskonalonymi instrumentami finansowymi UE. 
Wzrasta stopień złożoności techniczno-ekonomicz-
nej realizowanych projektów europejskich, zwiększa 
się zasięg przestrzenny i wydłużają się okres reali-
zacji oraz koszty. Obecnie trudno określić granice 
tego wzrostu. Można stwierdzić, że rosnący stopień 
złożoności projektu europejskiego nowych genera-
cji stwarza potrzebę stałego poszukiwania nowych,
ciągle doskonalonych modeli systemu oceny projektu 
europejskiego. Modele te powinny uwzględniać po-
głębiający się stopień ryzyka społeczno-ekonomicz-
nego. Ryzyko to wynika z zawsze możliwych błędów 
oceny projektu. 

Generalnie, im większy jest stopień złożoności 
techniczno-ekonomicznej projektu, zasięg jego prze-
strzennej realizacji, okres realizacji oraz okres moż-
liwego występowania skutków wdrożenia projektu 
(pożądanych i niepożądanych) – tym bardziej ko-
nieczne jest poszukiwanie adekwatnych do tego oraz 
złożonych modeli systemów oceny. Granice rozwo-

Modele systemu oceny
projektu europejskiego
Tadeusz A. Grzeszczyk
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ju tych systemów wynikają z potrzeb 
praktycznych oraz z postępów wiedzy 
i doświadczenia zawodowego (dobrych 
praktyk). Postęp wiedzy ze swojej isto-
ty nie jest ograniczony. W związku
z tym, teoretycznie biorąc, nie jest 
również ograniczony proces doskona-
lenia modeli systemu oceny projektu 
europejskiego.

Osiągnięty stan integracji europej-
skiej oraz procesów globalizacji uza-
sadnia potrzebę i możliwość zarysowa-
nia nowego paradygmatu gospodarki 
polskiej opartej na wiedzy [Czaputo-
wicz, Kukliński, Kotyński, Wielowiey-
ski 2002]. Jednym z jego elementów 
– szczegółowych, ale bardzo istotnych 
– jest sformułowana przez autora nowa 
koncepcja modelu regułowego systemu 
oceny. 

Autor stawia sobie za zadanie roz-
wiązanie problemu polegającego na 
zbadaniu możliwości zbudowania mo-
delu systemu oceny projektu europej-
skiego (bazującego na zastosowaniu 
regułowej bazy wiedzy) oraz jego we-
ryfikacji. Rozwiązanie tego problemu 
ma zarówno istotne aspekty praktycz-
ne, jak i teoretyczne. Określa to obszar 
badań. 

Przedmiotem badań jest regułowy 
proces oceny projektu jako systemu 
działania. Można go analizować, opie-
rając się na prakseologii, ogólnej teo-
rii systemów oraz metodologii nauk
o zarządzaniu. Istotą regułowego systemu oceny jest 
wykorzystanie bazy wiedzy (zbudowanej z reguł de-
cyzyjnych). Są one tworzone (na podstawie danych 
empirycznych) przy zastosowaniu uogólnionej teorii 
zbiorów przybliżonych. Rozwiązanie to jest przysto-
sowane do analizowania wielokryterialnych pro-
blemów decyzyjnych [Greco, Matarazzo, Słowiński 
2001]. 

Empiryczną podstawą weryfikacji tego systemu 
są zebrane przez autora doświadczenia krajów UE 
dotyczące oceny, selekcji i wyboru projektów eu-
ropejskich. Zakres badań obejmuje zarówno sferę 
konstruowania modelu, jego aspekty funkcjonalne, 
jak również sferę weryfikacji. Badania empiryczne 
obejmują kilkuletnie doświadczenia całego proce-
su konstruowania oraz funkcjonowania systemu 
oraz jego rozwoju i doskonalenia w rozszerzającej 
się UE. Badania ograniczono do oceny wstępnej 
projektu (wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie
projektu).

Proces budowania modelu systemu oceny 
w świetle wyników badań empirycznych

yniki badań autora dotyczące zarówno do-
brych praktyk krajów UE, jak również pro-
jektów realizowanych w latach 2004–2006 

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR) umożliwiły zróżni-
cowanie podstawowych kategorii modeli systemów 
oceny jakościowej i ilościowej [Grzeszczyk 2006a]. 
Wyrazem integracji ilościowych i jakościowych kry-
teriów oceny projektu europejskiego jest opracowany 
przez autora model regułowego systemu oceny. 

Początkiem procesu budowania modelu jest okre-
ślenie stanu wiedzy w dziedzinie nowych technolo-
gii obliczeniowych i możliwości ich zastosowania 
w systemie oceny projektu. Kolejnym krokiem jest 
tworzenie koncepcji ogólnego modelu systemu. Przy 
tworzeniu tego modelu są użyteczne: prakseologia
i ogólna teoria systemów działania. Zbudowany mo-
del ogólny stanowi podstawę do określenia sformali-
zowanej definicji modelu systemu. Jest ona koniecz-
na do realizacji eksperymentalnej implementacji 
modelu. Implementacja ta pozwala na przeprowa-
dzenie weryfikacji regułowego systemu oceny. 

Regułowy system oceny należy do klasy syste-
mów uczących się. Pozwala na uzyskanie regułowej 
reprezentacji wiedzy (o projektach wcześniej ocenio-
nych). Wiedza ta uogólnia doświadczenia ekspertów 
związane z oceną, selekcją i wyborem projektów. Za-
pisana w postaci reguł decyzyjnych (w bazie wiedzy) 
umożliwia wykorzystanie jej przy ocenie nowego 
projektu (rysunek). 

Rys. Schemat modelu regułowego systemu oceny projektu
Źródło: opracowanie własne.
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Istota dynamiki pojęcia
„bezpieczeństwo państwa”

ezpieczeństwo1) to pojęcie dynamiczne i wie-
loznaczne. Złożoność i wielowątkowość tre-
ści składających się na pojęcie bezpieczeń-

stwa sprawia, że nie ma jednej uniwersalnej definicji, 
podobnie jak nie ma uniwersalnego i ponadczasowe-
go modelu bezpieczeństwa2). Najogólniej, bezpieczeń-
stwo – to brak zagrożeń oraz ochrona przed nimi3). 
Bezpieczeństwo państwa jest ważną składową bez-
pieczeństwa narodowego, związaną z ochroną su-
werenności państwowej i całości terytorialnej, pod-
staw ustroju konstytucyjnego, systemu prawnego
i systemu kierowania. Jednocześnie bezpieczeństwo 
państwa częściej odnosi się do systemów kierowania 
i instytucji państwa, obrony i tajemnicy państwowej, 
a bezpieczeństwo narodowe – do duchowej, moralnej, 
ekologicznej strony życia narodu. Zabezpieczeniu 
bezpieczeństwa państwa sprzyja pokojowy charak-
ter stosunków państwa i narodu do innych państw 
i narodów4).

Z praktycznego punktu widzenia przydatny jest 
podział na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne 
państwa, gdyż przede wszystkim pozwala dokładnie 
klasyfikować różne podejścia do rozwiązania proble-
mów zapewnienia owego bezpieczeństwa5). Współ-
cześnie, w warunkach globalizacji i internacjonali-
zacji wszystkich aspektów życia społecznego, granica 
między bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrz-
nym jest rozmyta, a wiele zagrożeń, między innymi 
terroryzm międzynarodowy, handel narkotykami,
a także katastrofy ekologiczne lub wywołane siłami 
przyrody, trudno przywiązać do jednego – zewnętrz-
nego lub wewnętrznego – źródła. 

Niedoskonałość metodyki
klasyfikacji zagrożeń

ezpieczeństwo państwa osiąga się przez 
stworzenie efektywnych mechanizmów kie-
rowania państwem i koordynację działal-

ności sił politycznych i grup społecznych, a także 
skuteczne działania wyspecjalizowanych podmiotów 
tworzących (produkujących) bezpieczeństwo pań-
stwa6). Podstawową i pierwotną kategorię bezpie-
czeństwa państwa stanowią zagrożenia. Dlatego też 
określenie ich współczesnego charakteru jest podsta-
wowym krokiem w procesie tworzenia bezpieczeń-
stwa narodowego. Jednakże obraz współczesnych 
zagrożeń będzie niepełny bez równoczesnego rozpa-
trzenia stanu organizacji bezpieczeństwa państwa, 
gdyż właśnie ten stan może osłabiać zagrożenia lub 
czynić społeczeństwo bezbronnym wobec zagrożeń, 
a nawet być samo w sobie zagrożeniem, prowokując 
los lub przeciwników7).

Zdaniem B.R Kuca właściwa reakcja odnosi się 
do pojawiających się zagrożeń8). Zagrożenie, z jed-
nej strony, to pewien stan psychiczny lub świado-
mościowy wywołany postrzeganiem zjawisk, które 
subiektywnie ocenia się jako niekorzystne lub nie-
bezpieczne, a z drugiej – czynniki obiektywne po-
wodujące stany niepewności i obaw9). Rozpatrując 
współczesne pojęcie zagrożeń bezpieczeństwa pań-

Podsumowanie

stnieje potrzeba i możliwość sformułowania 
oraz praktycznego zastosowania nowego 
modelu regułowego systemu oceny projektu 

europejskiego. Stworzony przez autora model sys-
temu i zasady jego implementacji trzeba traktować 
jako jedne z wielu elementów paradygmatu zarzą-
dzania gospodarką opartego na wiedzy w procesie 
progresywnej integracji europejskiej. Projekt euro-
pejski ze swojej istoty powinien być oceniany w wa-
runkach integrującej się Europy, a nawet gospodar-
ki globalnej. 

Usprawnienie systemu oceny projektu euro-
pejskiego ma podstawowe znaczenie praktyczne. 
Fundusze UE oraz realizowane na ich podstawie 
projekty europejskie są marnowane w przypadku 
niewykorzystania ich w odpowiednim czasie. Opra-
cowanie modelu regułowego systemu oceny oraz jego 
implementacja może w zasadniczy sposób poprawić 
skuteczność, przyspieszyć oraz uprościć proces oce-
ny projektu. Przeprowadzone przez autora badania 
stanowią osiągnięcie efektów teoretyczno-poznaw-
czych w naukach o zarządzaniu oraz efektów aplika-
cyjnych. Implementacja modelu regułowego systemu 
oceny jest potrzebna i możliwa na różnych poziomach 
zarządzania funduszami UE. Może być efektywna 
na poziomie administracji UE, rządu kraju człon-
kowskiego (np. Polski), administracji publicznej oraz 
beneficjentów końcowych.

dr inż. Tadeusz A. Grzeszczyk
Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych 

Politechniki Warszawskiej
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it is possible to propose model of Rule Evaluation System.
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stwa, można stwierdzić, że jego zakres rozszerzył się 
w porównaniu do tradycyjnie utożsamianego zagro-
żenia związanego z groźbą ataku (agresji)10). W poli-
tyce bezpieczeństwa kluczową sprawą jest problem 
klasyfikacji zagrożeń, które można rozpatrywać
w wielu aspektach. Najczęściej wyodrębnia się za-
grożenia państwa, biorąc pod uwagę przyczyny: po-
lityczne, militarne, ekonomiczne, społeczne i inne, 
które jednocześnie mogą mieć charakter wewnętrz-
ny i zewnętrzny11). Przedstawiona klasyfikacja jest 
niepełna, ponieważ sytuacja międzynarodowa ulega 
dynamicznym zmianom12). 

Rola modelowania w diagnozowaniu
zagrożeń państwa

ynamika i skala zmian dyktują zatem po-
trzebę refleksji i dostosowania naszej stra-
tegii do zmieniających się uwarunkowań. 

Otaczająca rzeczywistość częstokroć przytłacza nas 
swoją złożonością i skalą zagrożeń. Jest to sytuacja 
bardzo frustrująca zwłaszcza wtedy, gdy przycho-
dzi nam rozwiązać jakiś problem z nią związany. 
Nie dość, że nie potrafimy zdefiniować konkretnego 
zagrożenia, to jeszcze do tego – co zdarza się coraz 
częściej – nie potrafimy należycie sprecyzować jego 
źródła13). Problem dostrzeżony jest zazwyczaj w fazie 
analizy docierających do nas informacji. 

W. Flakiewicz podaje, że rozwiązanie prawidłowo 
sformułowanego, tak od strony informacji, jak i formy, 
problemu opiera się na ciągu czynności, w których 
możemy wyodrębnić etap: analizy, syntezy i oceny. 
Wszystkie te czynności, pisze dalej autor, oparte są na 
skonstruowanym modelu działania problemu14). Mo-
delowanie stanu zagrożeń ma kapitalne znaczenie dla 
poprawności rozwiązania. Otaczającą nas rzeczywi-
stość i zagrożenia, które w niej występują, cechuje wy-
soka złożoność. Nie jesteśmy więc w stanie rozpoznać 
i opisać wszystkich elementów tej rzeczywistości oraz 
relacji zachodzących między nimi. Możemy natomiast 
dokonać selekcji, wybierając tylko niektóre spośród 
rozpoznanych przez nas elementów. Dobór elementów 
tworzonego przez nas modelu ma więc charakter su-
biektywny. Potwierdzają to również inni uczeni.

Zdaniem A. Rappaporta „modele w ich najszer-
szym znaczeniu mogą być uważane za abstrakcje
z rzeczywistości, których celem jest wprowadzenie 
pojęciowego porządku do złożonego otoczenia”15). 

Natomiast R.L. Ackoff definiuje modele następująco: 
„Modele są przedstawieniami stanów, przedmiotów 
lub zdarzeń. Są one wyidealizowane w tym sensie, 
że są mniej złożone niż rzeczywistość i stąd łatwiej-
sze w użyciu do celów badawczych. Modelami łatwiej 
jest się posługiwać i manipulować niż przedmiota-
mi rzeczywistymi. Prostota modeli w porównaniu
z rzeczywistością wynika stąd, że uwzględniają one 
tylko te własności rzeczywistości, które są w danym 
przypadku istotne”16). A. Sułek nazywa modelem 
„układ, który stanowi środek pośredniego poznania 
drugiego układu dzięki temu, że jest wobec niego 
analogiczny pod istotnym względem, a równocześnie 
bardziej dostępny badawczo”17).

Najlepsze modele, pisze Lambert, stanowią klucz 
do planowego i odpowiedzialnego rozwoju, toteż od-
grywają ważną rolę na drodze do celu, którym jest 
osiągnięcie pełnej doskonałości we wszystkich aspek-
tach działania18). Wyjątkiem nie jest tu bezpieczeń-
stwo państwa. A zatem, dobry model, jeżeli zostanie 
inteligentnie wykorzystany, może wyjaśnić (często 
wyrafinowane) koncepcje teoretyków oraz odnieść 
je do całkowicie praktycznego świata działania19). 
Niezdolność do przetwarzania idei w działanie pro-
wadzi równocześnie do swego rodzaju paraliżu za-
rządzania. Modele, które mogą scalić najważniejsze 
i istotne elementy różnych teorii, dają jedyną prak-
tyczną gwarancję, że zarządzanie bezpieczeństwem 
państwa będzie zmierzało przed siebie, opierając się 
na najlepszej adekwatnej procedurze postępowania
i nieprzerwanie dążąc do doskonałości20). 

Założenia modelu Van de Vena i Poole’a

olska jako członek wspólnoty euroatlantyc-
kiej jest wystawiona bezpośrednio na wyni-
kające z tego zagrożenia21). Nasze bezpie-

czeństwo w coraz większym stopniu zależy bowiem 
od skutków procesów globalizacji i fragmentacji 
postępujących we współczesnym świecie. Wyzwa-
nia dla bezpieczeństwa wiążą się przede wszystkim 
z osłabianiem możliwości regulacyjnych państw
i organizacji międzynarodowych, pogłębiającą się 
polaryzacją poziomu rozwoju i życia między krajami 
bogatymi i biednymi, rosnącą na tym tle frustracją 
i niezadowoleniem społecznym. Zapóźnienia rozwo-
jowe, ubóstwo, degradacja środowiska naturalnego, 
epidemie groźnych chorób, niekontrolowane migra-

Nowoczesna organizacja
zarządzania bezpieczeństwem
państwa
Cezary Tomasz Szyjko

,
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pieczeństwa państwa, ze względu na swoje zbyt 
uproszczone założenie. Wynika z tego, że pierwotny 
(wyjściowy) model zarządzania zmianami Van de 
Vena i Poole’a wymaga modyfikacji i dalszego roz-
winięcia. Model ten można jeszcze dalej rozszerzać, 
jeśli przeprowadza się za jego pomocą analizę lepszej 
(ilościowo i jakościowo) próby teorii zmian i zmian
w złożoności zagrożeń pojawiających się w otaczają-
cej nas rzeczywistości.

Użyteczność modelu zintegrowanego dla 
zarządzania bezpieczeństwem

ujęciu długofalowym stan bezpieczeństwa 
państwa zależy również od tego, jak radzi-
my sobie z wyzwaniami, których komplek-

sowy charakter wymaga przedsięwzięć wykraczają-
cych poza tradycyjne instrumenty i metody strategii 
bezpieczeństwa. Na podstawie przedstawionej ana-
lizy konieczności modyfikacji modelu Van de Vena
i Poole’e można wyciągnąć wnioski do skonstruowa-
nia zintegrowanego modelu zarządzania bezpieczeń-
stwem ujmującego szczególną złożoność i nieprzewi-
dywalność współczesnych zagrożeń. Istnieje potrzeba 
ciągłego udoskonalenia modelu zarządzania w celu 
odzwierciedlenia istoty dynamicznie pojawiających 
się nowych zagrożeń25). Złożoność zagrożeń wpływa 
na praktykę zarządzania bezpieczeństwem i ma od-
zwierciedlenie we współczesnych strategiach bezpie-
czeństwa. 

Brak modelowania dynamiki zagrożeń unie-
możliwia kreowanie i wdrażanie efektywnych 
strategii bezpieczeństwa przyczyniających się do 
zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Państwa 
potrzebują zatem adekwatnego zintegrowanego mo-
delu zarzą dzania bezpieczeństwem, aby móc za jego 
pomocą zidentyfikować i oceniać posz czególne, złożo-
ne sytuacje, zrozumieć charaktery i określać kierun-
ki zmian zachodzące w ich kontaktach, a następnie 
podejmować właściwe decyzje związane z wyborem 
obszaru interwencji, określeniem celów polityki bez-
pieczeństwa, planowaniem i realiza cją efektywnych 
strategii zarządzania zagrożeniami i sytuacjami 
kryzysowymi itd.26)

Reasumując, nie istnieje doskonały uniwersalny 
model zarządzania zmianami (służący do analizy 
i diagnozowania zagrożeń). Proponowane w litera-
turze modele zarządzania zmianami są zbyt uprosz-
czone, nie ujmują szczególnej złożoności zmian 
w obszarze bezpieczeństwa. Nie wynika to z braku 
aktywności badaczy w tym zakresie, lecz z natury 
samego pojęcia bezpieczeństwa jako przedmiotu in-
terdyscyplinarnego, dynamicznego, otwartego na 
różne wybory teoretyczne (dowolność wyboru mode-
li jako narzędzi analizy). Potrzeba opracowania i do-
skonalenia własnego zintegrowanego modelu zarzą-
dzania zmianami leży w interesie państwa. Tylko
w ten sposób możliwe jest gwarantowanie adekwat-
ności i ścisłości narzędzia zarówno praktycznego, 
jak i badawczego odnośnie do przedmiotu i interpre-
tacji zjawiska zmiany27).

Model Van de Vena i Poole’a, pod względem za-
stosowań do analizy zmian zagrożeń, jest właściwym 
wyjściowym narzędziem badawczym mającym do 

cje i napięcia etniczne coraz widoczniej zakłócają 
stabilność układu międzynarodowego. 

Istota zmian w naszym środowisku bezpieczeń-
stwa polega na przesuwaniu się punktu ciężkości 
z zagrożeń klasycznych (inwazja zbrojna), których 
znaczenie się zmniejsza, na zagrożenia nietypowe, 
których źródłem stają się także trudne do zidenty-
fikowania podmioty pozapaństwowe. Zagrożenia te 
mogą dotyczyć bezpieczeństwa naszych obywateli, 
obiektów oraz służb istotnych dla sprawnego funk-
cjonowania państwa. Kompleksowość zagrożeń w na-
szym środowisku bezpieczeństwa wymaga efektyw-
nego zarządzania. W zarządzaniu bezpieczeństwem 
państwa i prognozowaniu zagrożeń przydatny może 
być model zarządzania zmianami, który odzwier-
ciedla mechanizmy zachodzące w rzeczywistości 
zmian i przedstawia je w postaci zwartej, uproszczo-
nej i łatwo zrozu miałej. Badacze, którzy konstruują 
modele zarządzania zmianami, bazują najczęściej na 
pewnym fragmencie rzeczywistości, identyfikując 
powstałe w nim mechanizmy zmian22). Van de Ven 
i Poole do stworzenia swojego modelu zarządzania 
zmianami zidentyfikowali mechanizmy zmian, jakie 
zachodziły w 20 teoriach z zakresu nauk społecz-
nych, technicznych i przyrodniczych23). Van de Ven 
i Poole w modelu zarządzania zmianami wyróżnili 
cztery mechanizmy zmian: „Teleologiczny”, „Cykl 
życia”, „Ewolucyjny” i „Dialek tyczny”. Model ten 
pozwala na wyjaśnianie mechanizmów zmian, któ-
rych nie są w stanie interpretować inne jednowy-
miarowe modele, np. model trzech kroków Lewina, 
model badań aktywnych, wielofazowy model zmia-
ny planowej. Model procesu zmian Lewina składa 
się z trzech faz: rozmrożenia, zmiany, zamrożenia. 
Fazy te mogą być obserwowane na poziomie zacho-
wań jednostek lub grupy. Model badań aktywnych 
składa się z: wielofazowej analizy, uczenia się, wpro-
wadzenia potrzebnych zmian. Model wielo fazowego 
planowania składa się z faz poszukiwania, planowa-
nia, działania i integracji. Podobieństwo tych mode-
li, łącznie z modelem Van de Vena i Poole’a, wynika 
ze świa domości potrzeb zmian, fazowości i cyklicz-
ności zmian (możliwości powrotu do po przedniej 
fazy) oraz konieczności utrwalania już wprowadzo-
nych zmian (zamrożenia zmian). Wskazane w mo-
delu Van de Vena i Poole’a mechanizmy zmian mogą 
służyć do analizy nawet bardzo złożonych zmian
w środowisku bezpieczeństwa.

Mechanizmy zmian modelu Van de Vena i Poole’a 
powstały na podstawie skrzy żowania dwóch wymia-
rów: formy zmian (tempa i skali zmian) oraz logiki 
procesu zmieniania (wizji głównych aktorów)24). Wy-
miar formy może przybrać wartości od stopniowej 
ewolucji początkowej formy poprzez mutację oraz 
bezpośrednie, rewolucyjne przejście do nowej, udo-
skonalonej formy. Wymiar logiki przybiera wartość 
od jednego (jedna dominująca wizja) aż do liczby 
mnogiej (wiele wizji, co w konsekwencji może powo-
dować brak wizji organizacji). Wymienione cztery 
mechanizmy zmian nie mogą występować w tym 
samym czasie, ale zakłada się możliwość ich sekwen-
cyjnego istnienia w czasie zmian.

Wymienione cztery mechanizmy zmian nie są 
wystarczające w wielu sytuacjach dotyczących bez-
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dyspozycji cztery różne mechanizmy zmian. Różno-
rodność i sprzeczność tych mechanizmów stanowią 
ich wyróżnik przydatny w analizie współczesnych 
zagrożeń bezpieczeństwa, a następnie przy opraco-
wywaniu strategii28). Kompleksowość zweryfikowa-
nego i rozszerzonego modelu zintegrowanego zarzą-
dzania zmianami (na podstawie wyjściowego modelu 
Van de Vena i Poole’a) umożliwi analizę zmian na 
różnych poziomach (wewnętrznym i międzynarodo-
wym), w różnych fazach (założeniu, praktyce), pod 
różnymi uwarun kowaniami (źródło pochodzenia za-
grożeń: wewnętrzne, zewnętrzne), w różnych obsza-
rach zmian29).

Wynik niniejszej analizy należy jeszcze wielokrot-
nie zweryfikować w dalszych badaniach dotyczących 
doskonałego modelu zarządzania bezpieczeństwem 
państwa. Modele służące do analizy zmian nie są sta-
łe, lecz także podlegają zmianom (modyfikacji i roz-
szerzeniu). Mamy więc do czynienia z równoległym 
procesem systematyzacji teorii zmian i przemyślanej 
adaptacji modeli je opisujących30). Jest to powszechna 
tendencja w zarządzaniu, ponieważ zmiana zachodzi 
nie tylko w praktyce zarządzania bezpieczeństwem, 
lecz także w teoriach oraz modelach je opisujących 
i wyjaśniających. Dzięki modelowi Van de Vena
i Poole’a oraz jego kolejnym rozszerzeniom możliwe 
jest dokonanie analizy zmian. Zintegrowany model 
zarządzania zmianami ułatwia podchodzenie do 
tego zadania w sposób kompleksowy i systemowy. 
Niewątpliwie możliwa jest weryfikacja i dalsze roz-
szerzenie udoskonalające bieżący model zintegrowa-
ny. Na przykład, podczas analizy mogą pojawiać się 
dodatkowe kryteria klasyfikacji lub podtypy zagro-
żeń. Jest to zjawisko charakterystyczne dla zmian 
jako dynamicznego przedmiotu badań, gdzie nie tyl-
ko obiekty badań, sposoby klasyfikacji zmian, teorie 
zmian są zmienne, ale zmienne są również modele 
i inne czynniki uważane dotychczas za stałe w za-
rządzaniu bezpieczeństwem państwa. Użyteczność 
ostatecznego, kompleksowego modelu powinna być 
zweryfikowana w praktyce przez służby państwa 
pod względem podejmowania właściwych decyzji 
w zakresie ciągłego doskonalenia zarządzania bez-
pieczeństwem państwa.

dr Cezary Tomasz Szyjko
Wyższa Szkoła Informatyki,
Zarządzania i Administracji

w Warszawie
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Summary
The importance of the paper extends beyond the state se-
curity management to broader topics of business strategy, 
science and technology policy, and the theory of the firm. 
The author left the relatively narrow confines of economic 
analyses of homeland security, and forged a much broader, 
multidisciplinary approach to the modern organization of 
state security. The paper combines economics with organi-
zations, technologies, intellectual property, and security 
issues for complementary assets applying on one of the 
most popular model of the analysis of changes in manage-
ment drafted by Andrew H. Van de Ven and Marshall S. 
Poole. The author pointed out that knowledge about the 
modern inner and outer dangers as well as related intangi-
bles have emerged as the key drivers of competitive advan-
tage in both developed and developing states in terms of its 
importance to both the security of state management and 
the prosperity of nation.
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36 przegląd

Uwagi wstępne 

ostatnich kilkunastu latach restruktury-
zacja przedsiębiorstw1) na trwałe wpisała 
się w funkcjonowanie polskiego przemysłu 

obronnego2). Mimo przeprowadzonych dotychczas 
zmian restrukturyzacyjnych, zarówno w wymiarze 
makro-, jak i mikroekonomicznym oraz poprawy ko-
niunktury na światowym rynku UiSW – uzbrojenie 
i sprzęt wojskowy (dalej UiSW), przedsiębiorstwa 
polskiego przemysłu obronnego wciąż muszą inten-
sywnie kontynuować działania restrukturyzacyjne. 
Głównymi wyzwaniami dla przedsiębiorstw polskie-
go przemysłu obronnego w najbliższych latach wy-
dają się podjęcie skutecznej walki konkurencyjnej na 
budowanym przez Europejską Agencję Obrony euro-
pejskim rynku uzbrojenia oraz rozwój eksportu do 
państw spoza Unii. Osiągnięcie tych celów wymagać 
będzie przeprowadzenia głębokich i wieloaspekto-
wych zmian w przedsiębiorstwach. 

Identyfikacja kierunków dalszej restrukturyza-
cji przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego 
w przyszłości oraz wypracowanie wniosków w tym 
zakresie było jednym z celów badań empirycznych 
przeprowadzonych w 2006 r. w ramach programu 
badawczego nt. „Restrukturyzacja przedsiębiorstw 
polskiego przemysłu obronnego po 1990 roku”3). 
W celu realizacji tego zadania badawczego posłużo-
no się kombinacją metody ankietowej4) i metody wy-
wiadu z ekspertami5). 

W opinii ankietowanych przedsiębiorstw do naj-
bardziej prawdopodobnych trendów restruktury-
zacyjnych w polskim przemyśle obronnym w przy-
szłości zaliczyć należy:  tworzenie krajowych grup 
kapitałowych (85,7% wskazań przedsiębiorstw)

 udział polskich przedsiębiorstw w międzynaro-
dowych konsorcjach programowych (71,4%) oraz  
specjalizację działalności (50,0%). Za znacznie mniej 
prawdopodobne uznać można udział w aliansach 
strategicznych, prywatyzację i dywersyfikację dzia-
łalności – wszystkie kierunki po 35,7% wskazań an-
kietowanych przedsiębiorstw. Najmniej prawdopo-

dobne wydają się: wejście polskich przedsiębiorstw 
w międzynarodowe powiązania kapitałowe (koncer-
ny międzynarodowe – 7,1% wskazań, joint-ventures 
– 14,3%) oraz konwersja produkcji specjalnej na pro-
dukcję cywilną.

Analiza przedsięwzięć restrukturyzacyjnych 
planowanych do wdrożenia w przedsiębiorstwach 
polskiego przemysłu obronnego wskazuje jedno-
znacznie, że głównym obszarem zmian restruktury-
zacyjnych, patrząc z poziomu przedsiębiorstw, będzie 
restrukturyzacja produkcyjno-rynkowa. W grupie 
najczęściej planowanych do wdrożenia przedsięwzięć 
restrukturyzacyjnych badane przedsiębiorstwa wy-
mieniały: modernizację parku maszynowego i pro-
cesów technologicznych (57,1% wskazań przedsię-
biorstw), wdrożenie do produkcji nowych wyrobów 
(50,0%), modernizację infrastruktury (35,7%) oraz 
informatyzację (28,6%).

Jak wynika z badania ankietowego, w przedsię-
biorstwach polskiego przemysłu obronnego stosun-
kowo rzadko planowane są do wdrożenia działania
w obszarze restrukturyzacji zakresu działania, or-
ganizacyjnej i finansowo-własnościowej. W ocenie 
autora, wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wska-
zać można między innymi:

 praktycznie całkowitą zależność restrukturyzacji 
finansowo-własnościowej i restrukturyzacji zakresu 
działania od rządowych programów makrorestruk-
turyzacyjnych, co wynika z obecnego stanu własno-
ściowego oraz słabości kapitałowej przedsiębiorstw 
polskiego przemysłu obronnego,

 trend do stabilizowania sytuacji w sferze organi-
zacyjnej przedsiębiorstw po długotrwałym procesie 
zmian struktur organizacyjnych i restrukturyzacji, 
a w zasadzie redukcji zatrudnienia.

Restrukturyzacja produkcyjno-rynkowa

ierunki dalszej restrukturyzacji przedsię-
biorstw polskiego przemysłu obronnego 
zidentyfikowane na podstawie wyników ba-

dania ankietowego poddane zostały weryfikacji po-

Kierunki dalszej restrukturyzacji 
przedsiębiorstw polskiego
przemysłu obronnego
w świetle badań empirycznych
Andrzej Lis
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przez wywiady z ekspertami. W ocenie znacznej gru-
py ekspertów, podobnie jak według ankietowanych 
przedsiębiorstw, restrukturyzacja produkcyjno-ryn-
kowa będzie obszarem restrukturyzacji o kluczowym 
znaczeniu dla przyszłości przedsiębiorstw polskiego 
przemysłu obronnego. Punktem wyjścia do plano-
wania jakichkolwiek dalszych zmian restruktury-
zacyjnych w sferze produkcyjno-rynkowej wydaje 
się konieczność uświadomienia kadrze zarządzającej 
przedsiębiorstw oraz decydentom w administracji 
rządowej, że przy obecnym poziomie zamówień kra-
jowych na produkty specjalne (szacunkowo około 
0,9–1,0 mld euro rocznie) bez pozyskania nowych 
rynków eksportowych i/lub nawiązania współpracy 
kooperacyjnej z firmami zachodnimi konieczne bę-
dzie dalsze ograniczenie potencjału produkcyjnego 
przedsiębiorstw przemysłu obronnego. 

Należy sobie jednocześnie zdawać sprawę, że nie-
zbędnym warunkiem wzrostu eksportu polskiego 
UiSW jest planowanie strategiczne rozwoju nowych 
wyrobów oraz unowocześnienie stosowanych techno-
logii produkcyjnych, gdyż obecnie większość wyro-
bów przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronne-
go i stosowanych przez nie technologii ma rodowód 
poradziecki. Polski przemysł obronny ma bardzo 
niewiele nowych, perspektywicznych produktów. 
Aby przetrwać w warunkach ostrej konkurencji na 
światowym rynku UiSW, przedsiębiorstwa muszą 
zacząć opracowywać i promować nowe produkty 
możliwie najnowszych generacji tak, aby miały one 
szanse eksportowe na coraz bardziej wymagającym 
międzynarodowym rynku UiSW, w tym także na 
rynku Unii Europejskiej. W konsekwencji musi to 
oznaczać specjalizację przedsiębiorstw oraz konso-
lidację i koncentrację funduszy przeznaczonych na 
badania i rozwój na mniejszej liczbie lepiej finanso-
wanych, zaplanowanych i zarządzanych programów. 
Inwestycje przedsiębiorstw przemysłu obronnego
w badania i rozwój nowych produktów pozwolą na 
rozwój technologiczny i utrzymanie miejsc pracy 
oraz mogą przynieść korzyści związane z prawami 
właścicielskimi do projektu. 

Należy przy tym podkreślić, że przy opraco-
wywaniu programów zbrojeniowych i wdrażaniu 
nowych produktów niezbędna jest konsekwencja
w działaniu, zarówno na poziomie przedsiębiorstw, 
jak i na poziomie rządu. Wśród negatywnych przy-
kładów zaniechań w konsekwentnym wdrażaniu 
programów zbrojeniowych w polskim przemyśle 
obronnym wskazać można między innymi samolot 
szkolno-bojowy Iryda czy haubicę samobieżną Krab. 
Potrzebna jest także zmiana podejścia przedsię-
biorstw do problemu rozwoju produktu, który powi-
nien być rozwijany i udoskonalany przez cały okres 
swojego życia.

Rozwój nowych wyrobów prowadzący do rozwoju 
portfela oferowanych produktów powinien być zsyn-
chronizowany z optymalizacją struktury produkcji 
tak, aby zwiększać wartość zamówień najbardziej 
rentownych, a jednocześnie pozyskiwać zamówienia 
zapewniające jak największe wykorzystanie zdol-
ności produkcyjnych. Rozwijając i wdrażając pro-

dukty nowych generacji, przedsiębiorstwa powinny 
zadbać również o segment produktów o średnim 
poziomie nowoczesności technicznej i stosunko-
wo niskiej cenie, które w najbliższych latach mogą 
stanowić grupę tzw. dojnych krów. Jednakże w tym 
segmencie rynku należy liczyć się również z silnym 
wzrostem konkurencji ze strony producentów nisko-
kosztowych z takich państw, jak: Indie, Chiny czy 
Meksyk. W związku z tym pożądanym działaniem 
będzie dostosowanie cen wyrobów polskiego przemy-
słu obronnego do poziomu cen na światowym rynku 
UiSW poprzez obniżenie poziomu kosztów stałych 
przedsiębiorstw i koncentrację produkcji. Dalszego 
doskonalenia – w opinii ekspertów – wymaga proces 
planowania produkcji tak, aby planowanie organiza-
cji i kosztów produkcji odbywało się na etapie przy-
gotowywania i negocjowania kontraktów.

Jedną ze ścieżek restrukturyzacji produkcyjnej 
przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego, 
która ma duże szanse dalszego rozwoju, jest koope-
racja produkcyjna z czołowymi przedsiębiorstwami 
przemysłu obronnego z obszaru Unii Europejskiej, 
a w miarę możliwości również ze Stanów Zjedno-
czonych. Z dużym prawdopodobieństwem można za-
łożyć, że wiele polskich przedsiębiorstw obronnych 
stanie się podwykonawcami określonych elementów 
produkcji finalnej realizowanej przez duże między-
narodowe, zwłaszcza europejskie, firmy zbrojenio-
we. Dobrym przykładem rozwoju międzynarodowej 
współpracy produkcyjnej przez polskie przedsiębior-
stwa jest WSK „PZL-ŚWIDNIK” SA, w której obec-
nie w produkcję kooperacyjną zaangażowane jest 
około 70% potencjału wytwórczego. W opinii eksper-
tów kooperacja produkcyjna powinna być prowadzo-
na zwłaszcza w obszarze programów priorytetowych 
dla Polski, które mogą być współfinansowane ze 
środków własnych przedsiębiorstw i budżetu pań-
stwa. Podejmując problem współpracy produkcyjnej 
przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego, 
warto również zwrócić uwagę na rozwój koopera-
cji krajowej (np. pomiędzy producentami pojazdów 
pełniących rolę platformy oraz producentami uzbro-
jenia) oraz aktywizację współpracy produkcyjnej
z firmami z państw Grupy Wyszehradzkiej i Ukrai-
ny w celu skanalizowania ewentualnej konkurencji
z ich strony na rynkach państw trzecich.

W opinii niektórych ekspertów można postawić 
tezę, że z punktu widzenia przedsiębiorstw polskie-
go przemysłu obronnego udział w międzynarodowej 
kooperacji produkcyjnej (międzynarodowe progra-
my zbrojeniowe, alianse strategiczne) wydaje się 
bardziej efektywny niż ścisłe powiązania kapitałowe 
z firmami zachodnioeuropejskimi i amerykańskimi. 
Jednakże wchodząc w programy międzynarodowej 
kooperacji produkcyjnej, przedsiębiorstwa polskie-
go przemysłu obronnego powinny w dalszym ciągu 
poszukiwać swoich szans w rozwoju nowych produk-
tów finalnych; budowanie przewagi konkurencyj-
nej wyłącznie na podstawie licencji zagranicznych
i udział w międzynarodowej kooperacji produkcyjnej 
w roli poddostawcy jest bowiem działaniem wielce 
ryzykownym. ,
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Wiele do zrobienia pozostaje także w obszarze re-
strukturyzacji rynkowej. W ocenie części ekspertów 
przedsiębiorstwa powinny dokonać redefinicji swo-
ich rynków eksportowych. Oprócz koncentracji eks-
portu na tradycyjnych dotychczasowych odbiorcach 
(Daleki Wschód, państwa arabskie) należy walczyć 
o rynki mniejsze, na których pojawiają się szanse 
na sprzedaż wyrobów polskiego przemysłu obron-
nego, co dotyczy zwłaszcza państw afrykańskich. 
Konieczna wydaje się zmiana podejścia kadry zarzą-
dzającej; ważne są nie tylko duże kontrakty, ale liczy 
się każdy sprzedany sprzęt, co dodatkowo pozwala 
przedsiębiorstwom na chwalenie się liczbą odbiorców 
zagranicznych. Szansą dla polskich przedsiębiorstw 
może być również poszukiwanie rynków niszowych 
(np. modernizacja sprzętu poradzieckiego).

Dalszego doskonalenia wymaga system marke-
tingu i public relations, ponieważ mimo stopniowej 
poprawy sytuacji w tej sferze działalności przedsię-
biorstw polskiego przemysłu obronnego, nadal utrzy-
muje się olbrzymia luka w porównaniu z czołowymi 
konkurentami na rynkach światowych oraz coraz 
lepiej radzącymi sobie na tym polu firmami z Czech, 
Rosji czy Ukrainy. Negatywnym przykładem po-
twierdzającym słabość marketingu przedsiębiorstw 
polskiego przemysłu obronnego, wynikającym rów-
nież z braku wystarczających środków finansowych, 
jest ograniczony udział w targach i wystawach zbro-
jeniowych na świecie oraz słabe merytorycznie przy-
gotowanie stoisk wystawowych.

Restrukturyzacja zakresu działania

odejmując zadanie identyfikacji kierunków 
dalszej restrukturyzacji przedsiębiorstw 
polskiego przemysłu obronnego w obszarze 

restrukturyzacji zakresu działania, w ocenie autora, 
celowe jest rozważenie następujących problemów:

 możliwości i prawdopodobieństwa wykorzystania 
w procesach restrukturyzacji typowych mechani-
zmów restrukturyzacji zakresu działania, takich 
jak: fuzje, przejęcia czy sprzedaż wydzielonych czę-
ści firmy,

 specjalizacji lub dywersyfikacji produkcji.
W opinii badanych ekspertów szanse na oddolne 

fuzje i przejęcia w obrębie przemysłu obronnego re-
alizowane z inicjatywy samych przedsiębiorstw są 
raczej niewielkie. Przyczyną takiego stanu rzeczy 
jest przede wszystkim słabość kapitałowa przed-
siębiorstw. Jednak wśród dodatkowych czynników 
ograniczających działania w tym obszarze wskazać 
można również partykularyzm kierownictwa po-
szczególnych przedsiębiorstw i niską świadomość 
kadry menedżerskiej. Potencjalną branżą, w której 
występuje największe prawdopodobieństwo oddolnej 
fuzji, są stocznie remontowe. W tej sytuacji należy 
przewidywać, że konsolidacja sektora będzie pro-
wadzona metodami administracyjnymi przez rząd 
poprzez tworzenie koncernu (holdingu) przemysłu 
obronnego skupionego wokół grupy kapitałowej 
BUMAR. Pożądane byłoby, aby w poszczególnych 
branżach, które wejdą w skład narodowego koncer-

nu (holdingu) przemysłu obronnego, funkcjonowały 
przedsiębiorstwa będące liderami, które przejęłyby 
pozostałe firmy z danej branży.

Ponadto można spodziewać się przejęć wybranych 
przedsiębiorstw przemysłu obronnego, zwłaszcza 
niewchodzących w skład grup kapitałowych, przez 
firmy zachodnioeuropejskie. W tym obszarze istotne 
jest, aby Ministerstwo Skarbu Państwa wykonują-
ce w imieniu państwa prawa własnościowe zadbało, 
aby były to przejęcia przyjazne. W opinii niektórych 
ekspertów w obszarze restrukturyzacji zakresu 
działania korzystne byłoby przejęcie przez koncern 
(holding) przemysłu obronnego przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych sektora obronnego w państwach dawne-
go bloku wschodniego, będących poddostawcami pol-
skich przedsiębiorstw (integracja pionowa wstecz), 
np. słowackich producentów armat czołgowych.

W zakresie działania przedsiębiorstw przemysłu 
obronnego przewidywać można utrzymywanie zdy-
wersyfikowanej struktury produkcji (produkcja spe-
cjalna – „S” i produkcja cywilna – „C”), zwłaszcza 
że należy oczekiwać dalszego zacierania się tych ob-
szarów (wyroby podwójnego przeznaczenia głównie 
w przemyśle lotniczym i stoczniowym, przenikanie 
się produkcji cywilnej i specjalnej zwłaszcza w ob-
szarze optoelektroniki, elektroniki, produkcji pojaz-
dów, ochrony osobistej). Warto również podkreślić, 
że obecnie obserwuje się coraz częściej rozwój nowo-
czesnych technologii w obszarze produkcji cywilnej 
i przenoszenie tych technologii na obszar produkcji 
specjalnej (odwrotny kierunek, niż miało to miejsce 
w przeszłości). Obecnie zresztą coraz częściej należy 
mówić o sektorze zapewniającym bezpieczeństwo niż 
o sektorze produkcji wojskowej. Ponadto posiadanie 
w ofercie oprócz produkcji specjalnej również wyro-
bów cywilnych znacznie zwiększa bezpieczeństwo
ekonomiczne przedsiębiorstwa, zwłaszcza w okre-
sach spadku popytu na UiSW, którego rynek cha-
rakteryzuje się wysokim poziomem cykliczności.

 W tym kontekście wydzielenie produkcji specjal-
nej z przedsiębiorstw zdywersyfikowanych wydaje 
się mało prawdopodobne. Należy raczej oczekiwać, 
że przedsiębiorstwa przemysłu obronnego będą roz-
wijać produkcję cywilną tam, gdzie jest to możliwe. 
Z tym że nie będzie to kluczowy obszar działalności, 
a celem utrzymywania i ewentualnego rozwijania 
produkcji cywilnej będzie wykorzystanie wolnych 
mocy produkcyjnych do produkcji na rynek cywilny 
w charakterze kooperanta i poddostawcy. W oce-
nie ekspertów nie należy oczekiwać rozwoju przez 
przedsiębiorstwa polskiego przemysłu obronnego 
produkcji cywilnych wyrobów gotowych. Niektórzy 
eksperci wskazują na prawdopodobieństwo wydziele-
nia produkcji specjalnej z przedsiębiorstw o niewiel-
kim udziale produkcji „S” w produkcji całkowitej 
w formie spółek prawa handlowego i włączenie tych 
spółek w struktury holdingów/grup kapitałowych. 
Wybór pomiędzy specjalizacją w produkcji specjal-
nej a podejmowaniem lub rozszerzaniem produkcji 
cywilnej należy postrzegać również przez pryzmat 
ograniczeń Unii Europejskiej w zakresie wsparcia 
finansowego produkcji cywilnej.
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Restrukturyzacja organizacyjna

obszarze restrukturyzacji organizacyjnej, 
która ze swojej natury ma charakter pomoc-
niczy, wspierający inne działania restruk-

turyzacyjne, w opinii większości ekspertów, należy 
przede wszystkim spodziewać się dalszego rozwoju 
złożonych struktur holdingowych i odchodzenia od 
struktur zakładowych. Natomiast zwolennicy opcji 
koncernowej w procesie konsolidacji przedsiębiorstw 
polskiego przemysłu obronnego utrzymują, że dy-
wersyfikacja produkcji w ramach koncernu zbroje-
niowego, tzn. utrzymywanie zarówno produkcji spe-
cjalnej, jak i produkcji cywilnej spowoduje tworzenie 
struktur dywizjonalnych. W kontekście wszelkich 
zmian w strukturach organizacyjnych niezwykle 
istotne jest, aby struktury organizacyjne były two-
rzone pod kątem zadań, a nie stanowisk dla konkret-
nych osób.

W zakresie zmian w systemie zarządzania przed-
siębiorstw polskiego przemysłu obronnego w przy-
szłości wśród prawdopodobnych działań restruktury-
zacyjnych ankietowani eksperci wskazywali przede 
wszystkim doskonalenie systemów zarządzania
i controllingu oraz informatyzację przedsiębiorstw. 

Bardzo ważnym aspektem restrukturyzacji or-
ganizacyjnej jest restrukturyzacja zatrudnienia.
Zdania ekspertów biorących udział w badaniu co 
do konieczności dalszych redukcji zatrudnienia
w przedsiębiorstwach przemysłu obronnego były po-
dzielone. Jednakże większość z nich ocenia, że moż-
na oczekiwać dalszego obniżania poziomu zatrudnie-
nia w sektorze obronnym. Należy przy tym pamię-
tać, że restrukturyzacja zatrudnienia w przedsię-
biorstwach polskiego przemysłu obronnego jest bar-
dzo trudna do przeprowadzenia ze względu na silny 
opór ze strony związków zawodowych. Przewidując 
zmiany w strukturze zatrudnienia, wskazywano na 
możliwości zwiększenia zatrudnienia w działach: 
badawczo-rozwojowym oraz marketingu i sprzeda-
ży kosztem tzw. personelu produkcyjnego. Zwracano 
również uwagę na wykorzystanie, jako narzędzia re-
strukturyzacji zatrudnienia, ewentualnego przekwa-
lifikowania pracowników zagrożonych zwolnienia-
mi. Wśród niezbędnych działań w tym obszarze jawi 
się także intensywne szkolenie kadry zarządzającej
i kadry inżynierskiej tak, aby zniwelować zagrożenia 
związane z występowaniem luki pokoleniowej.

Restrukturyzacja finansowo-własnościowa

pierając się na opiniach ekspertów, w dal-
szej restrukturyzacji finansowo-własno-
ściowej przedsiębiorstw polskiego przemy-

słu obronnego należy zwrócić uwagę na następujące 
zasadnicze problemy:

 przeciwdziałanie ewentualnemu zadłużeniu przed-
siębiorstw,

 konsolidację w ramach grup kapitałowych, a do-
celowo w strukturze koncernu (holdingu) przemysłu 
obronnego utworzonego na bazie grupy BUMAR,

 prywatyzację wybranych przedsiębiorstw przemy-
słu obronnego,

 restrukturyzację majątkową.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację przedsię-
biorstw przemysłu obronnego oraz poziom ich zadłu-
żenia, nie należy przewidywać prowadzenia dalszej 
restrukturyzacji zadłużenia opartej na rządowych 
programach oddłużeniowych. Natomiast istotne jest 
stworzenie przez państwo, jako właściciela i kluczo-
wego klienta, warunków przeciwdziałających zadłu-
żaniu się polskich przedsiębiorstw obronnych m.in. 
przez konsekwentne zawieranie z nimi przez MON 
umów wieloletnich na dostawy uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego oraz dogodne kredytowanie działalno-
ści, w tym transakcji eksportowych.

Koncepcja i założenia dalszej konsolidacji przed-
siębiorstw polskiego przemysłu obronnego w ramach 
koncernu (holdingu) utworzonego na bazie grupy 
BUMAR były przedstawiane szerzej już wcześniej. 
W kontekście restrukturyzacji finansowo-własno-
ściowej warto natomiast wspomnieć o wzmocnieniu 
kapitałowym przedsiębiorstw i spółek dominujących 
w grupach kapitałowych oraz ewentualnym wpro-
wadzeniu na giełdę papierów wartościowych akcji 
nowo tworzonego koncernu (holdingu) przemysłu 
obronnego. 

Zdania ekspertów co do utrzymania prymatu 
własności skarbu państwa w przedsiębiorstwach 
przemysłu obronnego są podzielone. Stosunkowo 
prawdopodobna wydaje się prywatyzacja – poprzez 
sprzedaż inwestorowi strategicznemu – spółek nie-
wchodzących w struktury grup kapitałowych i po-
siadających niewielki udział produkcji specjalnej
w produkcji całkowitej oraz sprzedaż mniejszościo-
wych pakietów akcji spółek produkcyjnych przemy-
słu obronnego w celu ich dokapitalizowania. Nale-
ży również przewidywać częstsze niż dotychczas 
tworzenie się powiązań kapitałowych z przemysłem 
obronnym państw Europy Zachodniej. W odniesie-
niu do grup kapitałowych oraz nowo utworzonego 
koncernu (holdingu) przemysłu obronnego należy 
brać pod uwagę możliwość wejścia ich w związki ka-
pitałowe z dużymi europejskimi koncernami zbroje-
niowymi, ale na takiej zasadzie, aby skarb państwa 
nie stracił nad nimi kontroli. 

Należy podkreślić, że wszelkie dalsze działania
w obszarze restrukturyzacji własnościowej wyma-
gają decyzji Ministerstwa Skarbu Państwa jako 
– pośredniego bądź bezpośredniego – właściciela 
przedsiębiorstw do podjęcia ewentualnych procesów 
prywatyzacyjnych oraz pozyskania kapitału (np. po-
przez wejście inwestora strategicznego lub wpro-
wadzenie na giełdę papierów wartościowych akcji 
przedsiębiorstw przemysłu obronnego bądź spółek 
dominujących w grupach kapitałowych). Jednakże 
podejmując jakiekolwiek decyzje w tym zakresie, 
rząd powinien szczegółowo rozważyć zagrożenia 
związane z utratą kontroli nad sektorem, co jest 
szczególnie istotne ze względu na jego znaczenie dla 
bezpieczeństwa i obronności państwa.

Jak wynika z ocen ekspertów, w przyszłości
w dalszym ciągu prowadzona będzie restrukturyza-
cja majątkowa przedsiębiorstw polskiego przemysłu 
obronnego, mająca na celu doskonalenie ich struktu-
ry majątkowej poprzez zmniejszenie udziału mająt-
ku trwałego i wzrost udziału majątku obrotowego,
a w efekcie obniżenie kosztów stałych. ,
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Uwagi końcowe 

easumując, w ocenie ekspertów do zasadni-
czych kierunków zmian restrukturyzacyj-
nych w przedsiębiorstwach polskiego prze-

mysłu obronnego w przyszłości zaliczyć należy:
 w obszarze restrukturyzacji produkcyjno-ryn-

kowej:
 rozwój nowych produktów,
 międzynarodową współpracę produkcyjną,
 obniżenie kosztów własnych przedsiębiorstw,
 poszukiwanie nowych rynków eksportowych,
 doskonalenie marketingu i public relations,
 w obszarze restrukturyzacji zakresu działania:
 dalszą konsolidację w grupach kapitałowych,
 utrzymywanie zdywersyfikowanej struktury pro-

dukcji (S i C),
 w obszarze restrukturyzacji organizacyjnej:
 dalszy rozwój struktur holdingowych,
 restrukturyzację zatrudnienia (redukcje, zmiana 

kwalifikacji pracowników),
 w obszarze restrukturyzacji finansowo-własno-

ściowej:
 koncentrację kapitałową polskiego przemysłu 

obronnego poprzez grupy kapitałowe, a następnie 
koncern (holding) przemysłu obronnego,

 odejście od prymatu własności skarbu państwa 
w przedsiębiorstwach przemysłu obronnego (zdania 
ekspertów w tym zakresie są podzielone),

 związki kapitałowe z europejskim przemysłem 
obronnym (również niejednoznaczna opinia eks-
pertów),

 prywatyzację, w tym przejęcia przez strategicz-
nych inwestorów branżowych przedsiębiorstw nie-
wchodzących w skład grup kapitałowych,

 dalszą restrukturyzację majątkową.
Uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne, 

zwłaszcza w kontekście kreowania przez Europejską 
Agencję Obrony (EDA) wspólnego rynku uzbrojenia
i sprzętu wojskowego Unii Europejskiej oraz postępu-
jącej konsolidacji i umiędzynarodowienia przemysłu 
obronnego na świecie, wydaje się, że w przedsiębior-
stwach polskiego przemysłu obronnego nie ma obec-
nie innej alternatywy niż podejmowanie głębokich
i wieloaspektowych zmian o charakterze restruktury-
zacyjnym mających na celu umacnianie konkurencyj-
ności. Jednocześnie z dużym prawdopodobieństwem 
można przewidywać, że procesy restrukturyzacji 
przedsiębiorstw przemysłu obronnego, ze względu 
na jego specyfikę, będą w przyszłości – podobnie jak 
dotychczas – wypadkową polityki sektorowej rządu
i – być może w coraz większym stopniu – klasycznych 
rynkowych procesów restrukturyzacyjnych. 

dr Andrzej Lis
Katedra Podstawowych Problemów Zarządzania

Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
UMK w Toruniu

PRZYPISY
1) Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest to radykalna

i wieloaspektowa zmiana w sferze produkcyjno-rynko-
wej przedsiębiorstwa, jego zakresie działania, organi-
zacji wewnętrznej i/lub sferze finansowo-własnościo-

wej, której celem jest zapewnienie przedsiębiorstwu 
równowagi wewnętrznej i zewnętrznej oraz wzrost jego 
konkurencyjności. Por.: A. LIS, Restrukturyzacja przed-
siębiorstwa. Analiza komparatywna istoty zjawiska re-
strukturyzacji przedsiębiorstwa w ujęciu wybranych kon-
cepcji amerykańskich i polskich, „Przegląd Organizacji” 
2003, nr 9.

2) Pojęciem „przemysł obronny” określa się „...część prze-
mysłu, która specjalizuje się w produkcji (...) środków 
walki, uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia dla sił zbroj-
nych”. Podaję za: Gospodarka obronna Polski w końcu lat 
dziewięćdziesiątych. Szanse i zagrożenia, praca zbiorowa 
pod red. J. PŁACZKA, Akademia Obrony Narodowej, 
Warszawa 2001, s. 16. W terminologii polskiej ekono-
miki obrony funkcjonuje ponadto termin „przemysłowy 
potencjał obronny”, który oznacza „...zasoby materialne 
i niematerialne istniejące w przemyśle Rzeczypospolitej 
Polskiej, zabezpieczające potrzeby obronne państwa,
w tym potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
w uzbrojenie lub sprzęt wojskowy”. Podaję za: Ustawa
z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restruktury-
zacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji 
technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 
1999, nr 83, poz. 932 z późn. zm., art. 4, pkt 1.

3) Program badawczy „Restrukturyzacja przedsiębiorstw 
polskiego przemysłu obronnego po 1990 roku” realizo-
wany był przez autora artykułu w ramach seminarium 
doktorskiego w Katedrze Podstawowych Problemów 
Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Za-
rządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr. hab. Marka
J. Stankiewicza. 

4) Badaniem ankietowym objęto 39 spółek produkcyjnych 
przemysłowego potencjału obronnego. Spośród przed-
siębiorstw, do których wysłano kwestionariusze ankiety, 
zgodę na przeprowadzenie badań uzyskano w 14 pod-
miotach, co stanowi 35,9% badanej populacji. Bada-
ne przedsiębiorstwa w 2005 roku zatrudniały 62,4% 
wszystkich pracowników w sektorze, a ich udział w przy-
chodach ze sprzedaży wszystkich spółek produkcyjnych 
polskiego przemysłowego potencjału obronnego wynosił 
53,2%.

5) W badaniu metodą wywiadu z ekspertami uczestniczy-
ło 18 ekspertów reprezentujących: kadrę kierowniczą 
oraz specjalistów ds. restrukturyzacji przedsiębiorstw 
polskiego przemysłu obronnego, spółki zarządzające 
grupami kapitałowymi przemysłu obronnego, organy 
administracji rządowej związane z sektorem, instytu-
cje pozarządowe i organizacje samorządu gospodarcze-
go zrzeszające firmy sektora obronnego, pracowników 
naukowych zajmujących się problematyką przemysłu 
obronnego oraz dziennikarzy prasy specjalistycznej.

Summary
Regardless of the radical changes introduced in recent 
years, Polish defense industry companies still face very 
challenging factors forcing them to restructure. The most 
significant  aspects include the increase of the competitive-
ness in armament and military equipment world market, 
the integration of European Defence, Technological and 
Industrial Base, common European Defence Equipment 
Market established on the free will basis by most of EU 
member countries in 2006.
The aim of this article is to identify the directions of fur-
ther restructuring of Polish defence industry companies. 
The article is based on the empirical research (interviews 
with experts and questionnaires in Polish defence industry 
companies) conducted within the frame of research project 
entitled The restructuring of Polish defence industry com-
panies after 1990.
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Wstęp

rofesjonaliści branży medycznej wykonują 
zawód o szczególnej wartości. Ich aktywność 
dotyczy bowiem ludzkiego zdrowia i życia.

Stąd ich profesja łączona jest częściej z powołaniem, 
misją służenia człowiekowi niż z zarobkowaniem 
sensu stricto. Nie oznacza to jednak, że motywowa-
nie pracowników opieki zdrowotnej powinno kon-
centrować się tylko i wyłącznie na eksponowaniu 
etosu ich pracy. Obserwując polski sektor ochrony 
zdrowia, trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy tu do 
czynienia z silnym kryzysem. Świadczą o tym nieza-
spokojone oczekiwania płacowe, których konsekwen-
cją jest spadek morale pracowników medycznych, ich 
migracja za granicę czy strajki. Niniejszy artykuł 
podejmuje trudną kwestię motywowania personelu 
medycznego, poprzez prezentację empirycznego stu-
dium porównawczego publicznych i niepublicznych 
zakładów opieki zdrowotnej.

Teoretyczne podłoże analizy

otywacja to siła sprawcza, która pobudza, 
ukierunkowuje i podtrzymuje zachowania 
jednostki zorientowane na określony cel. Mo-

tywacja to również skłonność do ponoszenia dużych 
wysiłków zmierzających do realizacji celu organizacji, 
determinowana stopniem, w jakim te wysiłki mogą 
jednocześnie sprzyjać zaspokajaniu potrzeb człon-
ków tej organizacji1). Literatura z zakresu organizacji 
i zarządzania, a także zarządzania zasobami ludzki-
mi dostarcza ugruntowanych podstaw teoretycznych 
wyjaśniających proces motywacji2). Wczesne teorie 
motywacji, by wspomnieć tu o teorii X i Y McGregora, 
teorii hierarchii potrzeb Maslowa czy dwuczynniko-
wej teorii Herzberga powstały na gruncie szkoły sto-
sunków międzyludzkich i naukowego zarządzania. 
Z kolei współczesne teorie motywacji odwołują się do 
szkoły systemów społecznych ukazującej człowieka 
jako system potrzeb biologicznych, motywów psycho-
logicznych, wartości i opinii. Oprócz tych szeroko opi-
sanych w polskim piśmiennictwie, jak teoria oczeki-
wań Vrooma, teoria wyuczonych potrzeb McClellanda 
i teoria wzmocnienia Skinnera na uwagę – w kontek-
ście kształtowania silnej kultury organizacji – zasłu-
guje relatywnie rzadziej przywoływana w rodzimej 
literaturze teoria wartości osobowych Rokeacha. 

Zgodnie z tą teorią system, który tworzą wy-
znawane przez jednostkę wartości, jest silnym mo-
tywatorem jej zachowań. Wartości są tu opisywane
w kontekście uniwersalnych oczekiwań jednostki 
co do zaspokojenia potrzeb biologicznych, interakcji 
społecznych i sprostania wymaganiom stawianym 
jednostce przez organizację3). Ludzie wykorzystują 
wartości przyswojone w danej kulturze jako standar-
dy pozwalające im na określenie własnych kompe-
tencji w odniesieniu do innych członków organizacji, 
zdefiniowanie własnego wizerunku i uzasadnienie 
własnych przekonań, postaw i zachowań. Według Ro-
keacha wartości wykazują większą stabilność i mają 
większą wagę w kognitywnym systemie jednostki 
niż nastawienia. Z tego względu można je uznać za 
determinanty postaw i zachowań jednostek, również 
w ramach danej organizacji. Można zatem przyjąć, że 
u podstaw wyjaśniania działania danego podmiotu 
leży jego system wartości4). System ten tworzy okre-
śloną kulturę organizacji sprzyjającą, bądź też nie, 
podnoszeniu wydajności pracy personelu i kształtu-
jącą tożsamość podmiotu. Jednym z istotnych sposo-
bów wywierania wpływu na kulturę organizacyjną 
jest respektowany w danym podmiocie system mo-
tywacji pracowników5). Pozwala on na swoiste stero-
wanie zachowaniami członków organizacji i poprzez 
to uzyskanie nad nimi kontroli. System motywacji 
definiuje relacje między organizacją jako mniej lub 
bardziej sformalizowaną strukturą a jej członkami 
poprzez określenie warunków wymiany. Określa on 
oczekiwany ze strony pracowników wkład, a także 
wyraża wartości i normy, co do których istnieje po-
wszechny konsensus w organizacji. Z drugiej stro-
ny, definiuje sprzężenie zwrotne, swoistą reakcję 
organizacji na pożądane zachowanie pracownika. 
System motywacji organizacji stanowi manifest re-
spektowanych w organizacji wartości i przekonań.
Jako taki, jest niezbędny do zrozumienia kultury 
korporacyjnej. Jej forma z kolei jest istotnym czyn-
nikiem wpływającym zarówno na wewnętrzne mo-
tywacje pracowników, jak i na system bodźców ze-
wnętrznych stosowanych w danym podmiocie, a te 
oddziałują na efekty osiągane przez organizację6).
Z tego, jaka jest organizacja i jak się w niej motywu-
je pracowników, wynika nie tylko efektywność ich 
pracy, ale i wizerunek organizacji. Mam tu zatem do 
czynienia ze wzajemnie warunkującymi się elemen-
tami systemu (rys. 1).

System motywacji
w publicznych i niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej
Iga Rudawska

,
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Znaczenie systemu motywacji personelu
w zakładach opieki zdrowotnej

ształt relacji pacjent – usługodawca zależy nie 
tylko od uwarunkowań zewnętrznych, głów-
nie ekonomiczno-prawnych, ale i od tego, jaki 

system bodźców motywuje usługodawców do efektyw-
nego działania i jakiej kulturze organizacji jest on 
podporządkowany. Silna kultura sprzyja efektywno-
ści funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej przez 
usprawnienie komunikacji, sprawniejsze podejmowa-
nie decyzji i wdrażanie rozwiązań. Kreacja więzi typu 
wspólnotowego oraz zaszczepianie pracownikom norm 
i wartości tożsamych dla danej organizacji ukierunko-
wują i pobudzają działania personelu, przez co spada 
znaczenie formalnych sposobów zapewniania zgodno-
ści tych działań z celami podmiotu7). Po wtóre, silna 
kultura organizacji zapewnia jej członkom poczucie 
afiliacji i identyfikacji, co sprzyja budowaniu lojalno-
ści wobec zakładu pracy, a poprzez to i jego efektywne-
mu działaniu. Odpowiedni system motywacji pracow-
ników zakładów opieki zdrowotnej sprzyja nie tylko 
realizacji ich misji, ale i wpływa na skuteczność funk-
cjonowania rynku wewnętrznego usług zdrowotnych. 
Dzieje się tak dlatego, że stopień konkurencyjności 
usługodawców pozostaje w ścisłym związku z siłą 
motywacji tych podmiotów do efektywnego działania. 
Z kolei ono ma wpływ na relację kształtowaną przez 
usługodawcę z odbiorcami usług (pacjentami). 

Silnie interpersonalna natura relacji pacjent 
– usługodawca sprawia, że gros tego, co wydarza się 
podczas interakcji pacjenta ze świadczeniodawcą, 
pozostaje pod wpływem indywidualnych predyspo-
zycji profesjonalisty oraz motywacji personelu kon-
taktowego8). To od ludzi w dominującej mierze zależy 
jakość relacji usługowych, na którą wpływ mają po-
stawy, zachowania i działania personelu. W każdym 
sektorze usługowym, choć może w szczególności 
w takim, jak usługi opieki zdrowotnej, satysfakcja 
klienta zewnętrznego i satysfakcja klienta wewnętrz-
nego są silnie ze sobą sprzężone9). Mając na uwadze  
zarówno uwarunkowania historyczno-kulturowe, 
jak i społeczny prestiż zawodu lekarskiego, motywa-
cja do jego wykonywania wykracza daleko poza sferę 
finansową. Dowodów na to twierdzenie dostarczają 
badania empiryczne wskazujące na istotną rolę po-
zafinansowych czynników motywacyjnych10). Nie 
chodzi tu przy tym o nieustanne odwoływanie się do 
przysięgi Hipokratesa, ale o uznanie istotności ele-
mentu powołania jako motywacji wewnętrznej. Jeśli 
dodać do tego, że personel medyczny, w szczególności 

lekarze, jest w swoich działaniach silnie autonomicz-
ny i polega w nich na własnych sądach, to grupa ta 
z trudem poddaje się przymusowi stosowania nieak-
ceptowanych przez siebie reguł czy procedur.

W związku z powyższym istotnego znaczenia nabie-
ra motywowanie personelu medycznego do efektywnej 
pracy. W niniejszym artykule autorka podejmuje próbę 
oceny różnic międzygrupowych w bodźcach motywa-
cyjnych stosowanych w placówkach opieki zdrowot-
nej. Wyniki tego badania wydają się szczególnie cenne 
w perspektywie minionych zdarzeń mających miejsce 
w polskim sektorze opieki zdrowotnej (Ustawa z dnia 
22.07.2006 r. o przekazaniu środków finansowych 
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, tzw. usta-
wa podwyżkowa, strajki lekarzy), a także zważywszy 
na związek między skutecznym systemem motywacji
a efektywnością funkcjonowania danego podmiotu.

 
Cel badania i metodyka badawcza

ednym z dogmatycznych założeń praktyków 
zajmujących się ekonomicznymi aspektami 
funkcjonowania sektora opieki zdrowotnej

jest twierdzenie o wyższości własności prywatnej nad 
publiczną11). Przewaga ta przejawiać się ma w większej 
konkurencyjności sektora niepublicznego, jego efek-
tywności ekonomicznej i zdolności do doskonalenia ja-
kości usług zdrowotnych. Niemniej jednak spory teo-
retyczne, podobnie jak wyniki badań empirycznych, 
nie dostarczają jednoznacznych przesłanek potwier-
dzających większą efektywność niepublicznych pod-
miotów opieki zdrowotnej w porównaniu z publicz-
nymi. W tej perspektywie kwestią do rozstrzygnięcia 
jest nie samo oddziaływanie formy właścicielskiej za-
kładów opieki zdrowotnej na ich sprawność rynkową, 
lecz raczej wpływ ich formy własności na bodźce mo-
tywujące do sprawnego działania. Jednym z takich 
fundamentalnych bodźców jest poziom motywacji 
personelu medycznego placówek ochrony zdrowia. 
Celem badania empirycznego jest zatem identyfika-
cja różnic międzygrupowych (pracownicy publicznych 
versus pracownicy niepublicznych zakładów opieki 
zdrowotnej) w obszarze poziomu motywacji.

W badaniu posłużono się metodą wywiadu ze stan-
daryzowanym kwestionariuszem ankiety, którym ob-
jęto świadczeniodawców usług zdrowotnych regionu 
zachodniopomorskiego. Dobór próby miał charakter 
losowy prosty zależny, co pozwoliło na oszacowanie 
statystycznego błędu przewidywania na poziomie 
0,05 (dla poziomu ufności 0,95). W wywiadach wzię-
ło udział 126 lekarzy zatrudnionych w placówkach 
ochrony zdrowia regionu, z których 56 miało status 
publiczny (SPZOZ), a 70 – niepubliczny (NZOZ).

Statystyczna analiza wyników badania 

celu rozpoznania czynników leżących u pod-
staw różnic w systemach motywacji w dwóch 
typach zakładów przeprowadzono analizę 

wariancji. Za zmienną niezależną (klasyfikacyjną) 
przyjęto status zakładu opieki zdrowotnej (publiczny, 
niepubliczny). Analiza wariancji umożliwiła weryfi-
kację równości średnich w rozkładach warunkowa-
nych kategoriami czynnika kontrolowanego (status 

Rys. 1. Zależność między systemem motywacji, 
kulturą organizacji i jej wartościami
Źródło: opracowanie własne.
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zakładu). W tych przypadkach (rodzajach zmien-
nych), dla których założenie o jednorodności warian-
cji nie było spełnione (przy p<0,05), zastosowano test 
nieparametryczny: Anova rang Kruskala-Wallisa,
a gdy i ten test nie pozwalał na wychwycenie istotnych 
statystycznie różnic – test χ2 mediany12). Przeprowa-
dzone obliczenia pozwoliły na określenie statystycz-
nie istotnych różnic13) między zakładami publicznymi 
i niepublicznymi dla kilku czynników opisujących ich 
system motywacji (zmienne A–G, tabela). 

Na podstawie powyższej tabeli można stwier-
dzić, że statystycznie istotne różnice w motywacji
w obu typach zakładów występują w obszarze polity-
ki wynagrodzeń (zmienne B, C), edukacji zawodowej 
(zmienna E) oraz integrowania personelu (zmienna 
F). Nie odnotowano natomiast różnic istotnych sta-
tystycznie w odniesieniu do takich elementów sys-
temu motywacyjnego, jak: zapewnianie stabilności 
pracy (zmienna A), rozwój naukowy kadry (zmienna 
D) i jej awans zawodowy (zmienna G). 

Dyskusja

przekrojów statystyk opisowych (wartości 
średnie w podgrupach SPZOZ i NZOZ14)) 
wynika, że w niepublicznych zakładach 

opieki zdrowotnej motywowanie za pomocą pieniądza 
jest częściej stosowane w porównaniu z zakładami 
publicznymi (X1 = 2,392 versus X2 = 3,428). Moty-
wowanie za pomocą pieniądza prowadzi do powstania 
więzi finansowej między pracodawcą i pracownikiem, 
która jednak zajmuje najniższe miejsce w hierarchii 
zaawansowania więzi, przy założeniu, że wynagro-
dzenie personelu znajduje się na satysfakcjonującym 
poziomie (rys. 2). Na podstawie postulatów płacowych 
Krajowego Zjazdu Lekarzy (minimalne wynagrodze-
nie lekarza bez specjalizacji: 2-krotność przeciętne-
go miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze 
przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS – 2575,41 zł 
za 3 kwartały 2006; pensja lekarza ze specjalizacją: 
3-krotość powyższego; wynagrodzenie starszej pie-
lęgniarki/położnej: 1,7-krotność; płaca pielęgniarki/
położnej: 1,2-krotność) można stwierdzić, że poziom 
ten nie został osiągnięty. Stąd wynika silna presja 
środowiska medycznego – szczególnie reprezentujące-
go publiczne zakłady opieki zdrowotnej – w kierunku 
zaspokojenia podstawowych potrzeb pracowniczych 
wynikających z zarobkowego charakteru podejmowa-
nych przez jego reprezentantów aktywności. 

Kolejna rozbieżność między publicznymi i niepu-
blicznymi zakładami opieki zdrowotnej – na korzyść 

tych drugich – istnieje w aspekcie stosowania na-
gród niepieniężnych (X1 = 1,696 versus X2 = 2,471). 
Mimo istotnych statystycznie różnic należy pamię-
tać, że nagrody, podobnie jak kary, są mało sku-
teczne w uzyskiwaniu trwałych zmian w postawach
i zachowaniu personelu – prowadzą bowiem do uzy-
skania jedynie krótkotrwałych efektów. Nagrody mo-
tywują do ich zdobywania, ale nie sprzyjają zaangażo-
waniu personelu. Niemniej jednak badanie dowodzi, 
że niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej chętniej 
sięgają po bodźce tego typu. W placówkach niepu-
blicznych częstotliwość stosowania narzędzi budują-
cych zaangażowanie i lojalność pracowników poprzez 
finansowanie edukacji zawodowej jest również więk-
sza (X1 = 2,053 versus X2 = 2,614). Więź tego rodzaju 
ma charakter strukturalny, gdyż sprzyja rozwijaniu 
osobistych, zawodowych kompetencji pracowników, 
które kreują kapitał ludzki. Kapitał intelektualny 
jest sprawą osobniczą, wpływającą na motywacje we-
wnętrzne. Ten typ motywacji należy uznać za trwal-
szy w porównaniu z bodźcami zewnętrznymi (nagro-
da, kara).

Jednym z najważniejszych warunków wysokich 
wyników działalności personelu jest stworzenie 
sprzyjającej, dobrej atmosfery w miejscu pracy. Pełni 
ona rolę więzi społecznej zbudowanej na przejrzystej 
komunikacji, wkładzie jednostki w pracę zespołową 
i poczuciu przynależności do grupy profesjonalistów. 
Podobnie jak poprzednio, element ten częściej doce-
niany jest w zakładach niepublicznych przez dbałość 
o wzmacnianie więzi grupowych (X1 = 2,035 versus 
X2 = 2,528), na przykład spotkania integracyjne. 
Więzi tego typu są szczególnie ważne w kulturach 
typu klan15), charakteryzowanych przez poczucie au-

Tab. Analiza wariancji dotycząca poziomu motywacji – różnice między zakładami publicznymi 
i niepublicznymi przy p<0,05

Czynnik motywacyjny Statystyka Poziom istotności p Średnia SPZOZX1 Średnia NZOZX2

A. Stabilność pracy
B. System wynagrodzeń
C. Nagrody dodatkowe 
D. Rozwój naukowy
E. Edukacja zawodowa
F. Więzi społeczne
G. Awans zawodowy

0,1493 (Anova)
8,6262 (test K-W)
9,8561 (test K-W)
1,1806 (Anova)
4,2840(test mediany)
3,9813 (Anova)
2,1336 (Anova)

0,7011
0,0033
0,0017
0,2793
0,0385
0,0482
0,1466

3,196
2,392
1,696
2,839
2,053
2,035
2,232

3,071
3,428
2,471
3,185
2,614
2,528
1,928

Źródło: opracowanie własne na podstawie wydruku z programu Statistica 6.0.

Rys. 2. Hierarchia więzi w relacji pracodawca 
– pracownik
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.W. PELTIER, 
T. BOYT, J.W. WESTFALL, Building Relationship with Phy-
sicians, „Marketing Health Services”, Fall 1997, s. 13–14.

,
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tonomii tworzących ją członków, poleganie na włas-
nych ocenach (tu: zasada swobody klinicznej) i silny 
solidaryzm (tu: zawodowy). Kultura tego rodzaju 
jest bliska profesjonalistom medycznym, którzy or-
ganizują się w formalne (stowarzyszenia zawodowe) 
i nieformalne grupy wsparcia z pobudek innych niż 
tylko korzyści materialne.

Budowanie więzi społecznych, poza funkcją moty-
wacyjną, jest istotnym elementem sprzyjającym kre-
acji wartościowej relacji z klientami (tu: pacjentami), 
szczególnie poprzez podnoszenie jakości funkcjonalnej 
procesu świadczenia usług zdrowotnych. Liczne bada-
nia empiryczne16) wskazują, że takie charakterystyki 
personelu medycznego, jak: empatia wobec pacjentów, 
łatwość nawiązania komunikacji, życzliwość, grzecz-
ność, zaangażowanie, gotowość do niesienia pomocy 
czy poszanowanie intymności pacjenta należą do naj-
bardziej cenionych w odbiorze pacjentów.

Z zaprezentowanych badań wynika, że satys-
fakcja zawodowa pracowników medycznych zatrud-
nionych w zakładach o statusie niepublicznym jest 
wyższa od tej odczuwanej przez personel zakładów 
publicznych. Zagadnienie to jest głębsze niż tylko 
i wyłącznie system wynagrodzeń z tytułu umowy 
o pracę czy kontraktu. Obejmuje bowiem również 
system nagród i wyróżnień, ścieżkę awansu zawodo-
wego, szkolenia profesjonalne, rozwój naukowy, bu-
dowę więzi społecznych czy budowanie poczucia sta-
bilności pracy. W tym ostatnim przypadku – według 
przeprowadzonego badania – między analizowanymi 
podgrupami zakładów nie odnotowano statystycznie 
istotnych różnic. Zatem forma własności zakładu 
opieki zdrowotnej nie jest silną determinantą po-
czucia bezpieczeństwa pracy, co należałoby wiązać 
ze zmianami systemowymi i wzrostem konkurencyj-
ności na rynku pracy personelu medycznego, szcze-
gólnie lekarskiego. Jest to szczególnie niepokojące 
w kontekście tego, że poczucie stabilności pracy jest 
jednym z kluczowych elementów wysokich wyników 
aktywności zawodowej pracowników.

Zakończenie

rzeprowadzone badanie jednoznacznie wska-
zuje, że forma własności różnicuje bada-
ne zakłady opieki zdrowotnej pod kątem 

systemu bodźców motywacyjnych adresowanych do 
personelu medycznego. Bodźce uruchamiane w pod-
miotach o statusie niepublicznym sprzyjają osiąga-
niu lepszych efektów gospodarowania. Jednocześnie 
należy pamiętać o tym, że możliwości stosowania 
zewnętrznej motywacji personelu publicznych za-
kładów opieki zdrowotnej są ograniczone. Bariery 
te należałoby wiązać nie tylko z tożsamym dla całe-
go środowiska medycznego specyficznym poczuciem 
odrębności zawodowej sprzyjającej raczej wystą-
pieniu motywacji wewnętrznej, ale również ze sła-
bą kondycją finansową części z tych podmiotów, co
w sposób oczywisty utrudnia zaspokojenie podstawo-
wej potrzeby pracowników dotyczącej wynagrodze-
nia. Poza tym siła oddziaływania korzystnych czyn-
ników związanych z systemem wartości organizacji 
w części zakładów zostaje ograniczona – jak wskazują 
doświadczenia praktyczne – poprzez nieformalne za-

leżności finansowe i personalne pomiędzy podmiota-
mi niepublicznymi i publicznymi. 

dr hab. Iga Rudawska
Katedra Marketingu

Uniwersytetu Szczecińskiego
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Summary
The paper provides the empirical evidence from healthcare 
service sector referring the discrepancies in motivation 
level among public and non-public healthcare providers. 
ANOVA analysis let the author draw the conclusion that 
several motivation incentives like reward system, social 
bonds and professional education are stronger in health-
care providers with non-public status. Results of this study 
can be used to improve motivation system in healthcare 
settings. 
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Instytucja inwestora strategicznego nierozłącznie 
związana jest z procesami zachodzącymi w gospo-
darce. We wszystkich praktycznie branżach istnie-
ją dysproporcje ekonomiczne pomiędzy przedsiębior-
stwami dające podstawę do transakcji typu M&A 
(fuzji i przejęć). W transakcjach tego typu biorą 
udział trzy strony:

 kupujący – inwestor strategiczny, ewentualnie 
banki inwestycyjne wspierające proces przejęcia 
spółki-celu,

 sprzedający – właściciele spółki przejmowanej,
 zarząd spółki przejmowanej.

Inwestor strategiczny zaczyna interesować się 
daną spółką, gdy jej pozycja i udział w rynku lokal-
nym czy krajowym zaczyna nabierać wartości. Spół-
ki młode niosą zbyt wysoki poziom ryzyka inwesty-
cyjnego.

Decyzja o staniu się inwestorem strategicznym 
wynika z długoterminowej strategii działania. Stąd 
też firmy takie zakładają uzyskanie docelowej lub 
natychmiastowej pełnej kontroli nad spółką przej-
mowaną. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest 
pełna kontrola statutowych organów przejmowane-
go podmiotu – rady nadzorczej i zarządu. Z uwagi na 
motyw przejęcia ich rola w spółce ma zdecydowanie 

aktywny charakter. Starają się jak najszybciej pod-
porządkować działanie przejmowanej firmy własnej 
strategii. Bez precyzyjnej wiedzy co do motywów, 
jakimi kieruje się inwestor strategiczny, właściciele, 
a przede wszystkim zarząd przejmowanej spółki, na-
rażają się na ryzyko poważnych strat z utratą tożsa-
mości i pracy włącznie1).

Zagadnienie inwestora strategicznego należy 
rozpatrywać z punktu widzenia kraju pochodzenia. 
Podział na inwestorów krajowych i zagranicznych 
ma głównie znaczenie dla gospodarki danego regio-
nu. Przejmowanie firm przez inwestorów krajowych 
pozwala – przynajmniej teoretycznie – lepiej zabez-
pieczyć interesy gospodarki lokalnej. Konsolida-
cja firm krajowych powoduje, że mają one większe 
szanse na konkurowanie z firmami zagranicznymi,
a jednocześnie są trudniejsze do przejęcia. Jednak 
jak pokazuje przykład wielu krajów – w tym także 
i Polski – istnieje znaczny deficyt inwestorów krajo-
wych. Zjawisko to jest charakterystyczne dla gospo-
darek krajów rozwijających się lub przechodzących 
kryzys. Tam wielce istotny staje się udział w rynku 
inwestorów zagranicznych.

Napływ inwestycji zagranicznych uzależniony 
jest od wielu czynników. Przede wszystkim muszą 

Specyfika kontraktów
inwestorskich
Maciej Cieślicki

Tab. 1. Główne motywy przejmowania firm

 Rynkowe
 zwiększenie udziału w rynku – pozyskanie nowego rynku zbytu,
 przejęcie większej części wartości dodanej w procesie technologicznym,
 likwidacja niewygodnego konkurenta lub zamknięcie rynku przed konkurentami,
 realizacja efektu synergii dzięki komplementarności działalności,
 dywersyfikacja ryzyka działalności – nowe rynki i produkty.
 Finansowo-ekonomiczne
 zakup nieoszacowanej przez rynek firmy,
 zwiększenie zysków grupy, podniesienie efektywności wykorzystania kapitału,
 zmiana struktury finansowania, obniżenie kosztu kapitału,
 wzrost wartości i wyceny rynkowej,
 uzyskanie korzyści podatkowych,
 przejęcie atrakcyjnych  aktywów (gotówka, nieruchomości, grunty, patenty itp.).
 Operacyjne
 poprawienie zarządzania i organizacji – zmiana struktury zarządzania,
 efekty korzyści ekonomiki skali,
 komplementarność technologii, zasobów i oferowanych produktów,
 reorganizacja – restrukturyzacja zatrudnienia,
 uzyskanie niezbędnej licencji, koncesji lub prawa do uczestniczenia w określonym przedsięwzięciu,
 wzmocnienie kontroli nad kooperantami, dostawcami, odbiorcami,
 obrona przed wrogim przejęciem.

Źródło: M. ZIENTARA, Okiem doradcy finansowego: inwestor strategiczny – za i przeciw, http://www.pckurier/29.08. 
2006. ,
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zostać stworzone odpowiednie warunki ekonomicz-
no-instytucjonalne, aby przyciągnąć uwagę poten-
cjalnych inwestorów. Oczywisty jest fakt, że na pro-
cesie tym powinny korzystać zarówno inwestorzy, 
jak i gospodarka kraju, w którym przedsiębiorstwa 
takowe pojawiają się.

Tab. 2. Czynniki przyciągające inwestycje za-
graniczne

Czynniki
makroekonomiczne

Czynniki
mikroekonomiczne

 bodźce instytucjonalne
 bodźce fiskalne
 bodźce finansowe
 bodźce organizacyjne
 bodźce ekonomiczne
 bodźce polityczne
 bodźce społeczne

 dostępność informacyjna
 potrzeba zmian wśród 

przedsiębiorstw
 chłonność rynku
 względnie wysoka 

dochodowość gospodarstw 
domowych

 wysoki stopień kwalifi-
kacji siły roboczej

Źródło: opracowanie własne.

Wśród czynników makroekonomicznych stano-
wiących o atrakcyjności regionu dla inwestorów 
należy wymienić przede wszystkim uregulowania 
prawne, które stanowią o wysokości barier wejścia, 
czyli dostępności do danego rynku. Jest to element 
niezbędny do tego, aby w ogóle potencjalny inwestor 
brał pod uwagę możliwość zainwestowania swojego 
kapitału. Następna grupa czynników to kwestie fi-
nansowe. Fiskalizm państwa nie może być czynni-
kiem przytłaczającym przedsiębiorstwa, ale stymu-
lującym ich rozwój. Inwestorzy są zainteresowani 
przede wszystkim możliwością zmniejszenia obcią-
żeń podatkowych, podatku dochodowego, podatku 
VAT, ceł importowych itp. Dodatkowo inwestorzy 
oczekują konkretnych działań od państwa w zakre-
sie jego częściowego udziału w inwestycji. Wiąże się 
to na przykład z gwarancjami kredytowymi czy ko-
rzystaniem z określonych funduszy. Bodźce organi-
zacyjne wiążą się głównie ze stworzeniem rozwiązań 
infrastrukturalnych, których zadaniem jest zapew-
nienie inwestorom ciągłości prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. Państwo może zaoferować tereny 
pod zabudowę zakładów i odpowiednią infrastruk-
turę po cenach niższych niż komercyjne. Może też 
zagwarantować firmom zagranicznym uprzywilejo-
waną pozycję w postaci preferencyjnego dostępu do 
zamówień rządowych2). Do bodźców ekonomicznych 
zaliczyć możemy przede wszystkim stworzenie kli-
matu inwestycyjnego, prowadzenie odpowiedniej po-
lityki prywatyzacyjnej, wzrost gospodarczy.

Rola i znaczenie spółek z udziałem kapitału za-
granicznego w polskiej gospodarce systematycznie 
rośnie. W 2003 r. (według danych GUS) powstało 
1047 nowych podmiotów z kapitałem zagranicz-
nym, podczas gdy w 2002 r. 857. W grupie nowo po-
wstałych spółek były 962 jednostki typu greenfield. 
Łącznie na koniec 2003 r. funkcjonowało w Polsce 
15 371 podmiotów z udziałem kapitału zagranicz-
nego3). Spółki z kapitałem zagranicznym odgrywają 
istotną rolę w procesach przebudowy i modernizacji 
polskiej gospodarki. W 2003 r. wydatki inwestycyjne 

wszystkich spółek z udziałem kapitału zagraniczne-
go wyniosły 45,8 mld zł, w tym na nowe środki trwa-
łe – 30,9 mld zł4).

Następną grupą czynników są bodźce polityczne. 
Wśród elementów tworzących klimat polityczny na-
leży podkreślić znaczenie5): 

 stabilności politycznej,
 strategii wobec napływu inwestycji zagranicz-

nych,
 pomocy publicznej dla zagranicznych przedsię-

wzięć inwestycyjnych,
 podatności na korupcję.

Społeczne uwarunkowania inwestycji zagranicz-
nych należy odnieść przede wszystkim do sytuacji 
panującej na rynku pracy i jego relacji z otoczeniem. 
Do ważnych elementów tego otoczenia zaliczyć moż-
na m.in.6):

 system oświaty i szkolnictwa wyższego,
 nakłady na naukę,
 gwarancję przemieszczania się i swobodę wyboru 

zawodu,
 pozycję związków zawodowych.

Wśród czynników mikroekonomicznych na czoło 
wysuwa się przygotowanie polskich przedsiębiorstw 
do współpracy z inwestorem zagranicznym. Rozumie 
się przez to przede wszystkim gotowość do przepro-
wadzenia zmian organizacyjnych, jasno sprecyzo-
wanych celów i korzyści, jakie ma dać związanie się
z inwestorem. Obraz, jaki często jest ukształtowany 
w świadomości polskich pracowników, stawia inwe-
storów w bardzo złym świetle. Związane jest to z oba-
wami o utrzymanie miejsc pracy, zmianę systemu 
motywacyjnego czy zwiększenie zakresu obowiąz-
ków. Zmiana mentalności i sposobu myślenia wśród 
pracowników wydaje się kluczowym zadaniem dla 
kadry menedżerskiej polskich przedsiębiorstw. 

Następnym czynnikiem mikroekonomicznym, 
mającym wpływ na przyciągnięcie inwestora, jest 
dostępność informacyjna. Oznacza to, że przedsię-
biorstwo powinno umieć szukać potencjalnych inwe-
storów. Nabiera to szczególnego znaczenia w przy-
padku słabości ekonomicznej firmy, gdzie nie stano-
wi ona często marginesu przyciągającego firmy za-
graniczne.

Czynnikami uzupełniającymi są możliwości roz-
wojowe poszczególnych segmentów rynku. Związane 
jest to z pobudzaniem popytu wewnętrznego oraz 
zdolnościami nabywczymi polskich gospodarstw do-
mowych.

Tworzenie dobrego klimatu i warunków do inwe-
stowania w Polsce jest szczególnie ważne, zważyw-
szy, że w najbliższym okresie wpływy z prywatyzacji 
będą się systematycznie zmniejszać. Jednocześnie 
zwiększa się rywalizacja pomiędzy krajami Europy 
Środkowej i Wschodniej w zakresie przyciągania 
zagranicznych inwestorów. Niektóre firmy prze-
noszą swoje zakłady z Europy do Azji. Wszystko to 
powoduje, że jest coraz trudniej przyciągnąć zagra-
niczne firmy do inwestowania w Polsce. Tym bar-
dziej obiecujący jest fakt, że z każdym kolejnym ro-
kiem zwiększa się udział inwestycji typu greenfield.
W 2004 r. stanowiły one 58%.

Wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej 
największym zainteresowaniem inwestorów zagra-
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nicznych cieszy się Rosja. Według UNCTAD napływ 
inwestycji do tego kraju w 2004 r. wyniósł 10 mld 
USD. Wartość BIZ dla Polski została oszacowana 
na poziomie 5,2 mld USD, co sprawia, że spośród
19 krajów całego regionu znajduje się ona na drugiej 
pozycji7).

Obecnie mamy w świecie do czynienia z faktem 
globalnej restrukturyzacji firm: Business Proces 
Offshoring, który polega na przenoszeniu działalno-
ści usługowej do krajów, w których są niskie koszty 
pracy, a jakość świadczonych usług jest wysoka. We-
dług rankingu przeprowadzonego przez angielską 
firmę Economist Intelligence Unit, Polska jest na
5. miejscu pod względem atrakcyjności dla lokaliza-
cji offshoringowych.

Tab. 3. Ranking lokalizacji offshoringowych

Miejsce Kraj Wynik

1. Indie 7,76

2. Chiny 7,34

3. Czechy 7,26

4. Singapur 7,25

5. Polska 7,24

6. Kanada 7,23

7. Hongkong 7,19

8. Węgry 7,17

9. Filipiny 7,17

10. Tajlandia 7,16

11. Malezja 7,13

12. Słowacja 7,12

13. Bułgaria 7,09

14. Rumunia 7,08

Źródło: Economist Intelligence Unit, 2005.

Działalność offshoringowa pozwala firmie na 
zmiany w prowadzonej działalności poprzez różni-
cowanie kosztów oraz pozyskiwanie różnorodnych 
zdolności organizacyjnych. Na tej podstawie można 
wyróżnić cztery strategie offshoringu. 

 Strategia optymalizacji. Maksymalne pozy-
skiwanie wartości z obydwu źródeł jednocześnie 
oznacza dążenie do osiągania pozytywnych efek-
tów różnicowania kosztów działalności i osiągania 
różnorodnych zdolności. W zakresie różnicowania 
kosztów przeniesienie działalności poza granicę kra-
ju macierzystego musi prowadzić do zmniejszenia 
kosztów całkowitych prowadzenia działalności. Na-
tomiast wzrost zdolności organizacyjnych w wyniku 
działań offshoringowych oznacza pozyskanie kadry 
o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gwarantu-
jącej odpowiednie rezultaty. 

 Pozyskiwanie środków. Gwałtowne pozyski-
wanie środków poprzez minimalizację kosztów – to 
strategia o charakterze krótkotrwałym, najbardziej 
typowa dla okresu przejściowego, kiedy to firma bo-

ryka się z przejściowymi trudnościami, a offshoring 
daje możliwości rozwiązania pewnych problemów. 
Oczywiście strategia ta jak najszybciej powinna 
przekształcić się w opisywany powyżej model. 

 Pozyskiwanie zdolności. Strategia ta ma miej-
sce wówczas, gdy przedsiębiorstwo usilnie absorbuje 
koszty ponoszone na maksymalizację zdolności or-
ganizacyjnych. Wówczas znaczenia nabierają inne 
wartości, takie jak np. bliskość klienta, możliwość 
natychmiastowej reakcji na zmianę potrzeb.

 Zdobywanie przyczółków to strategia pole-
gająca na swoistym „pomieszaniu” różnicowania 
kosztów i zdolności. Przedsiębiorstwa, którym od-
powiada taki sposób działania, zazwyczaj poszuku-
ją spokojnego miejsca do prowadzenia działalności,
a offshoring staje się jedną z takich możliwości8). 

Nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia pol-
skich przedsiębiorstw podstawowym impulsem do 
poszukiwania inwestora strategicznego są względy 
ekonomicznie, a konkretnie konieczność poszukiwa-
nia dodatkowego źródła finansowania. Pozyskanie 
inwestora staje się często ostatnią i jedyną możliwo-
ścią utrzymania przedsiębiorstwa na rynku. Podję-
cie takiej decyzji wieńczy żmudny proces weryfikacji 
swoich zamierzeń rozwojowych. Przebieg takiego 
procesu wygląda następująco9):

 analiza strategiczna przedsiębiorstwa,
 weryfikacja strategii rozwoju,
 wybór źródła finansowania działalności,
 wycena przedsiębiorstwa,
 stworzenie scenariuszy rozwoju sytuacji w postaci 

biznesplanu,
 poszukiwanie inwestora,
 negocjacje,
 podpisanie umowy inwestycyjnej.

Rys. Strategie offshoringu
Źródło: A. WODECKA-HYJEK, Przesłanki i uwarunkowa-
nia rozwoju offshoringu w świetle badań i teorii, s. 172, 
[w:] Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje 
i metody, pod redakcją J. LEWANDOWSKIEGO, Wydaw-
nictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005.

,
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Od tego momentu następuje zmiana właściciela
i inwestor przejmuje kontrolny pakiet akcji. To z ko-
lei rodzić może określone zaniepokojenie ze strony 
poszczególnych grup interesów (rady pracowniczej, 
związków zawodowych itp.). Skarb państwa w przy-
padku prywatyzacji stara się zabezpieczyć interesy 
przedsiębiorstw poprzez zobligowanie umową inwe-
stora do przestrzegania ustaleń związanych z pakie-
tem socjalnym. 

Mimo pewnych zagrożeń, nie ulega wątpliwo-
ści, że w chwili obecnej w wyniku integracji ryn-
ku europejskiego bardzo często jedynym sposobem 
utrzymania się na rynku polskich przedsiębiorstw 
będzie znalezienie inwestora. Tylko silne kapitało-
wo przedsiębiorstwa, oferujące wysokiej jakości pro-
dukt/usługę, będą w stanie konkurować na rynku
Unii Europejskiej. 

dr Maciej Cieślicki
Katedra Organizacji i Zarządzania

Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego
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Summary
The article is presenting the issue of the investor’s search 
both from the point of the view of the organization, and 
economies. Effects of inflow of foreign investments on the 
economy were determined. Importance of the offshoring 
activity was emphasized. Offshoring activity is permitting 
the company changes in the led activity by distinguishing 
expenses and gaining various organizational talents.

Krzysztof Janasz, Władysław Janasz, Joanna Wiśniewska

Zarządzanie kapitałem
w przedsiębiorstwie
Difin, Warszawa 2007

(...) W gospodarce i w życiu społecznym nic się nie 
dzieje bez założeń odnoszących się do przyszłości. 
Każdy, kto podejmuje decyzje kapitałowe, bierze za 
płaszczyznę odniesienia oczekiwania co do przyszłe-
go rozwoju podmiotu gospodarczego. Podejmowanie 
decyzji kapitałowych wymaga więc studiów, badań 
i ocen ekonomicznych. W gospodarce rynkowej nie 
może istnieć i działać przedsiębiorstwo, które nie 
przeznacza części swoich środków finansowych na 
inwestycje. Współcześnie skala i kierunki inwestycji 
kapitałowych wynikają przede wszystkim z decyzji 
mikroekonomicznych. Otoczenie powinno zmuszać 
przedsiębiorstwa do inwestowania oraz do konku-
rencyjnej walki o udział na obecnych i przyszłych 
rynkach. Bez imperatywu inwestycyjnego, a więc 
oszczędzania na inwestycje, nie ma perspektywy 
rozwojowej. Strategie kapitałowe mogą być świado-
mie wybierane spośród różnych metod przygotowa-
nia i prowadzenia działań w zakresie oceny ryzyka 
kapitałowego, marketingu, rodzajów i struktur na-
kładów na inwestycje, form i źródeł finansowania, 
a także projektowania zmian strukturalnych w róż-

nych przekrojach klasyfikacyjnych. Ocena procesów 
zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie z tych 
właśnie punktów widzenia jest ważna nie tylko po-
znawczo, ale także ma wymiar aplikacyjny, ponieważ 
jest niezbędna do poprawnego funkcjonowania pod-
stawowych założeń strategii kapitałowej podmiotów 
gospodarczych.

Autorzy opracowania podjęli ten trudny, złożony 
i wieloaspektowy temat, uznając, że współcześnie 
skala i kierunki nakładów kapitałowych wynikają 
przede wszystkim z decyzji mikroekonomicznych. 
Autorzy wyszli ze słusznego założenia, iż współ-
czesne przedsiębiorstwa potrzebują nowej filozofii 
biznesu i kształtowania wartości podmiotu na zin-
tegrowanym rynku. Pociąga to za sobą konieczność 
określonych rozwiązań decyzyjnych i regulacyjnych, 
które podnosiłyby ich pozycję konkurencyjną, kre-
owały nową wartość dla biznesu i klientów, ograni-
czały ryzyko strat w prowadzonej działalności go-
spodarczej (...).

Prof. zw. dr Tadeusz Obrębski
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Wstęp

ażdy inwestor, podejmując decyzję o uloko-
waniu wolnych środków na rynku finanso-
wym, powinien wziąć pod uwagę wiele czyn-

ników, z których najistotniejsze wydają się: ryzyko 
inwestycji oraz stopa zwrotu z zainwestowanego ka-
pitału [Socha J., 1998, s. 240]. Czynniki te wynikają 
z istoty inwestowania. U podstaw decyzji inwestycyj-
nych leży dążenie do pomnażania wartości ulokowa-
nego kapitału, a więc chęć osiągania zysku. Proces 
inwestowania wiąże się ściśle z wyrzeczeniem się 
bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych korzyści. 
Występuje tu czynnik czasu. Z uwagi na fakt nieprze-
widywalności przyszłości inwestowaniu nieodłącznie 
towarzyszy element ryzyka, ponieważ oczekiwane 
przez inwestora przyszłe korzyści mogą zostać osiąg-
nięte, ale nie można uznać tej sytuacji za pewną [Ja-
juga K., Kuziak K., Markowski P., 1998, s. 11].

Obydwa czynniki, zysk i ryzyko należy rozpatry-
wać jednocześnie z uwagi na ich współzależność. Re-
lacja ryzyko inwestycji – zwrot z inwestycji jest rosną-
ca, tzn. nie można oczekiwać wyższej stopy zwrotu
z inwestycji bez konieczności ponoszenia dodatko-
wego ryzyka. Oznacza to, że inwestowanie w instru-
menty charakteryzujące się wysokim ryzykiem może 
przerodzić się w notowanie strat inwestycyjnych.

Zależność między oboma czynnikami jest naj-
częściej opisywana przy użyciu tzw. mapy ryzyko 

– dochód, która określa wpływ wahań cen rynko-
wych instrumentu finansowego na jego wartość do-
chodową w określonym przedziale czasowym. Zosta-
ła ona zaprezentowana w tabeli 1.

Mapa jest najczęściej wykorzystywana do analizy 
inwestycji w określony rodzaj instrumentów finan-
sowych, głównie do oceny opłacalności inwestycji
w akcje lub obligacje. 

Pośrednicy finansowi, których usługi w zakre-
sie zarządzania kapitałem stają się w Polsce coraz 
bardziej popularne, przeprowadzają procesy dywer-
syfikacji składów swoich portfeli lokacyjnych w celu 
minimalizowania poziomu ryzyka oraz osiągania sa-
tysfakcjonujących stóp zwrotu z inwestycji. Procesy 
te są również efektem posiadania przez nich coraz 
większego poziomu aktywów, co czyni, że niemoż-
liwe jest ich lokowanie tylko w jeden rodzaj instru-
mentów finansowych.

Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy 
opłacalności tworzenia portfeli inwestycyjnych. 
Ocenie zostały poddane portfele składające się
w różnych proporcjach z dostępnych dla inwestorów 
instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego, ta-
kich jak: bony skarbowe, obligacje skarbowe, lokaty 
bankowe oraz akcje spółek notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. Skonstru-
owane zostały teoretyczne portfele o różnym udzia-
le instrumentów wysokoryzykownych. Dzięki temu 
możliwa stała się odpowiedź, czy zarządzanie kapi-

Efektywność zarządzania
kapitałem przy wykorzystaniu 
mechanizmów budowy
portfeli inwestycyjnych
Paweł Trippner

Tab. 1. Schematyczne ujęcie mapy ryzyko – dochód
Oczekiwana 
dochodowość 
instrumentu 
finansowego

Ryzyko (stopień zmienności ceny rynkowej instrumentu)

niskie wysokie

WYSOKA

Najbardziej korzystny dla inwestorów obszar, ale 
również najrzadziej występujący. Przykładem 
mogą być emisje akcji na rynku pierwotnym, co 
do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo 
dużej dodatniej różnicy między ceną akcji na 
giełdzie a jej ceną emisyjną. 

Instrumenty o wysokim ryzyku i wysokiej ocze-
kiwanej dochodowości (akcje spółek giełdowych, 
jednostki uczestnictwa akcyjnych funduszy 
inwestycyjnych).

NISKA

Instrumenty o niskim ryzyku oraz niskiej do-
chodowości, takie jak: obligacje skarbowe, bony 
skarbowe, lokaty bankowe, jednostki uczest-
nictwa funduszy inwestycyjnych obligacji oraz 
rynku pieniężnego.

Najmniej korzystny dla inwestora obszar – nie 
ma sensu ponoszenie wysokiego ryzyka, przy ni-
skim oczekiwanym poziomie zysku. Przykładem 
są inwestycje w akcje w okresie giełdowej bessy. 

Źródło: W. TARCZYŃSKI, Analiza portfelowa na giełdzie papierów wartościowych, PTE,  Szczecin 1996, s. 16. ,
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tałem w sposób zachowawczy przynosi te same efek-
ty, co inwestycje o wysokim ryzyku. Analiza obejmu-
je lata 1999–2006. 

Istota, cele oraz mechanizmy tworzenia 
portfeli inwestycyjnych

ażdy racjonalnie postępujący inwestor sta-
ra się dobierać w ten sposób papiery war-
tościowe, aby przy stałym, możliwym do 

zaakceptowania poziomie ryzyka inwestycyjnego 
osiągnąć maksymalnie duże korzyści. Pogodzenie 
maksymalizacji stopy zysku z minimalizacją po-
ziomu ryzyka jest niemożliwe, gdyż papiery war-
tościowe charakteryzujące się potencjalnie wysoką 
stopą zwrotu obarczone są jednocześnie wysokim 
ryzykiem. Możliwe jest działanie pozwalające na 
ograniczenie poziomu ryzyka przy jednoczesnym 
utrzymaniu pożądanego poziomu stopy zwrotu. Cel 
ten może zostać osiągnięty poprzez tworzenie port-
fela papierów wartościowych. Zarządzający dążą do 
minimalizowania ryzyka przy założonym poziomie 
zysku lub do maksymalizacji zysku przy stałym, 
akceptowanym ryzyku [Nowak E., Pielichaty E.,
Poszwa M., 1999, s. 178–179].

Portfel inwestycyjny jest to zestaw posia-
danych przez inwestora papierów wartościowych. 
Zawiera on tyle składników, ile różnych rodzajów 
papierów wartościowych się w nim znajduje [Tar-
czyński W., 1996, s. 72].

Dokonując podziału portfeli, można zastosować 
dwa kryteria: liczby składników portfela oraz rodza-
jów instrumentów finansowych wchodzących w jego 
skład.

Zgodnie z pierwszym kryterium wyróżnia się na-
stępujące rodzaje portfeli:

 jednoskładnikowe – zawierające wyłącznie jeden 
rodzaj papierów wartościowych. Na przykład może 
to być portfel składający się wyłącznie z obligacji
tej samej emisji lub akcji tej samej spółki. W tym 
przypadku nie występuje proces różnicowania jego 
składu;

 dwuskładnikowe – portfele takie są tworzone 
przez dwa rodzaje instrumentów finansowych wystę-
pujących w różnych konfiguracjach, tj. dwóch papie-
rów o wysokim ryzyku, papieru wysokoryzykownego
i papieru bezpiecznego, bądź obydwu instrumentów 
o niskim poziomie ryzyka;

 wieloskładnikowe – są to najbardziej rozpowszech-
nione typy portfela składające się z minimum trzech 
rodzajów papierów wartościowych. W praktyce bu-
dowane portfele składają się ze znacznie większej 
liczby różnych instrumentów niż trzy, co pozwala 
stosować zasadę maksymalizacji zysku przy akcep-
towanym poziomie ryzyka. 

Według kryterium rodzaju instrumentów wcho-
dzących w jego skład wyróżnia się następujące ro-
dzaje portfeli lokacyjnych [Jajuga K., Jajuga T., 
1994, s. 133–134]:

 agresywne – ich składnikami są akcje spółek 
giełdowych. Charakterystyczną ich cechą jest bar-
dzo wysoki poziom ryzyka, który jest ponoszony
w oczekiwaniu na osiągnięcie ponadprzeciętnych zy-
sków z inwestycji;

 mieszane – ich skład jest połączeniem instru-
mentów wysokoryzykownych (akcji, instrumentów 
pochodnych), które mają podnosić stopę zwrotu 
portfela, oraz bezpiecznych papierów wartościowych 
(obligacje, bony skarbowe, bony komercyjne, cer-
tyfikaty depozytowe, lokaty bankowe), których za-
daniem jest ograniczanie strat portfela w okresach 
giełdowych dekoniunktur;

 bezpieczne – są to portfele, w których składzie 
nie znajdują się instrumenty o wysokim poziomie ry-
zyka. Dominującymi składnikami są instrumenty ni-
skoryzykowne, takie jak obligacje i bony skarbowe. 

Zarządzający portfelami mają do zrealizowania 
dwa podstawowe zadania [Reilly F.K., Brown K.C., 
2001, vol. 2, s. 664–665]:

 uzyskanie wyższych średnich stóp zwrotu przy 
danym poziomie ryzyka poprzez odpowiedni dobór 
składników do portfela,

 dywersyfikacja portfela w celu całkowitego wy-
eliminowania ryzyka niesystematycznego, czyli tej 
kategorii ryzyka, na którą zarządzający ma wpływ
i może je całkowicie wyeliminować.

Bardzo ważnym czynnikiem, na jaki zwraca 
uwagę każdy inwestor, jest informacja o historycz-
nych danych, dotyczących stóp zwrotu i ryzyka da-
nego waloru. Jednak nie jest proste do zastosowania
w praktyce podejście polegające na doborze najlep-
szych walorów. Jest to wynik małej elastyczności 
portfela oraz ograniczonej płynnością giełdy. Budo-
wa takiego portfela może zająć inwestorowi bardzo 
dużo czasu. Racjonalne jest zatem budowanie portfeli
o charakterze długoterminowym. Kryterium doboru 
walorów może być analiza fundamentalna, określa-
jąca sytuację ekonomiczno-finansową spółek. Dzięki 
temu wyeliminowane zostaną akcje spekulacyjne, 
dające korzyści jedynie w krótkim okresie. Jest to 
dywersyfikacja ryzyka poprzez dobór reprezentacji 
potencjalnie dobrych spółek w przypadku długo-
okresowego charakteru inwestycji [Tarczyński 
W., Łuniewska M., 2004, s. 56–57]. Zgodnie z tym,
o jakości portfela nie decyduje jedynie liczba spółek, 
ale również ich sytuacja wynikająca z analizy fun-
damentalnej. Działanie takie nosi nazwę poziomej 
dywersyfikacji ryzyka.

Skuteczność polityki inwestycyjnej prowa-
dzonej przy wykorzystaniu mechanizmów  
dywersyfikacji składu portfeli lokacyjnych 

o przeprowadzenia analizy w zakresie oce-
ny zarządzania kapitałem poprzez tworze-
nie portfeli inwestycyjnych wykorzystane 

zostały mechanizmy stosowane przez towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych. Oferują one swoim klien-
tom zróżnicowaną ofertę pod kątem składu portfela, 
którego struktura wynika z rodzaju polityki lokacyj-
nej, prowadzonej przez dany fundusz. Spośród sze-
rokiej gamy produktów najpopularniejsze to [Lavine 
A., 1996, s. 10–13]:

 fundusze papierów dłużnych – tworzą one swoje 
portfele, opierając się na wierzycielskich papierach 
wartościowych, emitowanych przez skarb państwa 
– obligacje i bony skarbowe, a także depozyty ban-
kowe;
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 fundusze stabilnego wzrostu – dzielą one swój 
portfel pomiędzy instrumenty bezpieczne i te o wy-
sokim poziomie ryzyka, czyli akcje, które stanowić 
mogą do 50% jego składu;

 fundusze zrównoważone – działają w ten sam spo-
sób, co fundusze stabilnego wzrostu, jednak większy 
udział stanowi akcyjna część portfela;

 fundusze agresywne – zgodnie z nazwą dominu-
jącymi instrumentami w składzie portfeli są akcje 
spółek giełdowych, niekiedy stanowią one nawet 
100% jego składu.

Dzięki obliczeniu stóp zwrotu skonstruowanych 
portfeli za okres 1999–2006 możliwa będzie odpo-
wiedź, jakie strategie inwestycyjne okazały się naj-
skuteczniejsze w procesie zarządzania kapitałem. 
W tym celu wykorzystana została miara średniej 
arytmetycznej ważonej, gdzie wagami jest udział 
poszczególnych instrumentów w portfelu. Dla każ-
dego z instrumentów wyliczona została stopa zwrotu
w latach 1999–2006. Wykorzystano następujące in-
formacje:

 akcje – symbolizowane są przez indeks WIG-20, 
grupujący 20 największych spółek giełdowych;

 obligacje – reprezentowane są przez obligacje
2-letnie, dla których jest stosowana roczna kapitali-
zacja odsetek;

 bony skarbowe – reprezentowane są przez bony 
52-tygodniowe, sprzedawane z dyskontem;

 lokaty bankowe – 12-miesięczne o stałej stopie 
procentowej, oprocentowanie jest średnią arytme-
tyczną dla 20 największych banków w Polsce. 

Po przeprowadzeniu analizy uzyskane zostały 
następujące wyniki:
Akcje:
Wartość indeksu WIG-20: 31.12.1999 – 1755,80 pkt, 
31.12.2006 – 3285,49 pkt.
Stopa zwrotu – 87,12%.
Obligacje skarbowe 2-letnie: 
Średnie oprocentowanie w kolejnych latach: 14,00%; 
14,00%; 14,42%; 7,94%; 7,15%; 6,80%; 4,68%; 4,09%.

Stopa zwrotu po uwzględnieniu kapitalizacji odsetek 
– 100,14%.
Bony skarbowe 52-tygodniowe:
Średnia rentowność po 8 latach – 76,92%.
Lokata bankowa 12-miesięczna:
Średnie oprocentowanie w kolejnych latach: 11,91%; 
14,52%; 13,16%; 6,84%; 3,94%; 4,01%; 4,44%; 3,03%.
Stopa zwrotu po uwzględnieniu rocznej kapitalizacji 
odsetek – 80,18%. 

Zbudowane zostały następujące portfele loka-
cyjne:

Na podstawie obliczonej wcześniej rentowności 
poszczególnych instrumentów oraz założeń znajdu-
jących się na rysunku 1 otrzymano następujące wy-
niki dla badanych portfeli (tab. 3).

Wyniki analizy wskazują na niewielkie różnice 
pomiędzy stopami zwrotu portfeli, które różnią się 
w sposób znaczący między sobą ich strukturą. War-
to podkreślić fakt, że najwyższą rentowność zanoto-
wał portfel nieposiadający w swoim składzie akcji, 
czyli portfel bezpieczny. Zaobserwowano spadek sto-
py rentowności portfela wraz ze wzrostem udziału
w nim instrumentów wysokoryzykownych.

Rys. 1. Struktura teoretycznych portfeli inwe-
stycyjnych
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 2. Struktura portfeli inwestycyjnych

Typ portfela

Udział (%)

Instrumenty 
wysokoryzykowne 

(akcje)

Wierzycielskie instrumenty 
rynku kapitałowego
(obligacje skarbowe)

Wierzycielskie instrumenty rynku 
pieniężnego (bony skarbowe)

oraz depozyty bankowe

Bezpieczny 0 70–100 0–30 

Stabilnego wzrostu 20–50 40–80 0–10 

Zrównoważony 40–70 20–60 0–10 

Agresywny 90–100 0–10 0

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 3. Stopy zwrotu badanych portfeli lokacyjnych w latach 1999–2006

Rodzaj portfela
Akcje Obligacje Bony i lokata Średnia ważona 

stopa zwrotuStopa zysku Udział Stopa zysku Udział Stopa zysku Udział

Bezpieczny 87,12 0,0 100,14 0,8 78,55 0,2 95,82

Stabilny 87,12 0,4 100,14 0,5 78,55 0,1 92,77

Zrównoważony 87,12 0,6 100,14 0,3 78,55 0,1 90,17

Agresywny 87,12 0,9 100,14 0,1 78,55 0,0 88,42

Źródło: opracowanie własne. ,
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Należy jednak pamiętać, że ta sytuacja jest efek-
tem wysokiego oprocentowania wierzycielskich pa-
pierów skarbowych i depozytów bankowych w latach 
1999–2001 ze szczególnym uwzględnieniem obligacji 
skarbowych. Od 2002 roku ich oprocentowanie, a za-
razem rentowność zaczęły gwałtownie spadać, zaś 
inwestycje na rynku giełdowym zaczęły przynosić 
coraz lepsze rezultaty, szczególnie w trzech ostat-
nich latach. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem 
można stwierdzić, że tak udany okres dla inwestorów 
lokujących w instrumenty bezpieczne w najbliższym 
czasie się nie powtórzy, gdyż wskaźnik inflacji, który 
ma decydujący wpływ na oprocentowanie instrumen-
tów dłużnych, osiągnął niski poziom i nic nie wska-
zuje, aby zaczął istotnie się zwiększać.

Aby udowodnić powyższe tezy, przeprowadzona 
została identyczna analiza okresu 2002–2006, czy-
li lat, kiedy poziom inflacji zaczął ulegać istotnemu 
obniżeniu.

Po przeprowadzeniu analizy uzyskane zostały 
następujące wyniki:
Akcje: 
Wartość indeksu WIG-20: 31.12.2002 – 1175,64 pkt, 
31.12.2006 – 3285,49 pkt.
Stopa zwrotu – 179,46%.
Obligacje skarbowe 2-letnie: 
Średnie oprocentowanie w kolejnych latach: 7,94%; 
7,15%; 6,80%; 4,68%; 4,09%.
Stopa zwrotu po uwzględnieniu kapitalizacji odsetek 
– 34,55%.
Bony skarbowe 52-tygodniowe:
Średnia rentowność po 5 latach – 31,30%.
Lokata bankowa 12-miesięczna:
Średnie oprocentowanie w kolejnych latach: 6,84%; 
3,94%; 4,01%; 4,44%; 3,03%.
Stopa zwrotu po uwzględnieniu rocznej kapitalizacji 
odsetek – 24,24%. 

Powyższe dane (tab. 4) pokazują, że w okresie 
ostatnich 5 lat panowała odwrotna tendencja niż
w latach 1999–2001. Tym razem stopy zwrotu port-
feli wzrastają wraz ze zwiększaniem się w nich 
udziału akcji.

Różnica pomiędzy rentownością portfela agre-
sywnego a bezpiecznego wynosi ponad 160 punktów 
procentowych. Jest to potwierdzenie wyjątkowości 
okresu 1999–2001, jeśli chodzi o inwestowanie na 
rynku finansowym w Polsce. Istnieją bardzo małe 
szanse, aby tendencje wtedy panujące mogły się po-
wtórzyć w najbliższej przyszłości. Należy się raczej 
spodziewać, że wraz z szybkim rozwojem gospodar-
czym naszego kraju będzie wzrastało zainteresowa-
nie polskim rynkiem kapitałowym, co spowodować 
powinno dalszy wzrost cen akcji. Dowodem na to, 

jak korzystny był okres ostatnich 5 lat na naszym 
rynku kapitałowym, jest fakt, że rentowność indek-
su WIG-20 była w tym okresie o ponad 75 punktów 
procentowych wyższa niż w ostatnich 8 latach. Lata 
1999–2001 nie należały do udanych dla lokujących 
w akcje, w tym okresie należało dokonywać inwesty-
cji bezpiecznych. Jednak już w 2002 roku tendencja 
gwałtownie się zmianiła na korzyść lokat w akcje
i trwa aż do dnia dzisiejszego. 

dr Paweł Trippner
Katedra Finansów, Wydział Zarządzania

Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Zarządzania w Łodzi
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Summary
The article presents the essence of investment risk limi-
tation. It’s achieved by diversification processes of in-
vestment portofolios content. Various types of portofolios 
have been presented. The main purpose of the submitted
article is profitability analysis of various investment
portofolios which consist of high-risk financial instru-
ments in different proportions.

Tab. 4. Stopy zwrotu badanych portfeli lokacyjnych w latach 2002–2006 

Rodzaj portfela 
Akcje Obligacje Bony i lokata Średnia ważona 

stopa zwrotuStopa zysku Udział Stopa zysku Udział Stopa zysku Udział

Bezpieczny 179,46 0,0 34,55 0,8 27,77 0,2 33,19

Stabilny 179,46 0,4 34,55 0,5 27,77 0,1 91,84

Zrównoważony 179,46 0,6 34,55 0,3 27,77 0,1 120,82

Agresywny 179,46 0,9 34,55 0,1 27,77 0,0 164,97

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 2. Rentowość badanych portfeli inwesty-
cyjnych w latach 1999–2001 oraz 2002–2006 
Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 3 i tab. 4.
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Wprowadzenie

prawie podatkowym kosztem jest ekono-
miczna utrata wartości w wyniku używa-
nia, którą ustala się poprzez amortyzację 

podatkową. Oznacza to, że wydatki na nabycie lub 
wytworzenie we własnym zakresie środków trwa-
łych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie 
są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Do 
kosztów uzyskania przychodów zalicza się natomiast 
odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
Wysokość odpisów amortyzacyjnych podatnik ustala 
na podstawie Ewidencji środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych, do której 
prowadzenia jest obowiązany. Artykuł przybliża za-
gadnienia amortyzacji dla celów podatkowych. Omó-
wiono tu między innymi pojęcia środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych, metody usta-
lania wartości początkowej oraz metody amortyzacji 
i inne zagadnienia z tym związane.

Zakupu różnorodnych składników majątku nie 
można odpisać jednorazowo w koszty, bowiem ich 
wartość jest odpisywana częściowo, właśnie w for-
mie amortyzacji. Aby składnik majątku mógł być 
amortyzowany i aby amortyzacja ta mogła być kosz-

tem uzyskania przychodów, musi on spełniać kilka 
warunków:

 kompletność i zdatność do użycia w dniu przyjęcia 
do używania,

 wykorzystywanie na potrzeby związane z dzia-
łalnością gospodarczą albo oddanie do używania na 
podstawie odpowiedniej umowy,

 przewidywany okres używania dłuższy niż rok
(z kilkoma wyjątkami),

 ujęcie w ewidencji środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych.

Ponadto składnik majątku musi stanowić włas-
ność lub współwłasność podatnika, z wyjątkiem 
umów leasingu finansowego, zgodnie z którą podat-
nik jedynie użytkujący dany składnik majątku ma 
prawo go amortyzować. Środkiem trwałym może 
być każdy składnik majątku podatnika spełniający 
powyższe kryteria, a niebędący wartością niemate-
rialną i prawną. Natomiast wartości niematerialne 
i prawne są w ustawie wymienione enumeratywnie. 
Są nimi:

 prawa spółdzielcze (lokal mieszkalny, użytkowy
i dom jednorodzinny),

 prawa autorskie lub pokrewne oraz licencje,
 prawa do wynalazków i patentów oraz tzw. know-

-how,

Amortyzacja podatkowa
w firmie
Tomasz Wołowiec

Tab. 1. Metody ustalania wartości początkowej składników majątku

Typ wejścia w posiadanie Wyznaczenie wartości początkowej

Nabycie w drodze kupna Cena nabycia – kwota należna sprzedawcy skorygowana o:
 ewentualne zmniejszenia ceny, np. upusty (in minus),
 szeroko rozumiane koszty poboczne zakupu naliczone do dnia oddania do 

użytkowania (in plus),
 podatek VAT, jeśli podatnik może go odliczyć (in minus),
 ewentualne różnice kursowe naliczone do dnia oddania do użytkowania.

Nabycie za częściową odpłatnością Cena nabycia + przychód z tytułu częściowo odpłatnego świadczenia.
Nabycie w drodze spadku, darowizny 
lub w inny nieodpłatny sposób

Wartość rynkowa z dnia nabycia.
Jeżeli umowa przewiduje wartość niższą – wartość według umowy.
Ustaloną wartość powiększa się o ewentualne koszty montażu.

Wytworzenie we własnym zakresie 
(dotyczy jedynie środków trwałych)

Koszt wytworzenia, na który składają się:
 wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środka trwałego, rzeczo-

wych składników majątku i usług obcych,
 koszt wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi,
 odsetki i prowizje naliczone do dnia oddania do używania,
 inne koszty bezpośrednie*, z wyjątkiem pracy własnej podatnika, jego mał-

żonka i małoletnich dzieci,
 ewentualne różnice kursowe naliczone od dnia oddania do używania.

* koszty bezpośrednie rozumiane jako przeciwieństwo kosztów pośrednich, do których zalicza się koszty ogólnego zarzą-
du, koszty sprzedaży, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe

Źródło: opracowanie własne. ,
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 wartość firmy, pod warunkiem że jest wynikiem 
nabycia,

 koszty prac rozwojowych, pod warunkiem ich pra-
widłowego udokumentowania.

Dwie ostatnie pozycje powyższego wyszczególnie-
nia, a także przedmioty umowy leasingu finansowego, 
inwestycje w obcych środkach trwałych (np. moderni-
zacja dzierżawionej maszyny) oraz budynki i budowle 
wybudowane na cudzym gruncie podlegają amortyza-
cji niezależnie od przewidywanego okresu ich użytko-
wania. Amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wie-
czystego użytkowania gruntów, a także dzieła sztuki
i eksponaty muzealne, mimo że również muszą być 
ewidencjonowane. Dodatkowo mogą, lecz nie muszą, 
podlegać amortyzacji budynki i lokale mieszkalne. Wy-
bór ten pozostawiono całkowicie w gestii podatnika.

W celu rozpoczęcia amortyzacji należy ustalić 
wartość początkową danego składnika majątku.
W nietypowych przypadkach może to być dosyć 
skomplikowane, jednak podstawowe zasady są sto-
sunkowo proste. Przedstawia je tabela 1.

Zaprezentowane zasady opierają się na założeniu, 
że składnik majątku jest nabywany lub wytwarzany 
z intencją przeznaczenia go na potrzeby działalności 
gospodarczej. Jednak w praktyce zdarzyć się może, że 
podatnik dokona przesunięcia danego składnika z ma-
jątku prywatnego do majątku przedsiębiorstwa. Taka 
czynność określana jest mianem ujawnienia i oznacza 
konieczność wprowadzenia danego składnika majątku 
do ewidencji oraz ustalenia jego wartości początkowej. 
W sytuacji, gdy określenie wartości początkowej ujaw-
nionego składnika majątku nie jest możliwe według 
zasad ogólnych, wyceny dokonuje albo sam podatnik 
(składniki nabyte), albo powołany przez podatnika 
biegły (składniki wytworzone). W obu przypadkach 
wycena musi brać pod uwagę ceny rynkowe.

W przypadku współwłasności wartość początko-
wą składnika majątku ustala się proporcjonalnie do 
posiadanego przez podatnika udziału. Nieco inne za-
sady dotyczą wyceny majątku objętego wspólnością 
majątkową małżeńską, nie ustala bowiem się w niej 
wielkości udziałów (wspólność łączna). Jeśli tylko je-
den ze współmałżonków korzysta z danego składnika 
majątku, może on ująć go w swojej ewidencji w cało-
ści. Gdy korzystają oboje, wartość składnika mająt-
ku zwykle dzieli się po połowie, albo, w przypadku 
nieruchomości, proporcjonalnie do wykorzystywanej 
powierzchni. Ta druga metoda jest pochodną zasady, 
że gdy tylko część nieruchomości jest wykorzystywa-
na w działalności gospodarczej, wartość początkową 
tej części ustala się proporcjonalnie do udziału wy-
korzystywanej powierzchni użytkowej w całkowitej 
powierzchni użytkowej. Przy czym przez powierzch-
nię użytkową rozumie się powierzchnię wyznaczaną 
na potrzeby podatku od nieruchomości.

Ostatnia zasada szczególna w zakresie ustala-
nia wartości początkowej dotyczy nieruchomości 
mieszkalnych i praw spółdzielczych. W ich przypad-
ku podatnik ma prawo wybrać, czy wyznaczy ich 
wartość początkową według zasad ogólnych, czy też 
przy użyciu metody uproszczonej. Zgodnie z metodą 
uproszczoną wartością początkową nieruchomości 
lub prawa będzie w każdym roku podatkowym ilo-
czyn liczby metrów kwadratowych wykorzystywanej 

powierzchni użytkowej i kwoty 988 zł. Składniki ma-
jątku, wobec których zastosowano metodę uprosz-
czoną, nie podlegają wpisowi do ewidencji1).

Ustalenie wartości początkowej składnika ma-
jątku, oprócz ustanowienia punktu odniesienia dla 
wielkości odpisów amortyzacyjnych, daje również 
możliwość stwierdzenia ewentualnych skutków nie-
zaliczenia go do środków trwałych lub wartości nie-
materialnych i prawnych. Wartością graniczną jest 
w tym przypadku kwota 3500 zł. Amortyzowanie 
składników majątku o takiej wartości lub niższej za-
leży od woli podatnika.

Wartość składnika majątku wyższa niż 3500 zł 
nie oznacza automatycznego zaliczenia go do skład-
ników podlegających amortyzacji. W szczególności 
zwrócić należy uwagę na przewidywany okres użyt-
kowania danego składnika. Jeśli okres ten nie prze-
kracza roku, uzasadnione jest zaliczenie do kosztów 
jego wartości w pełnej wysokości. Dotyczy to zarów-
no składników nabytych, jak i wytworzonych. Liczyć 
się jednak należy z dotkliwymi konsekwencjami 
w przypadku, gdy faktyczny okres używania okaże 
się dłuższy niż rok. Konsekwencje te spotykają po-
datnika niezależnie od tego, czy zmiana kwalifika-
cji danego składnika majątku nastąpiła w wyniku 
faktu dokonanego (upłynął rok od dnia oddania do 
używania), czy też była to jego decyzja (w trakcie 
trwania roku). Te konsekwencje to:

 zmniejszenie kosztów następnego miesiąca lub,
w razie potrzeby, miesięcy o różnicę pomiędzy warto-
ścią składnika majątku a kwotą odpisów amortyzacyj-
nych przypadającą na dotychczasowy okres używania,

 narzucenie metody liniowej amortyzacji i stawki 
według wykazu (środki trwałe),

 konieczność zapłaty odsetek od wskazanej powy-
żej różnicy w wysokości 0,1% za każdy dzień do dnia 
ujęcia tego składnika w ewidencji lub do dnia, w któ-
rym okres jego używania przekroczył rok2).

Raz ustalona wartość początkowa składnika ma-
jątku nie może ulec zmianie (z pominięciem sytuacji, 
gdy została ustalona w błędnej wysokości). Istnie-
ją od tej zasady dwa wyjątki. Po pierwsze, wartość 
początkowa środka trwałego może się zwiększyć na 
skutek ulepszenia w wyniku przebudowy, rozbudo-
wy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji. Wa-
runkiem uznania tych wydatków za ulepszenie jest 
przekroczenie przez nie w roku podatkowym kwoty 
3500 zł oraz zaistnienie wzrostu wartości użytkowej 
ulepszanego środka. Ulepszenie może również pole-
gać na nabyciu części składowych lub peryferyjnych, 
pod warunkiem że ich jednostkowa cena nabycia prze-
kracza 3500 zł. Wartość początkowa środka trwałego 
zwiększa się od następnego miesiąca po dokonaniu 
ulepszenia. Drugi wyjątek zachodzi w sytuacji, gdy 
nastąpi trwałe odłączenie od środka trwałego jego 
części składowej lub peryferyjnej. Wartość począt-
kowa ulega wtedy zmniejszeniu o różnicę pomiędzy 
wartością odłączonej części a sumą odpisów amorty-
zacyjnych przypadających na tę część. Ponadto, jeśli 
ta odłączona część zostanie następnie przyłączona do 
innego środka trwałego, to jego wartość początkowa 
wzrasta o tę samą kwotę. Zmiana wartości początko-
wej następuje odpowiednio w miesiącu następnym po 
odłączeniu oraz w miesiącu połączenia3).
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W sytuacji, gdy zostanie już ustalona wartość po-
czątkowa danego składnika majątku, można przystą-
pić do jego amortyzowania. Należy jednak przy tym 
stosować się do kilku ogólnych zasad. Najważniejszą 
z nich jest to, że raz wybrana metoda amortyzacji nie 
może zostać zmieniona na inną. Niedozwolone jest 
zwłaszcza, według linii orzeczniczej sądów i inter-
pretacyjnej organów skarbowych, przejście ze stawki 
amortyzacji według wykazu rocznych stawek amor-
tyzacyjnych (Załącznik nr 1 do ustawy) na stawkę 
indywidualną (dotyczy środków trwałych). Odpisów 
amortyzacyjnych można dokonywać miesięcznie, 
kwartalnie lub na koniec każdego roku podatkowego, 
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym składnik majątku wprowadzono do ewiden-
cji. Podkreślić należy, że ujawnienie środka trwałego 
nie powoduje korekty kosztów w okresie od wejścia
w jego posiadanie do ujawnienia. W pierwszej kolej-
ności obliczany jest odpis roczny, który później dzie-
lony jest przez liczbę miesięcy lub kwartałów. Jeżeli 
wprowadzenie środka trwałego do ewidencji nastą-
piło w trakcie trwania roku podatkowego, pierwszy 
odpis roczny jest proporcjonalnie mniejszy. Suma 
wszystkich odpisów w danym roku podatkowym nie 
może przekroczyć kwoty odpisu rocznego, dlatego 
trzeba uważać na zaokrąglenia. Amortyzacja trwa 
do końca miesiąca, w którym suma odpisów amorty-
zacyjnych zrówna się z wartością początkową skład-
nika majątku. Ostatni odpis amortyzacyjny zwykle 
nieco różni się od odpisów wcześniejszych, ze wzglę-
du na konieczność dostosowania sumy wszystkich 
odpisów do wartości początkowej składnika mająt-
ku. Należy pamiętać, że amortyzowanie składnika 
majątku przerywa również jego zbycie, likwidacja 
lub stwierdzenie niedoboru4).

Najbardziej szczegółowo uregulowana jest kwestia 
amortyzacji środków trwałych. Ustawa przewiduje
w tym zakresie następujące możliwości (tab. 2).

W obrębie metody liniowej możliwe jest stosowa-
nie współczynników podwyższających stawkę wyni-
kającą z Wykazu. Nowa stawka jest iloczynem stawki 
z wykazu i współczynnika. Zastosowanie współczyn-

nika jest możliwe jedynie dla określonych w usta-
wie środków trwałych, pod warunkiem spełnienia 
określonych warunków, sprecyzowanych w wykazie. 
Szczegóły zastosowania tego wariantu amortyzacji 
zawarto w tabeli 3.

W przypadku dwóch pierwszych kategorii środ-
ków trwałych podatnicy mogą stosować współczyn-
niki od następnego miesiąca po spełnieniu odpowied-
nich warunków. Podkreślić należy, że stosowanie 
współczynników, a więc zarówno ich przyjęcie, jak 
i rezygnacja z nich, jest prawem podatnika, przy 
czym raz przyjęty wskaźnik w okresie jego stosowa-
nia nie może już ulec zmianie. Ostatnia kategoria 
środków trwałych różni się od dwóch pozostałych 
tym, że okoliczność warunkująca korzystanie ze 
współczynników stanowi cechę, która nie podle-
ga zmianom. W tym więc przypadku podatnik ma 
do czynienia jedynie z prawem. Przy czym decyzja 
o stosowaniu współczynnika lub rezygnacji z niego 
może nastąpić jedynie w momencie wprowadzenia 
środka trwałego do ewidencji, a potem z początkiem 
każdego następnego roku podatkowego. W tych sa-
mych terminach podatnicy mają również prawo ob-
niżyć stawki z wykazu dla poszczególnych środków 
trwałych. Ustawa nie wprowadza w tym zakresie 
żadnych innych ograniczeń merytorycznych5).

W zakresie stawek indywidualnych, przewidzia-
nych jedynie dla wąskich kategorii środków trwałych, 
ustawa przewiduje ograniczenia w zakresie minimal-
nego okresu amortyzacji. Dodatkowo uznanie przy-
należności danego środka trwałego do tych kategorii 
również obwarowane jest szczegółowymi przepisami, 
a na podatniku leży obowiązek udowodnienia, że 
dany środek trwały kwalifikuje się do amortyzowa-
nia go według stawki indywidualnej (tab. 4).

W przypadku inwestycji w obce środki trwałe mi-
nimalny okres amortyzacji jest ustalany w identycz-
ny sposób, przy czym w zakresie budynków, lokali
i budowli nie przewiduje się już wyjątków.

Metoda degresywna jest metodą jeszcze bardziej 
skomplikowaną, ale pozwala ona na znacznie szyb-
sze zamortyzowanie środka trwałego. Pamiętać na-

Tab. 2. Dopuszczalne metody amortyzacji podatkowej środków trwałych

Metoda Opis Stosowane stawki / Uwagi

Metoda 
liniowa

Polega na dokonywaniu odpisów od stałej pod-
stawy (wartości początkowej) przy zastosowaniu 
stawek zawartych w Wykazie rocznych stawek 
amortyzacyjnych.

 podstawowe stawki amortyzacji z Wykazu,
 stawki podwyższone o współczynniki,
 stawki indywidualne dla używanych lub ulepszo-

nych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzo-
nych do ewidencji, oraz dla przyjętych do używania 
inwestycji w obcych środkach trwałych.

Metoda
degresywna

Polega na dokonywaniu odpisów od zmiennej pod-
stawy przy zastosowaniu podwyższonych stawek.

Metoda ta może być stosowana wyłącznie do środków 
trwałych zaliczanych do grup 3–6 i 8 KŚT*, z wyjąt-
kiem samochodów osobowych**.

Według
stawki 30%

Odpis amortyzacyjny dokonywany jest w wyso-
kości 30% od wartości początkowej w pierwszym 
roku podatkowym; w latach następnych odpisów 
dokonuje się metodą liniową lub degresywną.

* Klasyfikacja Środków Trwałych – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji 
Środków Trwałych (KŚT), (DzU z 1999 r. nr 112, poz. 1317 z późn. zm.).
** Przez samochody osobowe ustawa rozumie wszystkie samochody nieposiadające homologacji producenta lub im-
portera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe oraz których dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg
(art. 23 ust. 3a).

Źródło: G. MAZUR, Jak zaoszczędzić na amortyzacji, „Poradnik Gazety Prawnej” 2005, nr 19, s. 3 z modyfikacjami. ,
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leży, że jej stosowanie jest ograniczone do określonej 
grupy środków trwałych. Okres amortyzacji degre-
sywnej można podzielić na trzy etapy:

 pierwszy rok użytkowania środka trwałego – rocz-
ny odpis amortyzacyjny obliczany od wartości po-
czątkowej środka trwałego przy zastosowaniu stawki 
z wykazu podwyższonej przy użyciu współczynnika;

 dalsze lata użytkowania środka trwałego – roczny 
odpis amortyzacyjny obliczany od wartości począt-
kowej środka trwałego pomniejszonej o odpisy doko-
nane w latach poprzednich;

 dalsze lata użytkowania środka trwałego, począw-
szy od roku, w którym roczny odpis amortyzacyjny 
byłby niższy od odpisu obliczonego według stawki
z wykazu w metodzie liniowej – roczny odpis amorty-
zacyjny obliczany według metody liniowej.

Podkreślić należy fakt, że degresywność tej me-
tody widoczna jest w amortyzacji rocznej, natomiast 
w obrębie każdego roku podatkowego odpisy amor-
tyzacyjne są co do zasady stałe. Wspomniany współ-
czynnik podwyższający stawkę z wykazu nie może 
przekroczyć 2,0. Limit ten mógł jednak wzrosnąć 
do 3,0, jeśli przedsiębiorstwo położone było na tere-
nie gminy szczególnie zagrożonej bezrobociem lub 
degradacją społeczną6). Zapis ten nadal jest obecny
w Ustawie, jednak w systemie prawnym nie funk-
cjonuje aktualnie żaden wykaz takich gmin. Rozpo-
rządzenie Rady Ministrów7), na który powołuje się 
Ustawa, straciło bowiem moc 31 grudnia 2005 r., na 
mocy Ustawy uchylającej jego podstawę prawną8).

Jeszcze szybszą amortyzację środka trwałego moż-
na uzyskać, korzystając z opcji odpisu w pierwszym 

roku w wysokości 30% wartości początkowej. Jest to 
tzw. premia amortyzacyjna. Naturalnie lista kwalifi-
kujących się środków trwałych jest w tym przypadku 
jeszcze krótsza. Ta metoda amortyzacji z założenia 
miała stanowić rodzaj preferencji podatkowej, dlate-
go jej zasady są dla podatników niezwykle korzystne. 
Po pierwsze, podatnik może dokonać odpisów amor-
tyzacyjnych już od miesiąca, w którym wprowadził 
dany środek trwały do ewidencji. Po drugie, oprócz 
standardowych schematów amortyzacji (co miesiąc, 
co kwartał, na koniec roku), podatnik ma możliwość 
dokonania całego preferencyjnego odpisu już w mie-
siącu wpisu do ewidencji. Jedynym ograniczeniem 
jest to, aby wartość odpisów w pierwszym roku po-
datkowym nie przekroczyła owych 30%. Ponadto 
wpływ na ostateczny limit premii amortyzacyjnej ma 
również ewentualne ulepszenie środka trwałego już 
po jego nabyciu. Natomiast, jeśli premia amortyza-
cyjna okazałaby się niższa od rocznego odpisu amor-
tyzacyjnego obliczonego według metody degresywnej, 
podatnik ma prawo skorzystać z metody degresywnej 
z użyciem współczynnika równego maksymalnie 3,0. 
W późniejszych latach podatnik może amortyzo-
wać środek trwały przy użyciu metody liniowej lub 
degresywnej, wedle własnego uznania. Przy czym, 
zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, 
w przypadku wyboru metody degresywnej premia 
amortyzacyjna nie pomniejsza wartości początkowej 
środka trwałego. Jest ona uwzględniana jedynie przy 
wyznaczaniu momentu zakończenia amortyzacji9).

Szczególnym przypadkiem amortyzacji środków 
trwałych jest amortyzacja sezonowa. Środki trwałe 

Tab. 3. Współczynniki podwyższenia stawek amortyzacyjnych

Środek trwały Współczynnik 
maksymalny Warunek

Budynki i budowle
1,2 używane w pogorszonych warunkach

1,4 używane w złych warunkach

Maszyny, urządzenia i środki transportu,
z wyjątkiem morskiego taboru pływającego 1,4

 używane bardziej intensywnie w stosunku 
do warunków przeciętnych lub

 wymagające szczególnej sprawności tech-
nicznej

Maszyny i urządzenia zaliczone do grup 4–6 i 8 KŚT 2,0 poddane szybkiemu postępowi technicznemu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU 
z 1991 r. nr 80, poz. 350 z późn. zm.), art. 22i ust. 2.

Tab. 4. Indywidualne stawki amortyzacyjne

Środek trwały Warunek Minimalny okres amorty-
zacji/wartość początkowa

Budynki, lokale i budowle, z wyjątkiem 
poniższych:

używane – wykorzystywane przez podatnika, 
przed nabyciem przez co najmniej 60 miesięcy
ulepszone – wydatki podatnika na ich ulepsze-
nie przed wprowadzniem do ewidencji stano-
wiące co najmniej 30% wartości początkowej

10 lat

Budynki zaliczone do rodzajów 103 i 109 
KŚT trwale związane z gruntem, kioski 
towarowe o kubaturze poniżej 500 m3, 
domki kempingowe i budynki zastępcze

36 miesięcy

Zaliczone do grup 3–6 i 8 KŚT używane – wykorzystywane przez co naj-
mniej 6 miesięcy
ulepszone – wydatki stanowiące co najmniej 
20% wartości

24 miesiące – do 25 000 zł
36 miesięcy – do 50 000 zł
60 miesięcy – pozostałe

Środki transportu 30 miesięcy

Źródło: opracowanie własne na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU
z 1991 r. nr 80, poz. 350 z późn. zm.), art. 22j.
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mogą bowiem być amortyzowane jedynie w okresie 
ich użytkowania, co w przypadku działalności sezo-
nowej nabiera szczególnego znaczenia. Podatnik ma 
w tym względzie do wyboru dwie drogi: może roczny 
odpis amortyzacyjny podzielić przez liczbę miesięcy 
w sezonie lub standardowo przez 1210). W pierwszym 
wariancie suma odpisów w roku podatkowym będzie 
taka sama jak w przypadku wszystkich innych środ-
ków trwałych. W drugim wariancie suma ta będzie 
odpowiadać jedynie okresowi użytkowania tego środ-
ka w danym roku podatkowym, czego efektem będzie 
wydłużenie okresu amortyzacji. Brak jest uregulo-
wania dla odpisów dokonywanych kwartalnie lub na 
koniec roku, dlatego przyjąć należy, że wyliczenie ta-
kich odpisów nastąpić powinno w sposób analogiczny. 
Zasady te dotyczą również wartości niematerialnych 
i prawnych.

Amortyzacja wartości niematerialnych i praw-
nych jest już w znacznie mniejszym stopniu sforma-
lizowana. Jedyną możliwą do zastosowania w ich
przypadku metodą jest metoda liniowa, poza tym 
jednak podatnik ma pełną swobodę ustalenia staw-
ki, a więc i okresu amortyzacji. Powinien jedynie 
uwzględnić okres trwania umowy, w przypadku 
gdy wartość ta nie stanowi jego własności, a jedynie 
jest mu udostępniana, oraz ograniczenia ustawowe. 
Ograniczenia te dotyczą przede wszystkim minimal-
nego okresu amortyzacji:

 12 miesięcy – koszty zakończonych prac rozwo-
jowych,

 24 miesiące – licencje i prawa autorskie,
 60 miesięcy – pozostałe wartości niematerialne

i prawne.
Stawkę amortyzacji narzucono jedynie w przy-

padku praw spółdzielczych. Jeśli ich wartość począt-
kową ustalono w sposób uproszczony, stawka wynosi 
1,5%. W pozostałych przypadkach – 2,5%.

Podkreślić na koniec należy, że Ustawa przewi-
duje również w określonych przypadkach dodatkowe 
ograniczenia w zakresie zaliczania amortyzacji do 
kosztów uzyskania przychodów. Pierwsze z nich doty-
czy samochodów osobowych. Nie jest kosztem amor-
tyzacja w części ustalonej od nadwyżki jego wartości 
ponad 20 000 €, przeliczanej na złote według kursu 
średniego NBP z dnia oddania go do używania. Poza 
tym do kosztów nie jest wliczana amortyzacja skład-
ników majątku odpowiadająca tej ich części, która zo-
stała w jakiejkolwiek formie podatnikowi zwrócona. 
Dotyczy to również ulg w postaci odliczeń od podsta-
wy opodatkowania podatkiem dochodowym, jednak 
z wyjątkiem ulgi innowacyjnej. Całkowicie dyskwa-
lifikuje składniki majątku z amortyzacji podatkowej 
również ich nieodpłatne nabycie, jeśli nie stanowiło 
ono przychodu, względnie stanowiło dochód zwolnio-
ny z podatku dochodowego, albo dochód, od które-
go zaniechano poboru. Nie dotyczy to jednak nabyć
w drodze spadku lub darowizny. Podobna dyskwalifi-
kacja dotyczy składników majątku, z wyjątkiem nie-
ruchomości, oddanych do nieodpłatnego używania,
w ramach czasowych tego oddania11). Podkreślić jed-
nak należy, że odpisy amortyzacyjne, niebędące kosz-
tem uzyskania przychodów, są uwzględniane przy 
wyznaczaniu bieżącej wartości składników majątku, 
a więc i momentu zakończenia amortyzacji. Jeśli tyl-

ko część amortyzacji uważa się za koszt, to powinno 
to znaleźć odzwierciedlenie w każdym odpisie amor-
tyzacyjnym. Niedopuszczalne jest przykładowo prze-
sunięcie kwoty odpisu niestanowiącej kosztu uzyska-
nia przychodów na koniec okresu amortyzacji.

dr Tomasz Wołowiec
Katedra Ekonomii w Wyższej Szkole Biznesu
– National-Louis University w Nowym Sączu

PRZYPISY
1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych (DzU z 1991 r., nr 80, poz. 
350 z późn. zm.), art. 22f ust. 4, art. 22g ust. 8–11 oraz 
art. 22n ust. 3; zob. także Zasady ustalania wartości 
początkowej przewidziane tylko dla podatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych, Środki trwałe w 2005 
roku, „Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb 
Ekonomiczno-Księgowych” 2005, nr 18.

2) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (DzU z 1991 r., nr 80, poz. 350
z późn. zm.), art. 22d, 22e i 22f ust. 3.

3) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (DzU z 1991 r., nr 80, poz. 350 z późn. 
zm.), art. 22g ust. 17, 20 i 21; zob. także J. Krawczyk, 
Jak dokonać podwyższenia wartości środka trwałego, 
„Monitor Księgowego” 2004, nr 22, s. 83.

4) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (DzU z 1991 r., nr 80, poz. 350 z późn. 
zm.), art. 22h; zob. także P. Wojtasik, Metoda raz na za-
wsze, „Rzeczpospolita”, nr 292 z 15 grudnia 2005 r.

5) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (DzU z 1991 r., nr 80, poz. 350 z późn. 
zm.), art. 22i ust. 3–6.

6) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (DzU z 1991 r., nr 80, poz. 350 z późn. 
zm.), art. 22k ust. 1–3.

7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 
1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożo-
nych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym 
(DzU z 1999 r., nr 110, poz. 1264 z późn. zm.).

8) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2004 r., nr 99, 
poz. 1001 z późn. zm.), art. 149 ust. 2.

9) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (DzU z 1991 r., nr 80, poz. 350 z późn. 
zm.), art. 22k ust. 3–6; zob. także G. MAZUR, Jak za-
oszczędzić na amortyzacji, „Poradnik Gazety Prawnej” 
2005, nr 19, s. 3 oraz Amortyzacja fabrycznie nowych 
środków trwałych, Środki trwałe w 2005 roku, „Dodatek 
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-
-Księgowych” 2005, nr 18.

10) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (DzU z 1991 r., nr 80, poz. 350 z późn. 
zm.), art. 22h ust. 1 pkt 3.

11) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (DzU z 1991 r., nr 80, poz. 350 z późn. 
zm.), art. 23 ust. 1 pkt 4, 45 i 45a.

Summary
In the tax law, the economic loss of value is tax cost in 
result of usage which is established through tax amortiza-
tion. It means, that expenses on procurement or fabrication 
in personal range of permanent center and immaterial val-
ues and they are not included for cost of obtainments of in-
come legal. However, it is included for cost of obtainments 
of income from title of expenditure of permanent center of 
a capital accumulation and immaterial values and legal. 
Height of capital accumulation establishes on base of per-
manent center on taxpayer and immaterial values and le-
gal. Article brings closer questions of amortization for tax 
purposes. It discuss between other notion of permanent 
center here and immaterial values and legal, methods of 
installation of original cost values and methods of amorti-
zation and other questions with relate it.
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Wstęp

naliza zachodniej literatury dotyczącej pro-
blematyki źródeł finansowania rozwoju 
innowacyjnych MŚP w funkcji ich stopnia 

zaawansowania technologicznego pozwala zauwa-
żyć, że małe firmy, niezależnie od ich stopnia inno-
wacyjności, znajdują się w mniej korzystnej sytuacji 
w porównaniu z większymi podmiotami gospodar-
czymi w przypadku poszukiwania zewnętrznego 
finansowania rozwoju. Ten pewnego rodzaju brak 
„równouprawnienia” w dostępie do źródeł finan-
sowania przyjmuje często bardzo konkretne i poli-
czalne formy. Oprocentowanie kredytów dla małych 
firm w krajach OECD jest na ogół o około 2 punk-
ty procentowe wyższe w porównaniu z poziomem 
oprocentowania kredytów dostępnych dla większych 
podmiotów [D.J. Storey, 1995]. Projekty dotyczące 
finansowania małych firm są również zdecydowa-
nie częściej odrzucane przez instytucje finansowe 
[Cambridge Small Business Research Center, 1992]. 
Z punktu widzenia dawców kapitału fakty te co 
prawda znajdują racjonalne wytłumaczenie1), jednak 
nie zmienia to obiektywnie gorszej sytuacji, w jakiej 
znajdują się małe podmioty gospodarcze poszukują-
ce zewnętrznego finansowania. Badania empiryczne 
dowodzą, że problemy z pozyskaniem źródeł finan-
sowania właściwe dla małych podmiotów gospo-
darczych podlegają zaostrzeniu w przypadku MŚP 
prowadzących działalność badawczo-rozwojową.
P. Westhead i D.J. Storey [P. Westhead, D.J. Storey, 
1997] w wyniku badań przeprowadzonych na próbie 
188 MŚP zlokalizowanych na terenie Wielkiej Bry-
tanii stwierdzili, że siła oddziaływania bariery fi-
nansowej rośnie wraz ze wzrostem stopnia zaawan-
sowania technologicznego firmy, co spowodowane 
jest w głównej mierze obawą instytucji finansowych 
przed finansowaniem małych podmiotów techno-
logicznych. Ryzyko związane z działalnością MŚP
w sektorach zaawansowanych technologii wyraźnie 
wzrasta w porównaniu do MŚP działających w mniej 
innowacyjnych sektorach, czego rezultatem jest mię-
dzy innymi praktyczna niedostępność zewnętrznych 
źródeł finansowania w fazie początkowej, a co za 
tym idzie duża przypadkowość ich dalszego rozwoju

[P. Westhead, M. Cowling, 1995]. Można wymienić 
kilka powodów, dla których MŚP prowadzące dzia-
łalność badawczo-rozwojową są postrzegane jako 
bardziej ryzykowne w porównaniu z MŚP działają-
cymi w tradycyjnych sektorach przemysłu. Podsta-
wowe powody [P. Westhead, D.J. Storey, 1997] to:

 naukowcy, którzy często są założycielami tego ro-
dzaju firm, nie mają z reguły wystarczających umie-
jętności z zakresu organizacji i zarządzania firmą;

 innowacyjność w połączeniu z unikalnością pro-
duktu powoduje, że trudno jest oszacować jego po-
tencjał rynkowy;

 cykl życia produktów wysokotechnologicznych 
jest z reguły krótszy w porównaniu z produktami 
bardziej konwencjonalnymi;

 często wymagane jest zewnętrzne finansowanie 
w fazie przedprodukcyjnej, gdy nie ma pewności, czy 
produkt w ogóle powstanie i będzie odpowiadać pla-
nowanym założeniom.

Można znaleźć również argumenty przemawia-
jące za większą atrakcyjnością MFT dla dawców 
kapitału w porównaniu z ogółem MŚP. Małe firmy 
technologiczne (MFT) osiągają wyższe wskaźniki 
wzrostu w porównaniu z niewielkimi podmiotami 
działającymi w tradycyjnych sektorach przemysłu
[P. Westhead, M. Cowling, 1995]. Badania empirycz-
ne nie potwierdzają również, że firmy wysoko inno-
wacyjne częściej bankrutują (mają niższy wskaźnik 
przeżywalności – survival rate2)). W świetle wyni-
ków badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii
[P. Wynarczyk, A. Thwaites, 1995] wskaźnik przeży-
walności po okresie trzech lat dla przeciętnych ma-
łych firm wynosi średnio 54% (średnia z trzech lat). 
W przypadku firm wysoko innowacyjnych3) analo-
giczny wskaźnik rośnie do średnio 89%. 

Źródła finansowania w relacji do poziomu 
zaawansowania technologicznego 

awarte w dalszej części opracowania roz-
ważania, dotyczące problematyki związków 
pomiędzy stopniem zaawansowania techno-

logicznego MŚP a stopniem wykorzystania poszcze-
gólnych źródeł finansowania ich działalności, są 
rezultatem analizy materiału empirycznego zebra-

Źródła finansowania MŚP
prowadzących działalność
badawczo-rozwojową
w regionie łódzkim
Marek Martin, Iwona Staniec

PO2007_07-08.indd   58PO2007_07-08.indd   58 2007-07-12   11:38:362007-07-12   11:38:36



organizacji 7-8/2007 59FINANSE

,

nego podczas badań przeprowadzonych na przeło-
mie lat 2005 i 2006 na próbie 33 MŚP prowadzących 
działalność B+R działających w regionie łódzkim.
Z grupy 33 firm objętych badaniem wyselekcjono-
wano podgrupę 11 firm działających w obszarze naj-
bardziej zaawansowanych technologii. Jako kryte-
rium selekcji przyjęto klasyfikację gałęzi przemysłu
z punktu widzenia ich stopnia zaawansowania tech-
nologicznego zaproponowaną przez OECD [OECD, 
1995]. Firmy zakwalifikowane do grupy najbardziej 
zaawansowanych technologicznie spełniają bran-
żowe kryterium przynależności do pierwszej grupy 
najbardziej zaawansowanych technologii według 
klasyfikacji OECD. Kolejne 17 firm spełnia kryte-
rium przynależności do grupy drugiej – firm średnio-
wysoko zaawansowanych technologicznie. Pozosta-
łe 5 firm stanowi podgrupę firm reprezentujących 
niski stopień zaawansowania technologicznego.
Z uwagi na niewielką liczebność tej podgrupy uzna-
no, że analizowanie prawidłowości w obszarze tej 
podgrupy jest nieuprawnione. Dane dotyczące firm 
reprezentujących niski poziom zaawansowania tech-
nologicznego wykorzystano jedynie jako tło w celu 
uchwycenia pewnych ogólnych prawidłowości. 

Analiza wyników badań w zakresie znaczenia 
źródeł finansowania działalności firm reprezen-
tujących wysoki stopień zaawansowania technolo-
gicznego pozwala na sformułowanie następujących 
wniosków. Najważniejszym źródłem finansowania 
działalności tej grupy firm są środki własne przed-
siębiorstwa (średnia wskazań 6,37 w skali siedmio-
stopniowej). Dla 100% badanych firm jest to ważne 
źródło, dla 42,11% jest to źródło jedyne. Drugim
w kolejności źródłem finansowania z punktu wi-
dzenia jego znaczenia są granty, dotacje oraz środki 
pomocowe (średnia wskazań 1,79), dla 10,53% firm 
jest to ważne źródło, dla 78,95% badanych przedsię-
biorstw źródło to nie ma znaczenia. W dalszej kolej-

ności z punktu widzenia siły oddziaływania znajdują 
się kredyty bankowe, leasing, pożyczki od rodziny
i znajomych, inne pożyczki niebankowe oraz nowy 
udziałowiec (osoba fizyczna). Trudno jest jednak 
jednoznacznie uszeregować powyższe źródła z punk-
tu widzenia ich znaczenia dla finansowania działal-
ności badanych firm. Przyjmując za kryterium śred-
nią wskazań, najważniejszy z tej grupy jest kredyt 
bankowy (średnia wskazań 1,58), leasing (1,47) oraz 
pożyczki od rodziny i znajomych (1,32). Należy jed-
nak zauważyć, że żadna z badanych firm nie uznała 
tych źródeł za ważne. Natomiast średnia wskazań 
dla innych pożyczek niebankowych oraz nowy udzia-
łowiec (osoba fizyczna) wynosi jedynie 1,21, jednak 
5,26% firm uznało, że są to dla nich ważne źródła 
finansowania działalności. Fakt ten można zinter-
pretować w następujący sposób: kredyty bankowe 
oraz leasing są wykorzystywane przez relatywnie 
większą liczbę firm (stąd wyższa średnia wskazań), 
jednak nie mają one zasadniczego znaczenia. Inne 
źródło: pożyczki niebankowe oraz nowy udziałowiec 
(osoba fizyczna) wykorzystywane są przez relatyw-
nie małą liczbę firm, jednak w tych przypadkach ich 
znaczenie jest relatywnie większe. Źródłami finan-
sowania działalności małych firm technologicznych 
reprezentujących wysoki stopień zaawansowania 
technologicznego, które cechuje najmniejsze znacze-
nie, są nowy udziałowiec (przedsiębiorstwo) – śred-
nia wskazań 1,16 (dla 94,74% firm źródło to nie ma 
znaczenia) oraz fundusze VC (dla 100% firm – brak 
znaczenia). Udział firm, które nie korzystają ze środ-
ków pomocowych, wynosi blisko 80% i jest bardzo 
zbliżony do podobnego wskaźnika uzyskanego przez 
autorów raportu dotyczącego przemysłu wysokich 
technologii w Polsce (72,4%)4) [IBnGR 2001]. 

W przypadku firm reprezentujących średnio-
wysoki stopień zaawansowania technologicznego 
najważniejszym źródłem finansowania działalności 

Tab. 1. Znaczenie źródeł finansowania działalności MFT reprezentujących wysoki stopień za-
awansowania technologicznego

Rodzaj źródła Średnia 
wskazań*

Mediana 
wskazań

% firm, dla 
których jest to 
jedyne źródło**

% firm, dla 
których jest  to 
ważne źródło***

% firm, dla któ-
rych źródło nie 

ma znaczenia****

Środki własne przedsiębiorstwa 6,37 6 42,11% 100,00% 0,00%

Pożyczki od rodziny i znajomych 1,32 1 0,00% 0,00% 84,21%

Inne pożyczki niebankowe 1,21 1 0,00% 5,26% 94,74%

Kredyt bankowy 1,58 1 0,00% 0,00% 73,68%

Leasing 1,47 1 0,00% 0,00% 78,95%

Fundusze inwestycyjne VC 1,00 1 0,00% 0,00% 100,00%

Granty, dotacje, środki pomocowe 1,79 1 0,00% 10,53% 78,95%

Nowy udziałowiec (osoba fizyczna) 1,21 1 0,00% 5,26% 94,74%

Nowy udziałowiec (przedsiębiorstwo) 1,16 1 0,00% 0,00% 94,74%

Inne 1,00 1 0,00% 0,00% 100,00%

* średnia ocena odpowiedzi firm w skali 7-stopniowej (1 – bez znaczenia, 2 – bardzo małe znaczenie, 3 – małe znaczenie, 
4 – średnie znaczenie, 5 – duże znaczenie, 6 – bardzo duże znaczenie, 7 – jedyny czynnik); ** oceny o wartości równej 7 
w skali 7-stopniowej; *** obejmuje oceny od 5 do 7 w skali 7-stopniowej; **** oceny o wartości równej 1 w skali 7-stop-
niowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 33 MŚP prowadzących działalność B+R działających w regionie
łódzkim.
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są również środki własne przedsiębiorstwa (średnia 
wskazań 5,82) – dla 27,27% firm jest to jedyne źródło. 
W dalszej kolejności znajdują się: leasing (średnia 
wskazań 2,36) oraz kredyt bankowy (średnia wska-
zań 2,24); dla nieco ponad połowy badanych firm 
źródła te nie mają żadnego znaczenia (dla 57,58% 
firm w przypadku kredytu bankowego i 51,52%
w przypadku leasingu). Można zauważyć wyraźny 
spadek znaczenia leasingu oraz kredytu bankowego 
wraz ze wzrostem stopnia zaawansowania technolo-
gicznego MFT. Świadczy o tym między innymi blisko 
20-proc. wzrost liczby firm, dla których źródła te nie 
mają znaczenia w przypadku firm reprezentujących 
wysoki poziom zaawansowania technologicznego.
W dalszej kolejności znajdują się granty: dotacje
i środki pomocowe (średnia wskazań 1,58 – źródło 
to nie ma żadnego znaczenia dla 81,82% badanych 
firm) oraz inne pożyczki niebankowe (średnia wska-
zań 1,52). Źródłami o najmniejszym znaczeniu są: 
fundusze inwestycyjne venture capital oraz nowy 
udziałowiec (osoba fizyczna). 

dr Marek Martin, dr Iwona Staniec
Katedra Ekonomii, Wydział Organizacji

i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
PRZYPISY
1) Finansowanie małych firm jest związane z wyższym 

wskaźnikiem szkodowości, niższe są również z reguły 
kwoty kredytu przy porównywalnych kosztach obsługi 
ze strony instytucji finansowych. 

2) Definiowany jako odsetek firm w danej populacji, któ-
re nie zakończyły działalności w danym roku (działały 
ostatniego dnia danego roku) w relacji do liczby firm, 
które rozpoczęły działalność w danym roku.

3) Większość badanych firm wysoko innowacyjnych działa-
ła w sektorach zaawansowanych technologicznie: 17,8% 
– instrumenty naukowe, 11,8% – elektronika, 8,2% – wy-
twarzanie tworzyw sztucznych, 9,4% – komputery, 6,5% 
– medycyna, 18,8% – urządzenia mechaniczne. 

4) Autorzy raportu są zdania, że pomoc publiczna kierowa-
na jest w zdecydowanej większości do dużych przedsię-

biorstw, wysokotechnologiczne MŚP – potencjalnie bar-
dzo innowacyjne, ale o relatywnie niskich przychodach 
(typowych dla embrionalnej fazy rozwoju) – nie mogą 
liczyć na znaczące wsparcie ze środków publicznych 
(patrz: Przemysł wysokich technologii w Polsce, maszy-
nopis, IBnGR, Gdańsk 2001, s. 11).
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Summary
This article is an attempt to identify relations between the 
level of technological advancement of SME active in the 
field of research and development and the importance of 
various sources of financing their activity. The analysis of 
material gathered during the study allows to conclude that 
along with the increase of the level of technological devel-
opment the importance of internal funding grows, at the 
same time the importance of funding from various finan-
cial institutions especially bank credits weakens. 

Tab. 2. Znaczenie źródeł finansowania działalności MFT reprezentujących średniowysoki sto-
pień zaawansowania technologicznego

Rodzaj źródła Średnia 
wskazań*

Mediana 
wskazań

% firm, dla 
których jest to 
jedyne źródło**

% firm, dla 
których jest to 

ważne źródło***

% firm, dla któ-
rych źródło nie 

ma znaczenia****

Środki własne przedsiębiorstwa 5,82 6 27,27% 90,91% 0,00%

Pożyczki od rodziny i znajomych 1,24 1 0,00% 0,00% 87,88%

Inne pożyczki niebankowe 1,52 1 0,00% 9,09% 84,85%

Kredyt bankowy 2,24 1 0,00% 9,09% 57,58%

Leasing 2,36 1 0,00% 15,15% 51,52%

Fundusze inwestycyjne VC 1,00 1 0,00% 0,00% 100,00%

Granty, dotacje, środki pomocowe 1,58 1 0,00% 9,09% 81,82%

Nowy udziałowiec (osoba fizyczna) 1,15 1 0,00% 3,03% 96,97%

Nowy udziałowiec (przedsiębiorstwo) 1,45 1 0,00% 9,09% 90,91%

Inne 1 1 0,00% 0,00% 100,00%

* średnia ocena odpowiedzi firm w skali 7-stopniowej (1 – bez znaczenia, 2 – bardzo małe znaczenie, 3 – małe znaczenie, 
4 – średnie znaczenie, 5 – duże znaczenie, 6 – bardzo duże znaczenie, 7 – jedyny czynnik); ** oceny o wartości równej 7 
w skali 7-stopniowej; *** obejmuje oceny od 5 do 7 w skali 7-stopniowej; **** oceny o wartości równej 1 w skali 7-stop-
niowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 33 MŚP prowadzących działalność B+R działających w regionie
łódzkim.
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Ys
(t) – przeciętny miesięczny wydatek ogółem w roku 

t w gospodarstwach należących do grupy społeczno-
-ekonomicznej s;
PLOGs

(t) – przeciętna liczba osób w roku t w gospo-
darstwach należących do grupy społeczno-ekono-
micznej s;
εrs

 (t) – zmienna losowa.
Jeżeli do modelu (1) wprowadzimy przeciętną 

liczbę jednostek konsumpcyjnych PLJKs
(t), zamiast 

przeciętnej liczby osób w gospodarstwie PLOGs
(t), 

otrzymamy model (2):

gdzie:
PLJKs

(t) – przeciętna liczba jednostek konsumpcyj-
nych w roku t w gospodarstwach należących do gru-
py społeczno-ekonomicznej s.

Parametry modeli (1) i (2) mogą być oszacowa-
ne klasyczną metodą najmniejszych kwadratów 
dla każdego roku oddzielnie w badanym okresie 
(1993–2005), ale ze względu na małą liczbę obser-
wacji w danym roku należy wykorzystać próbę prze-
krojowo-czasową. Oceny a0 parametru a0 informują
o strukturze wydatków na poszczególne dobra. Oce-
ny a1 parametru a1 informują o zmianie udziału wy-
datków na agregat r, w sytuacji, gdy dochód zmieni 
się o jednostkę. Natomiast oceny a2 parametru a2 in-
formują o zmianie w udziale wydatków na agregat r
w przypadku zmiany przeciętnej wielkości rodziny
o jedną osobę, a oceny a3 parametru a3 wyrażają zmia-
ny w udziale wydatków na agregat r, w przypadku 
zmiany przeciętnej liczby jednostek konsumpcyjnych
w gospodarstwie domowym.

Dlatego też oszacowano parametry modelu (3) na 
podstawie próby przekrojowo-czasowej obejmującej 
okres 1993–2005: 

Badaniem dochodów i wydatków polskich go-
spodarstw domowych zajmowało się wielu auto-
rów (J. Więcek, W. Welfe, Z. Zarzycka, B. Podolec).
Z przeprowadzonych przez nich badań wynika, że 
najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na 
wielkość i strukturę wydatków mają zarówno docho-
dy, jak i wielkość gospodarstwa1). 

Strukturę wydatków w gospodarstwach domo-
wych można analizować bezpośrednio, wykorzystu-
jąc dane z materiałów statystycznych przygotowa-
nych przez GUS, albo za pomocą opisowych modeli 
ekonometrycznych. 

W niniejszym opracowaniu wykorzystane zostały 
dane z biuletynów Budżety Gospodarstw Domowych 
w latach 1993–2005. Na ich podstawie oszacowano 
parametry opisowych modeli ekonometrycznych, 
za pomocą których określono strukturę wydatków 
ośmiu agregatów dóbr:  żywność i napoje bezal-
koholowe  napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe 
i narkotyki  odzież i obuwie  mieszkanie (użyt-
kowanie mieszkania, nośniki energii, wyposażenie 
mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego) 

 higiena osobista i ochrona zdrowia  transport 
i łączność  rekreacja, nauka, kultura, sport i tu-
rystyka  pozostałe wydatki i inne towary i usługi 
konsumpcyjne. 

Modele struktury wydatków muszą spełniać 
warunek sumowalności wydatków na poszczególne 
agregaty dóbr do wydatków ogółem. 

Można zaproponować następujące modele struk-
tury wydatków:

gdzie:
PMDOs

(t) – przeciętny miesięczny dochód rozporzą-
dzalny w złotych na osobę w gospodarstwach należą-
cych do s-tej grupy społeczno-ekonomicznej w roku t;
Yrs

(t) – przeciętny miesięczny wydatek na dobro r 
w roku t w gospodarstwach należących do grupy 
społeczno-ekonomicznej s;

Struktura wydatków polskich 
gospodarstw domowych
w latach 1993–2005
Anita Fajczak-Kowalska

= a0r
(t) + a1r

(t)PMDOs
(t) +a2r

(t)PLOGs
(t) + ;rs

 (t)      (1)
Yrs

(t)

Ys
(t)

= a0r
(t) + a1r

(t)PMDOs
(t) +a2r

(t)PLJKs
(t) + ;rs

 (t)      (2)
Yrs

(t)

Ys
(t)

= a0r
 + a1rPMDOs + Σ brsZs + ;rst

          (3)
Yrst

Yst

7

s=1
s≠2 ,
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gdzie:
Yrst – przeciętny miesięczny wydatek na dobro r w go-
spodarstwach należących do s-tej grupy społeczno-
-ekonomicznej w roku t;
Yst – przeciętny miesięczny wydatek ogółem w gospo-
darstwach należących do s-tej grupy społeczno-eko-
nomicznej w roku t;
PMDOst – przeciętny miesięczny dochód rozpo-
rządzalny w złotych na osobę w gospodarstwach 
należących do s-tej grupy społeczno-ekonomicznej
w roku t;
Zs – zmienne zero-jedynkowe przyjmujące wartość 
jeden, jeśli obserwacja dotyczy gospodarstw nale-
żących do grupy społeczno-ekonomicznej s, wartość 
zero – w przeciwnym przypadku;
;rst – zmienna losowa;
a0, a1, a4, brs – parametry strukturalne modelu.

Rezultaty obliczeń dla modelu (3) zostały przed-
stawione w tabeli.

Dla agregatu „żywność i napoje bezalkoholowe” 
ocenę a0, wynoszącą w tym przypadku 46,60, in-
terpretujemy jako przeciętny udział wydatków na 
żywność i napoje bezalkoholowe we wszystkich gru-
pach społeczno-ekonomicznych w całym badanym 
okresie (1993–2005). W obliczeniach udziału wy-
datków odnoszących się do gospodarstw dysponują-
cych określonym poziomem dochodu i należących do 
odpowiedniej grupy społeczno-ekonomicznej należy 
uwzględnić wszystkie oceny parametrów występują-
ce w modelu (3) oraz konkretną wartość dochodu.

Z tabeli wynika, że udział wydatków na żywność 
i napoje bezalkoholowe zmniejszał się przeciętnie
o 3,0% przy wzroście dochodu na osobę o 100 zł. 
Jeżeli obliczamy udział wydatków na żywność i na-
poje bezalkoholowe dla gospodarstw należących do 
poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych, to 
musimy uwzględnić wartości ocen b1, b3, b4, b5 i b6. 
Z tabeli wynika, że udział wydatków na żywność

i napoje bezalkoholowe dla gospodarstw pracowni-
ków zatrudnionych na stanowisku robotniczym jest 
o 0,57% mniejszy niż w gospodarstwach pracowni-
ków zatrudnionych na stanowisku nierobotniczym2), 
dla gospodarstw pracowników użytkujących gospo-
darstwo rolne udział ten jest większy o 3,24%, dla 
gospodarstw rolników – większy o 6,67%, dla gospo-
darstw pracujących na własny rachunek – mniejszy 
o 2,37% i dla gospodarstw emerytów i rencistów 
większy o 2,42%.

Udział wydatków na napoje alkoholowe, wyroby 
tytoniowe i narkotyki dla gospodarstw pracowni-
ków zatrudnionych na stanowisku robotniczym jest 
o 0,70% większy niż w gospodarstwach pracowników 
zatrudnionych na stanowisku nierobotniczym, dla 
gospodarstw pracowników użytkujących gospodar-
stwo rolne udział jest mniejszy o 0,09%, dla gospo-
darstw rolników – większy o 0,19%, dla gospodarstw 
pracujących na własny rachunek – mniejszy o 0,33% 
i dla gospodarstw emerytów i rencistów mniejszy 
o 0,44%.

Dla agregatu „odzież i obuwie” udział wydatków 
dla gospodarstw pracowników zatrudnionych na 
stanowisku robotniczym jest o 0,65% mniejszy niż
w gospodarstwach pracowników zatrudnionych na 
stanowisku nierobotniczym, dla gospodarstw pra-
cowników użytkujących gospodarstwo rolne udział 
jest większy o 0,25%, dla gospodarstw rolników 
– mniejszy o 0,53%, dla gospodarstw pracujących 
na własny rachunek – większy o 0,91% i dla gospo-
darstw emerytów i rencistów – mniejszy o 2,23%.

Udział wydatków na mieszkanie dla gospodarstw 
pracowników zatrudnionych na stanowisku robotni-
czym jest o 0,85% większy niż w gospodarstwach pra-
cowników zatrudnionych na stanowisku nierobotni-
czym, dla gospodarstw pracowników użytkujących 
gospodarstwo rolne udział jest mniejszy o 2,36%, dla 
gospodarstw rolników – mniejszy o 4,14%, dla go-

Tab. 1. Oceny parametrów i charakterystyki statystyczne dla modelu (3)

Nazwa agregatu Ocena 
a0

t(a0)
Ocena 

a1

t(a1)
Ocena 

b1

t(b1)
Ocena 

b3

t(b3)
Ocena 

b4

t(b4)
Ocena 

b5

t(b5)
Ocena 

b6

t(b6)
R2

w %

Żywność i napoje 
bezalkoholowe 46,60 59,44 -0,03 -22,72 -0,57 -0,70 3,24 3,85 6,67 8,16 -2,37 -2,91 2,42 3,00 92,0

Napoje alkoholowe, 
wyroby tytoniowe
i narkotyki

3,31 15,52 -0,0003 -0,89 0,70 3,17 -0,09 -0,38 0,19 0,85 -0,33 -1,48 -0,44 -2,03 29,6

Odzież i obuwie 7,78 27,76 -0,002 -5,18 -0,65 -2,23 0,25 0,83 -0,53 -1,80 0,91 3,11 -2,23 -7,75 63,8

Mieszkanie 20,76 13,04 0,0004 0,16 0,85 0,52 -2,36 -1,38 -4,14 -2,50 -1,78 -1,07 3,69 2,26 23,4

Higiena osobista
i ochrona zdrowia 2,10 15,50 0,002 10,41 -0,03 -0,22 0,30 2,06 0,43 3,04 -0,35 -2,45 3,53 25,38 93,1

Transport i łączność 5,74 11,19 0,01 15,18 0,55 1,03 2,29 4,17 1,69 3,16 3,31 6,21 -3,21 -6,09 84,6

Rekreacja, nauka, 
kultura, sport, tury-
styka i wypoczynek

7,70 31,61 0,004 10,55 -1,52 -5,99 -3,32 -12,68 -4,37 -17,20 0,26 1,04 -4,49 -17,93 92,3

Pozostałe wydatki, 
inne towary i usługi 
konsumpcyjne

4,43 16,34 0,006 15,39 0,10 0,36 0,92 3,16 0,88 3,12 0,55 1,95 1,52 5,45 80,1

Źródło: opracowanie własne.
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spodarstw pracujących na własny rachunek – mniej-
szy o 1,78% i dla gospodarstw emerytów i rencistów 
większy o 3,69%.

Dla agregatu „higiena osobista i ochrona zdro-
wia” udział wydatków był mniejszy niż w gospodar-
stwach pracowników zatrudnionych na stanowisku 
nierobotniczym dla gospodarstw pracowników za-
trudnionych na stanowisku robotniczym (mniejszy
o 0,03%) oraz dla gospodarstw pracujących na włas-
ny rachunek (mniejszy o 0,35%). Dla pozostałych 
gospodarstw udział wydatków na ten agregat był 
większy: dla gospodarstw pracowników użytkują-
cych gospodarstwo rolne (większy o 0,30%), dla go-
spodarstw rolników (większy o 3,04%) i dla gospo-
darstw emerytów i rencistów (większy o 3,53%).

Udział wydatków na transport i łączność wyglą-
dał następująco: dla gospodarstw pracowników za-
trudnionych na stanowisku robotniczym jest o 0,55% 
większy niż w gospodarstwach pracowników zatrud-
nionych na stanowisku nierobotniczym, dla gospo-
darstw pracowników użytkujących gospodarstwo 
rolne udział jest większy o 2,29%, dla gospodarstw 
rolników – mniejszy o 1,69%, dla gospodarstw pra-
cujących na własny rachunek – większy o 3,31%
i dla gospodarstw emerytów i rencistów mniejszy
o 3,21%.

Udział wydatków na rekreację, naukę, kulturę, 
sport, turystykę i wypoczynek jest we wszystkich 
grupach społeczno-ekonomicznych (poza gospodar-
stwami pracujących na własny rachunek) mniejszy 
niż w gospodarstwach pracowników zatrudnionych 
na stanowisku nierobotniczym. Dla gospodarstw 
pracowników zatrudnionych na stanowisku robotni-
czym o 1,52%, dla gospodarstw pracowników użytku-
jących gospodarstwo rolne o 3,32%, dla gospodarstw 
rolników o 4,37% i dla gospodarstw emerytów i ren-
cistów o 17,93%. Natomiast dla gospodarstw pracu-
jących na własny rachunek udział wydatków na ten 
agregat jest większy o 1,04%.

Ostatnim analizowanym agregatem są „pozo-
stałe wydatki i inne towary i usługi konsumpcyj-
ne”, dla którego udział wydatków przedstawiał się
w następujący sposób: dla gospodarstw pracowni-
ków zatrudnionych na stanowisku robotniczym jest 
o 0,10% większy niż w gospodarstwach pracowników 
zatrudnionych na stanowisku nierobotniczym, dla 
gospodarstw pracowników użytkujących gospodar-
stwo rolne udział jest większy o 0,92%, dla gospo-
darstw rolników – większy o 0,88%, dla gospodarstw 
pracujących na własny rachunek – większy o 0,55% 
i dla gospodarstw emerytów i rencistów większy
o 1,52%.

Na podstawie rezultatów zamieszczonych w tabe-
li możemy również stwierdzić, że dochód ma istot-
ny wpływ na strukturę wydatków dla wszystkich 
badanych agregatów, ponieważ wszystkie oceny pa-
rametrów są statystycznie istotne (przy ustalonym 
współczynniku istotności b=0,05 wartość krytycz-
na statystyki t – studenta wynosi 1,99), ponieważ tobl. 
jest większe od wartości krytycznej.

Przynależność do grupy społeczno-ekonomicznej 
miała na ogół istotny wpływ na strukturę wydat-
ków. Ocena b5 dla żywności i napoi bezalkoholowych, 
odzieży i obuwia, rekreacji, nauki, kultury, sportu, 

turystyki i wypoczynku oraz pozostałych wydat-
ków i innych towarów i usług konsumpcyjnych jest 
statystycznie nieistotna, co oznacza, że struktura 
wydatków w gospodarstwach pracujących na włas-
ny rachunek jest zbliżona do struktury wydatków 
w gospodarstwach pracowników zatrudnionych na 
stanowisku nierobotniczym. 

Zaletą modelu (3) jest fakt, że oceny parametrów 
spełniają następujące warunki:

                          Σ a0r = 100                           (4)

                              Σ a1r = Σ brs = 0                     (5)

Oznacza to, że udział wydatków na poszczegól-
ne agregaty sumuje się do 100 procent, a oceny a1r,
z których część jest mniejsza od zera, a część więk-
sza od zera, informują o tym, że zwiększenie udziału 
wydatków na pewien agregat musi wywołać zmniej-
szenie udziału na inny agregat.

Z przeprowadzonych w latach wcześniejszych 
przez wielu autorów3) badań wynikało, że w warun-
kach polskich przynależność gospodarstwa do gru-
py społeczno-ekonomicznej wywiera bardzo istotny 
wpływ zarówno na wysokość, jak i strukturę wydat-
ków na niektóre dobra. Z otrzymanych rezultatów 
wynika, że istnieje odpowiednia hierarchia potrzeb. 
Im potrzeba jest pilniejsza, tym udział w wydatkach 
jest większy – potwierdzają to wartości ocen a0 pa-
rametru a0 zamieszczone w tabeli. Największy jest 
udział wydatków na żywność (46,60), następnie na 
mieszkanie (20,76), a najniższy na higienę osobistą
i ochronę zdrowia (2,10). 

dr Anita Fajczak-Kowalska
Instytut Ekonomik Stosowanych

Uniwersytetu Łódzkiego

PRZYPISY
1) Wielkość gospodarstwa mierzona przeciętną liczbą osób 

w gospodarstwie lub przeciętną liczbą jednostek kon-
sumpcyjnych.

2) Gospodarstwa pracowników zatrudnionych na stanowi-
sku nierobotniczym zostały przyjęte za podstawę.

3) W. WELFE [red.], (1978), Ekonometryczne modele rynku, 
t. 2, Modele konsumpcji, PWE, Warszawa; J. WIĘCEK, 
(1988), Modelowanie popytu konsumpcyjnego na podsta-
wie danych przekrojowych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego.

Summary
In presented study structure of expences of polish house-
holds divided in social-economic groups over 11 years 
(1993–2005). Analysis was carried out on the basis of the 
econometric models. It appears that shares of expences on 
particular collective goods depend on immediacy of neces-
sity on this good. In the first place are food and nonalco-
holic drinks whereas on the last there are personal hygiene 
and health protection.
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Wprowadzenie

ostępująca globalizacja i wzrost konkuren-
cyjności to wyzwania współczesności, które 
implikują wiele zmian we wszystkich sfe-

rach działalności przedsiębiorstw. Na konkurencyj-
ność jako nadrzędny priorytet i przesłankę zmian 
w wielu dziedzinach życia gospodarczego stawiają 
wszystkie systemy gospodarcze krajów wysoko roz-
winiętych, a wymogom jej sprostać muszą także go-
spodarki innych krajów, również gospodarka polska. 
Budowa gospodarki wolnorynkowej, konieczność 
ożywienia gospodarczego i wzrostu efektywności 
rodzą poważne wyzwania na wszystkich poziomach 
działalności funkcjonujących na rynku przedsię-
biorstw, również w sferze zarządzania kapitałem 
ludzkim oraz nierozłącznie z nią związanej polityce 
wynagradzania. 

W nowej koncepcji wynagrodzeń eksponowana 
jest potrzeba długofalowości, strategicznego myśle-
nia. Mechanizm kształtowania wynagrodzeń, stano-
wiący wyraz skutecznego połączenia długofalowości 
ze zdolnością szybkiego reagowania na zmiany, wy-
kształca potrzebę kreowania celów i wynikających
z nich modeli oraz instrumentów odzwierciedla-
jących długookresowe warunki funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. 

Wśród instrumentów strategicznego zarządzania 
poprzez wynagrodzenia istotną, wielokrotnie pod-
kreślaną w literaturze przedmiotu, rolę odgrywają 
bodźce długoterminowe. Wydaje się, że u podstaw 
rozwoju tego typu wynagrodzeń leży przeświad-
czenie, że w warunkach turbulentnego otoczenia, 
rozwoju zaawansowanych technologii i rosnącej 
konkurencyjności, wymóg elastyczności zachowań 
funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw oraz za-
trudnionych w nich pracowników wzmaga potrzebę 
zwiększania udziału ruchomej części wynagrodzeń 
w całkowitym ich pakiecie, która to powinna być po-
wiązana przede wszystkim z efektami długookreso-
wymi. To one warunkują bowiem przetrwanie i roz-
wój firmy. Z tego powodu wykorzystywanie tychże 
bodźców można uznać za ważny element strategicz-
nego zarządzania poprzez wynagrodzenia w przed-
siębiorstwie.

Bodźce długoterminowe, nazywane też dochoda-
mi odroczonymi, jak sama nazwa wskazuje, stanowią 
wynagrodzenie wypłacane w dalszej perspektywie, 

związane z miernikami wyników firmy, ocenianymi 
za ten sam długi okres. System tego typu wynagro-
dzeń ma na celu1):

 motywowanie do działania i podejmowania decyzji 
mających na względzie rozwój firmy w długim okresie;

 zatrzymanie kluczowych osób mogących znacznie 
się przyczynić do sukcesu przedsiębiorstwa;

 stworzenie możliwości zaoferowania atrakcyjnych 
warunków właściwym kandydatom na najważniej-
sze stanowiska w firmie oraz warunków pozwalają-
cych tym osobom partycypować w sukcesie, którego 
będą autorami;

 danie możliwości wybranym pracownikom gro-
madzenia oszczędności z myślą o planowanej eme-
ryturze;

 doprowadzenie do zgodności interesów kierownic-
twa wyższego szczebla i właścicieli firmy, koncen-
trując uwagę tych pierwszych na wynikach przed-
siębiorstwa w długim okresie.

Wynagrodzenia odroczone są więc zarówno in-
strumentem długookresowego motywowania, jak 
i znaczącym składnikiem programów lojalnościo-
wych. Główne ich zalety można ująć w następujący 
sposób2):

 stwarzają silny bodziec do poprawy efektywności 
nie tylko w krótkim, ale również w długim okresie 
(dotyczy to w szczególności bodźców związanych
z własnością);

 sprzyjają integracji interesów kierownictwa i ak-
cjonariuszy oraz lepszej komunikacji i poprawie sto-
sunków zbiorowych;

 umożliwiają wzrost wynagrodzeń całkowitych, 
bez zwiększania kosztów pracy, lecz dzięki zwyżce 
cen akcji na rynku;

 dzięki związanym z nimi ulgom podatkowym są 
atrakcyjną formą zwiększania efektywnych docho-
dów swoich adresatów;

 dzięki zasilaniu kapitałowemu sprzyjają oszczę-
dzaniu i rozwojowi inwestycji (cecha ta tłumaczy ich 
powiązanie w większości krajów z ulgami podatko-
wymi);

 szersze stosowanie akcji dla pracowników (rozwój 
akcjonariatu pracowniczego) ułatwia zarządom or-
ganizacji kontrolę cen akcji poprzez ich ewentualny 
skup;

 są skutecznym narzędziem przyciągania i utrzy-
mywania w firmie utalentowanych pracowników 
oraz sprzyjają integracji ludzi sukcesu w firmie;

Dochody odroczone jako instrument
strategicznego zarządzania
poprzez wynagrodzenia
Sylwia Stachowska
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 kreując zabezpieczenie pracowników na przy-
szłość, przyczyniają się do redukcji poczucia niepew-
ności i stresu, hamujących elastyczne i przedsiębior-
cze działania;

 zmniejszają potrzebę rozwoju świadczeń dodatko-
wych o charakterze socjalnym;

 zwiększają możliwości tworzenia miejsc pracy 
(czego dowodzą badania nad odroczonym udziałem 
w zysku)3).

Przeważające w znacznym stopniu zalety nad 
wadami potwierdzają popularność bodźców długo-
terminowych. Są one szeroko stosowane w gospo-
darce amerykańskiej, jak również w krajach Europy 
Zachodniej4), a ich udział w pakiecie wynagrodzeń 
rośnie wraz z postępującym akcentowaniem roli po-
dejścia strategicznego w kształtowaniu płac.

Okolicznościami, które w sposób szczególny im-
plikują potrzebę poważnej modernizacji systemów 
wynagrodzeń w firmach funkcjonujących na pol-
skim rynku, są: niespotykany dotychczas dynamizm 
zmian w otoczeniu, przemiany w treści i charak-
terze pracy, a także (a może – przede wszystkim) 
zjednoczenie z Unią Europejską i wynikająca z tego 
konieczność dostosowań w wielu dziedzinach życia 
gospodarczego. Stawiają one przedsiębiorstwa wo-
bec konieczności daleko idących przewartościowań 
w sferze wynagradzania, zmian w strategiach wy-
nagrodzeń oraz uruchomienia całego spektrum na-
rzędzi strategicznego zarządzania poprzez płace,
w tym zwrócenia uwagi na rolę, jaką odgrywają w tej 
kwestii dochody odroczone.

Cel i metodyka badań

elem prezentowanych badań było znalezie-
nie odpowiedzi na pytanie: jaki jest zakres 
wynagradzania pracowników za pośrednic-

twem dochodów odroczonych w przedsiębiorstwach 
przemysłowych funkcjonujących na polskim rynku 
oraz jak postrzegane są główne bariery oraz stymu-
lanty wykorzystywania tego typu wynagrodzeń.

Badaniami zostały objęte:
 wszystkie duże przedsiębiorstwa produkcyjne (za-

trudniające powyżej 250 pracowników) zlokalizowa-
ne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 
(47 przedsiębiorstw),

 wszystkie przedsiębiorstwa produkcyjne, których 
akcje notowane były na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie (98 spółek giełdowych).

Z uwagi na fakt, że 5 spośród firm, które zna-
lazły się w pierwszej wyodrębnionej grupie, to spół-
ki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie (a więc podmioty stanowiące część 
wspólną obu zbiorów), próba badawcza objęła łącznie 
140 przedsiębiorstw.

Badanie przeprowadzono metodą ankietową. 
Ankietę skierowano do przedsiębiorstw, ze wska-
zaniem na kadrę menedżerską odpowiedzialną za 
podejmowanie decyzji w dziedzinie wynagradzania. 
W odpowiedzi uzyskano 71 poprawnie wypełnionych 
kwestionariuszy badawczych (uzyskano skuteczność 
badania na poziomie 50,7%). 

Wśród przedsiębiorstw objętych badaniem domi-
nowały prywatne spółki prawa handlowego – spółki 
akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
(54 firmy, co stanowiło 76,1% badanej zbiorowości), 
z czego w 29,6% zanotowano udział kapitału zagra-
nicznego. Oprócz tego w próbie badawczej znalazło 
się 7 spółdzielni, 2 przedsiębiorstwa państwowe, 
3 spółki skarbu państwa oraz 5 innych podmiotów 
(tab. 1).

W grupie podmiotów objętych badaniem znalazło 
się 29 spółek, których akcje notowane były na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie (spółki 
giełdowe stanowiły 40,9% badanej zbiorowości).

Wyniki badań

przeprowadzonych badań wynika, że party-
cypacja własnościowa/finansowa wykorzy-
stywana jest tylko w 21,1% badanej zbioro-

wości (15 podmiotów), z czego w pięciu przypadkach 

Tab. 1. Badane przedsiębiorstwa według formy własności

Forma własności Liczba Procent badanych 
przedsiębiorstw

 przedsiębiorstwo państwowe 2 2,82

 spółka skarbu państwa bez udziału zagranicznego 2 2,82

 spółka skarbu państwa z udziałem zagranicznym 1 1,41

 prywatna spółka prawa handlowego bez udziału zagranicznego 33 46,48

 prywatna spółka prawa handlowego z udziałem zagranicznym do 50% 6 8,45

 prywatna spółka prawa handlowego z udziałem zagranicznym powyżej 50% 15 21,13

 spółdzielnia 7 9,86

 inne* 5 7,04

ogółem 71 100,00

* dwie prywatne spółki osób fizycznych oraz trzy przedsiębiorstwa stanowiące własność osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. ,

PO2007_07-08.indd   65PO2007_07-08.indd   65 2007-07-12   11:38:392007-07-12   11:38:39



66 przeglądWYNAGRODZENIA

przybiera ona formę partycypacji indywidualnej,
w pięciu – grupowej (zespołowej) oraz również w pię-
ciu – zakładowej. 

Przedsiębiorstwa stosujące tego typu wynagro-
dzenia, to prywatne spółki prawa handlowego, przy 
czym w dziewięciu z nich nie zanotowano udziału 
kapitału zagranicznego, w jednej – udział ten wyno-
sił do 50%, w pięciu natomiast – był on większościo-
wy (powyżej 50%). 

W największym stopniu w osiąganych przez 
badane firmy efektach partycypuje kierownictwo 
najwyższego szczebla, do którego adresowane jest 
najszersze spektrum służących temu narzędzi pła-
cowych (tab. 2). W mniejszym stopniu dotyczy to 
kierownictwa niższych szczebli, samodzielnych 
specjalistów oraz pozostałych pracowników, w wy-
nagradzaniu których wykorzystuje się jedynie dwa 
rodzaje opcji (bodźcowe oraz z „premią” dla firmy), 
udziały w efektach i odroczone udziały w zysku. Co 
interesujące – w żadnym z badanych przedsiębiorstw 
nie wskazano na stosowanie takich rodzajów par-
tycypacji, jak: obligacje, prawo do aprecjacji akcji 
(SAR), jednostki osiągnięć czy też akcje wirtualne 
(fikcyjne).

Można mówić o nieco większym stopniu stosowa-
nia partycypacji własnościowej/finansowej w spół-
kach giełdowych w porównaniu do grupy pozosta-
łych podmiotów (27,6% w stosunku do 16,7%), mimo 
to odsetek ten wskazuje na niski poziom wykorzy-
stywania tego typu wynagrodzeń w tej specyficznej 
grupie przedsiębiorstw. Do najczęściej wymienia-
nych tego rodzaju bodźców w spółkach giełdowych 
należą akcje zwykłe (w odniesieniu do kadry kierow-
niczej najwyższego szczebla stosuje je 50% spółek de-
klarujących wykorzystywanie partycypacji finanso-
wej), rzadziej wskazywane są opcje na akcje (częściej
z kolei będące elementem wynagrodzenia kadry kie-
rowniczej w podmiotach niemających statusu spółki 

kapitałowej notowanej na giełdzie) oraz inne rodzaje 
wynagrodzeń odroczonych.

W 60% przedsiębiorstw stosujących partycypację 
własnościową/finansową dotyczy ona tylko tych pra-
cowników, którzy osiągają ponadprzeciętne efekty 
pracy, w pozostałych 40% – wszystkich pracowników 
niezależnie od osiąganych przez nich efektów. 

W objętych badaniem podmiotach nie cieszy się 
również popularnością inna forma dochodów od-
roczonych – systemy oszczędnościowe, za pośred-
nictwem których wynagradza się pracowników
w 21,1% badanej populacji (15 firm, z których 2/3 to 
prywatne spółki prawa handlowego). W 26,7% firm 
stosujących tego typu wynagrodzenia objęte są nimi 
wszystkie grupy pracowników, w pozostałych przy-
padkach – adresowane są one głównie do kadry kie-
rowniczej najwyższego i średniego szczebla.

Podobnie jak wymienione wcześniej rodzaje par-
tycypacji własnościowej/finansowej, także systemy 
oszczędnościowe są wykorzystywane relatywnie 
częściej w spółkach giełdowych w porównaniu z in-
nymi podmiotami (24% w stosunku do 19%), jednak 
rzadziej mają w nich charakter powszechny (adreso-
wane są do wszystkich grup zatrudnionych).

W niewiele większym stopniu pracownicy ba-
danych przedsiębiorstw wynagradzani są także za 
pomocą bodźców o charakterze ubezpieczeniowym. 
Wykorzystywanie ich zadeklarowano w 17 firmach 
(23,9% populacji), z czego ponad 88% stanowiły pry-
watne spółki prawa handlowego.

Mimo że bodźce ubezpieczeniowe nie należą
w badanych firmach do najpopularniejszych wy-
nagrodzeń, należy stwierdzić, że ich różnorodność
i zakres stosowania są szerokie. Oprócz ubezpieczeń 
medycznych, stanowiących element pakietu wyna-
grodzeń kadry kierowniczej najwyższego szczebla 
w jednym tylko przedsiębiorstwie (spółce z więk-
szościowym udziałem kapitału zagranicznego), po-

Tab. 2. Rodzaje partycypacji własnościowej/finansowej stosowane w badanych przedsiębior-
stwach w odniesieniu do poszczególnych grup pracowników (% przedsiębiorstw wskazujących 
na wykorzystywanie partycypacji własnościowej/finansowej)

Rodzaje partycypacji 
własnościowej/

finansowej

Grupy pracowników

kierownicy 
najwyższego 

szczebla

kierownicy 
średniego 
szczebla

kierowni-
cy niższego 

szczebla

samodzielni 
specjaliści

pozostali
pracownicy

 akcje zwykłe 26,67 0,00 0,00 0,00 0,00

 akcje uwarunkowane 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00

 opcje na akcje
niekwalifikowane 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00

 opcje bodźcowe 6,67 13,33 13,33 13,33 13,33

 opcje z „premią”
dla firmy 33,33 40,00 40,00 26,67 26,67

 udziały w efektach 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

 odroczone udziały
w zysku (za okres
przekraczający 1 rok)

6,67 6,67 6,67 6,67 6,67

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

PO2007_07-08.indd   66PO2007_07-08.indd   66 2007-07-12   11:38:402007-07-12   11:38:40



organizacji 7-8/2007 67WYNAGRODZENIA

zostałe wymienione ich rodzaje w mniejszym lub 
większym zakresie stosowane są w podmiotach de-
klarujących ich wykorzystywanie. Generalnie moż-
na stwierdzić, że częstotliwość stosowania tego typu 
wynagrodzeń jest wyższa, im wyższy jest szczebel
w hierarchii organizacyjnej, z wyjątkiem grupowych 
ubezpieczeń na życie, które są adresowane rzadziej 
do kierownictwa najwyższego szczebla w porówna-
niu do innych grup pracowników (tab. 3).

Porównując znajdujące się w próbie badawczej 
spółki giełdowe z pozostałymi przedsiębiorstwami, 
można stwierdzić, że poziom wykorzystywania wy-
nagrodzeń o charakterze ubezpieczeniowym w oby-
dwu wyodrębnionych grupach jest zbliżony (ok. 
24%), występuje jednak zróżnicowanie, jeżeli chodzi 
o rodzaje najczęściej stosowanych bodźców. W spół-
kach giełdowych największą popularnością cieszą 
się składki wnoszone przez pracodawcę do funduszy 
inwestycyjnych, pracownicze programy emerytalne 

oraz grupowe ubezpieczenia na życie, w pozostałych 
firmach – są to głównie grupowe ubezpieczenia na 
życie i polisy ubezpieczeniowe.

Wyniki badań wskazują, że główne destymulanty 
wykorzystywania wynagrodzeń długoterminowych 
to elementy otoczenia, leżące poza przedsiębior-
stwem, na które firma nie ma wpływu. Zdecydo-
wanie najważniejszą barierą stosowania tego typu 
bodźców w badanych przedsiębiorstwach okazały 
się relatywnie niskie dochody z pracy (ujemne od-
działywanie tego czynnika wskazano w ponad 59% 
objętych badaniem podmiotów), wpływające niewąt-
pliwie na małą atrakcyjność i oddziaływanie moty-
wacyjne wynagrodzeń odroczonych w odniesieniu do 
pracowników zainteresowanych przede wszystkim 
wyższym poziomem bieżących dochodów, a przez to 
niewielkie zainteresowanie pracodawców wykorzy-
stywaniem tego typu wynagrodzeń. Wśród innych 
elementów zniechęcających do stosowania wynagro-

Tab. 4. Główne destymulanty wykorzystywania wynagrodzeń długoterminowych w badanych 
przedsiębiorstwach

Czynniki wpływające zniechęcająco na wykorzystywanie 
wynagrodzeń długoterminowych

Siła oddziaływania poszczególnych
czynników (średnia ważona*)

 relatywnie niskie dochody z pracy -0,54

 koszty utrzymania -0,41

 system podatkowy -0,35

 prawo pracy -0,25

 sytuacja na rynku pracy -0,23

 koszty pracy -0,20

 postawa związków zawodowych -0,13

 postawy załogi wobec zmian -0,04

*„-1” – czynnik o negatywnym wpływie; „0” – czynnik neutralny (niemający wpływu na decyzje w tej sferze);
 „+1” – czynnik o pozytywnym wpływie

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Tab. 3. Rodzaje bodźców ubezpieczeniowych stosowane w badanych przedsiębiorstwach w od-
niesieniu do poszczególnych grup pracowników (% przedsiębiorstw wskazujących na wykorzy-
stywanie tego typu bodźców)

Rodzaje bodźców ubezpieczenio-
wych

Grupy pracowników

kierownicy 
najwyższego 

szczebla

kierownicy 
średniego 
szczebla

kierownicy 
niższego 
szczebla

samodzielni 
specjaliści

pozostali 
pracownicy

 pracowniczy fundusz emerytalny 17,65 17,65 17,65 17,65 5,88

 składki wnoszone przez pracodawcę 
do funduszu inwestycyjnego 23,53 23,53 17,65 17,65 17,65

 grupowe ubezpieczenia na życie 35,29 47,06 47,06 47,06 47,06

 składki wnoszone przez pracodawcę 
do towarzystwa ubezpieczeń
wzajemnych

5,88 5,88 5,88 5,88 5,88

 ubezpieczenia medyczne 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00

 polisy ubezpieczeniowe 29,41 17,65 11,76 11,76 11,76

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

,
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dzeń długoterminowych znalazły się: niesprzyjający 
temu obowiązujący w naszym kraju system podat-
kowy (ponad 52% wskazań), wysokie koszty utrzy-
mania (ponad 50%), wysoki poziom kosztów pracy 
(ponad 42%), sytuacja na rynku pracy (ponad 38%), 
w tym głównie wysokie bezrobocie, wpływające nie-
wątpliwie zarówno na poziom, jak i strukturę ofe-
rowanych przez pracodawców wynagrodzeń, a także 
obowiązujące prawo pracy (ponad 35% wskazań). 
Czynniki te wymieniano we wszystkich grupach 
firm wyodrębnionych ze względu na reprezentowa-
ną formę własności, relatywnie najrzadziej jednak –
w spółkach z większościowym udziałem kapitału za-
granicznego. Do barier wykorzystywania tego rodza-
ju bodźców zaliczano również: kondycję finansową 
firmy (ok. 34%), niesprzyjające zmianom w dziedzi-
nie wynagradzania postawy związków zawodowych 
(wskazane w ponad 25% badanej zbiorowości) oraz 
nastawienie załogi wobec zmian (ok. 24%).

Wśród czynników przemawiających za stosowa-
niem bodźców długoterminowych w wynagradzaniu 
znalazły się natomiast przede wszystkim takie ele-
menty wewnętrzne przedsiębiorstwa, jak: odpowied-
nie kompetencje kierowników najwyższego szcze-
bla (63,4% wskazań) oraz osób odpowiedzialnych 
za realizację polityki płacowej w firmie (ok. 58%), 
kondycja finansowa firmy (ponad 52%), realizowa-
na strategia zarządzania zasobami ludzkimi (ok. 
48%), kwalifikacje zatrudnionych kadr (43,7%) oraz 
realizowana strategia organizacji (ponad 42% od-
powiedzi). Do wykorzystywania w badanych przed-
siębiorstwach tego typu wynagrodzeń zachęcałyby 
również: stosowane w firmie style kierowania (po-
nad 28% wskazań), forma organizacyjno-prawna 
(26,8%) oraz oczekiwania pracowników (ok. 24%).

Najważniejsze bariery oraz stymulanty wykorzy-
stywania wynagrodzeń długoterminowych w bada-
nych przedsiębiorstwach przedstawiają tabele 4 i 5.

W objętych badaniem spółkach giełdowych naj-
ważniejszymi czynnikami wpływającymi negatyw-
nie na wykorzystywanie bodźców długookresowych 
okazały się: relatywnie niskie dochody z pracy, wy-
sokie koszty utrzymania oraz system podatkowy,
a także obowiązujące prawo pracy i sytuacja na 
rynku pracy. Co ciekawe – koszty pracy oraz posta-
wa związków zawodowych okazały się w tej grupie 
przedsiębiorstw czynnikami o oddziaływaniu neu-
tralnym. Pozostałe elementy miały charakter sty-
mulant, wśród których największą siłę oddziaływa-
nia miały: kwalifikacje kierowników najwyższego 
szczebla, osób odpowiedzialnych za realizację funkcji 
wynagrodzeń oraz pozostałych pracowników, reali-
zowana strategia organizacji, strategia ZZL i forma 
organizacyjno-prawna. 

W przedsiębiorstwach niebędących spółkami no-
towanymi na giełdzie wyróżnić można znacznie wię-
cej determinant destymulujących wykorzystywanie 
bodźców długookresowych, spośród których najsil-
niejsze oddziaływanie przypisane zostało: niskie-
mu poziomowi dochodów z pracy, wysokim kosztom 
utrzymania, kosztom pracy oraz systemowi podat-
kowemu. W firmach tych widać również negatywne 
oddziaływanie elementów, takich jak: forma orga-
nizacyjno-prawna, postawa związków zawodowych 
i załogi wobec zmian (w przeciwieństwie do spółek 
giełdowych, w których czynniki te miały charak-
ter neutralny lub stymulujący). Wśród determinant
o oddziaływaniu pozytywnym w tej grupie podmio-
tów znalazły się zaś głównie: kwalifikacje najwyż-
szej kadry kierowniczej, realizowana strategia ZZL 
oraz kompetencje osób odpowiedzialnych za realiza-
cję polityki płacowej w firmie.

W przedsiębiorstwach wykorzystujących różne 
formy dochodów odroczonych (partycypacja własno-
ściowa/finansowa, systemy oszczędnościowe i bodźce 
ubezpieczeniowe) czynnikami wpływającymi stymu-

Tab. 5. Główne stymulanty wykorzystywania wynagrodzeń długoterminowych w badanych 
przedsiębiorstwach

Czynniki wpływające zachęcająco na wykorzystywanie
wynagrodzeń długoterminowych

Siła oddziaływania
poszczególnych czynników 

(średnia ważona*)

 kwalifikacje kierowników najwyższego szczebla 0,59

 odpowiednie kwalifikacje i motywacje pracowników odpowiedzialnych za realizację 
funkcji wynagrodzeń w firmie 0,49

 kwalifikacje pracowników 0,39

 strategia zarządzania zasobami ludzkimi 0,39

 realizowana strategia organizacji 0,30

 stosowane w firmie style kierowania 0,20

 kondycja finansowa firmy 0,18

 oczekiwania pracowników 0,06

 forma organizacyjno-prawna 0,03

*„-1” – czynnik o negatywnym wpływie; „0” – czynnik neutralny (niemający wpływu na decyzje w tej sferze);
 „+1” – czynnik o pozytywnym wpływie

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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lującymi do stosowania wynagrodzeń długotermi-
nowych okazały się przede wszystkim: kwalifikacje 
pracowników (głównie kadry kierowniczej najwyż-
szego szczebla i osób odpowiedzialnych za realizację 
funkcji wynagrodzeń) oraz realizowana strategia 
zarządzania zasobami ludzkimi i strategia organi-
zacji. W firmach stosujących partycypację własno-
ściową/finansową istotne znaczenie w tej kwestii ma 
także kondycja finansowa przedsiębiorstwa. 

Te same czynniki, jednak z mniejszą przypisaną 
im siłą oddziaływania, zaliczane są do elementów 
o zachęcającym wpływie do wykorzystywania tego 
typu wynagrodzeń w firmach, w których nie wyna-
gradza się pracowników za pośrednictwem docho-
dów odroczonych. W tej grupie podmiotów głównymi 
barierami wykorzystywania bodźców długookreso-
wych okazały się: relatywnie niskie dochody z pracy, 
wysokie koszty utrzymania i obowiązujący system 
podatkowy (podobnie sytuację tę oceniają respon-
denci w firmach stosujących dochody odroczone – we 
wszystkich wyodrębnionych grupach wskazano ni-
ski poziom dochodów oraz koszty utrzymania jako 
czynniki wpływające zniechęcająco do wynagradza-
nia za pomocą tego typu bodźców). Co interesujące 
– oczekiwania pracowników wpływają destymulu-
jąco na decyzje odnośnie do wynagradzania za po-
średnictwem wynagrodzeń długoterminowych tam, 
gdzie wynagrodzenia takie są stosowane (być może 
pracownicy nie są zainteresowani otrzymywaniem 
części wynagrodzenia całkowitego w takiej postaci 
w sytuacji niewystarczająco satysfakcjonującego po-
ziomu uzyskiwanego przez nich dochodu), uważane 
są natomiast za elementy zachęcające do stosowa-
nia tego typu wynagrodzeń tam, gdzie się ich nie
stosuje.

Podsumowanie

eneralnie wyniki przeprowadzonych badań 
wskazują, że w objętych nimi podmiotach 
wyraźnie nie docenia się roli dochodów od-

roczonych, które w najdoskonalszy sposób pozwalają 
wiązać wynagrodzenia z długoterminowymi efekta-
mi organizacji, motywują do działań i decyzji mają-
cych na względzie rozwój firmy w długim okresie, 
a poprzez zatrzymanie kluczowych pracowników 
przyczyniają się do sukcesu przedsiębiorstwa, sta-
nowią więc najistotniejszy element strategicznego 
zarządzania poprzez wynagrodzenia. Stopień wy-
korzystywania zarówno różnych form partycypacji 
własnościowej/finansowej, jak i innych rodzajów 
bodźców długoterminowych (systemy oszczędnościo-
we, bodźce o charakterze ubezpieczeniowym) w ba-
danych przedsiębiorstwach jest niewielki. Wskazuje 
to na fakt, że w firmach funkcjonujących na polskim 
rynku polityka wynagradzania podporządkowana 
jest przede wszystkim realizacji celów krótkookre-
sowych. 

Prezentowane wyniki badań potwierdzają wnio-
ski płynące z wielu przeprowadzonych wcześniej na 
gruncie polskim badań empirycznych, ukazujących 
niski stopień wykorzystywania dochodów odroczo-
nych w wynagradzaniu pracowników w polskich 
firmach. Niosą one za sobą przy tym pewne niespeł-

nione oczekiwania, jeżeli chodzi o stopień wykorzy-
stywania partycypacji własnościowej w spółkach 
giełdowych, w których wydawałoby się, że spodzie-
wać się można bardziej optymistycznej sytuacji
w tym względzie.

Wydaje się, że to realia polskiej gospodarki nie 
wymuszają na przedsiębiorstwach poszukiwania 
efektywniejszych rozwiązań w dziedzinie płac i po-
dążania za najnowocześniejszymi trendami. Nie bez 
znaczenia w tej kwestii pozostaje sfera uwarunko-
wań zewnętrznych, spośród których znaczna część 
odgrywa rolę destymulant przemian w tej dziedzinie 
(barier szerszego wykorzystywania bodźców długo-
terminowych), w tym największe znaczenie ma nie-
wątpliwie relatywnie niski poziom dochodów z pracy 
wpływający na fakt, że wiele narzędzi płacowych 
gwarantujących elastyczność, konkurencyjność czy 
też ekspansywność systemu wynagrodzeń staje się 
mało skutecznymi w warunkach polskich.

dr Sylwia Stachowska
Katedra Organizacji i Zarządzania

Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

PRZYPISY
1) A. GICK, M. TARCZYŃSKA, Motywowanie pracow-

ników. Systemy – techniki – praktyka, PWE, Warszawa 
1999, s. 256.

2) Por. S. BORKOWSKA, Strategie wynagrodzeń, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 361–362.

3) Niektórzy specjaliści formułują nawet hipotezę, że im 
wyższy kurs akcji, tym mniejszy wzrost (lub większy 
spadek) bezrobocia – utrzymującą się w latach 90. hos-
są na giełdzie papierów wartościowych w USA tłumaczą 
stale zmniejszającą się i ostatecznie bardzo niską stopę 
bezrobocia w tym kraju (J.P. FITOUSSI, D. JESTAZ, 
E.S. PHELPS, G. ZOEGA, Roots of Recoveries: Labor 
Reforms or Private Sector/Forces?, „Brookings Papers 
on Economic Activity” 2000, nr 1). Z kolei na hossę tę 
istotny wpływ wywarł intensywny rozwój technik i firm 
informatycznych oraz wynagradzanie za pomocą akcji.

4) Wynagrodzenia odroczone cieszą się największą popu-
larnością w USA, znacznie mniej popularne są w Euro-
pie Zachodniej. Na przykład, posiadaczami akcji (włą-
czając w to akcje pracownicze) jest w Europie tylko 9% 
ludności, podczas gdy w USA – 21% (M. ŁAZAROWICZ, 
Opcja na dobre czasy, „Gazeta Bankowa”, 16–22 stycznia 
1999).

Summary
The increasing role of rewards as tools of strategic man-
agement in enterprise is the most essential developing 
trend in remuneration.
Among the strategic management tools of rewards the im-
portant role play deferred incomes. As the basis of develop-
ment these kind of rewards is the conviction that under 
conditions of highly changeable environment, development 
of  advanced technology and increasing competitiveness, 
requirement of flexibility of functioning enterprises and 
employees heighten the need of enlarging the flexible part 
of remuneration. This part should be above all connected 
with long-run effects because these ones cause surviving 
and development of enterprise. 
The goal of presented research was finding the answer on 
the questions – what is the range of deferred incomes in 
whole payment system and how is observed the main bar-
riers and stimulants of using these type of rewards.
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Podejście analityczne w badaniach naukowych 
opiera się na dekompozycji zjawisk, procesów i proble-
mów, które można nazwać obiektami badania1). Głów-
nymi celami analizy jest – primo – wykrycie struktu-
ry badanej całości i relacji występujących między jej 
elementami (mówimy wówczas o analizie struktu-
ralnej), secundo – poznanie mechanizmu funkcjono-
wania całości, która w tym znaczeniu stanowi ana-
lizę przyczynową. Analiza systemów logistycznych
w takim ujęciu zajmuje się eksploracją zależności 
występujących pomiędzy elementami systemu logi-
stycznego przedsiębiorstwa (ujęcie mikro) oraz sieci 
powiązań między systemami logistycznymi w skali 
całej gospodarki (ujęcie makro). Istnieje jeszcze po-
średni szczebel – mezo, który odnosi się do badania 
zależności w poszczególnych działach produkcji. 

Słownik terminologii logistycznej definiuje pojęcie 
systemu jako zbioru elementów oraz relacji, jakie 
między nimi występują, wchodzący na określonych 
zasadach w interakcję ze środowiskiem, z którego 
został wyodrębniony. System może być2):

 procesem realizowanym według określonych zasad,
 zbiorem zasad, według którego realizuje się okre-

śloną klasę podobnych procesów, 
 zespołem urządzeń i środków technicznych służą-

cych do realizacji określonych procesów.
Pojęcie systemu logistycznego w sposób ogólny 

można określić jako zbiór elementów logistycznych, 
których powiązania konkretyzują się przez proce-
sy transformacji (czasowo-przestrzennej, ilościowej
i jakościowej)3). Oznacza to, że struktura systemu 
logistycznego zależy od powiązań między elemen-
tami logistycznymi, co z kolei odpowiada w prak-
tyce konkretnym rozwiązaniom organizacyjnym. 
Jednocześnie należy uwzględnić dualny charakter 
ujmowania systemu logistycznego. W pierwszym 
ujęciu system logistyczny może być rozpatrywany 
jako podsystem przedsiębiorstwa. W drugim uję-
ciu przedsiębiorstwo może stanowić element struk-
tury łańcucha logistycznego czy sieci logistycznej.
W tym znaczeniu przedsiębiorstwo stanowi element 
większego systemu – mezo- lub makrologistycznego. 
Dlatego współczesne przedsiębiorstwo powinno wy-
kazywać określone właściwości, przede wszystkim 
logistyczne i systemowe, pozwalające na powiązania 
z innymi przedsiębiorstwami w ramach krajowych, 
regionalnych oraz globalnych łańcuchów dostaw. 

Należy podkreślić, że w każdym przypadku anali-
za systemów logistycznych powinna uwzględniać cel 
i rezultat analizy oraz problem, jaki należy rozwią-
zać. W ramach analizy systemów logistycznych coraz 
większego znaczenia nabiera identyfikacja powiązań 
między ich elementami. Prowadzone dotychczas roz-
ważania opierają się na założeniu, że identyfikacja 

systemu następuje na podstawie stanów pewnych 
zmiennych, które można określić jako zmienne iden-
tyfikujące4). Drugim sposobem jest identyfikacja 
systemu na podstawie jego zachowania. 

Opierając się na podejściu systemowym, w od-
niesieniu do systemu logistycznego można wyróżnić 
trzy fazy:

 analizę (identyfikację) systemu,
 kształtowanie systemu oraz
 wdrożenie systemu.

Analiza (identyfikacja) systemu logistycznego 
stanowi opisowe ujmowanie elementów i związków 
wewnątrz tego systemu oraz jego interakcji z otocze-
niem. Można wyróżnić następujące etapy w procesie 
analizy systemu logistycznego5):

 wyodrębnienie systemu i określenie istotnych ele-
mentów otoczenia,

 zdefiniowanie struktury systemu, określenie 
miejsca i uwarunkowań systemu,

 analiza elementów i interakcji w systemie,
 określenie otoczenia systemu i warunków brze-

gowych,
 sformułowanie celów systemu i obserwacja jego 

zintegrowanych zachowań.
Zdaniem P. Blaika, podstawowym problemem

w procesie analizy i podejścia systemowego jest 
strukturyzacja ogólnego systemu i wyodrębnienie 
systemów logistycznych. Przyjmując powyższy kie-
runek działań analitycznych, w rezultacie uzysku-
je się redukcję stopnia kompleksowości systemu do 
poziomu, na którym możliwe staje się odpowied-
nie kształtowanie systemu oraz sterowanie nim.
W praktyce badań nad systemami podkreśla się po-
trzebę dalszych, szczegółowych analiz teoretyczno-
-metodologicznych i empirycznych w zakresie pozna-
nia struktury systemu logistycznego, a tym samym 
pogłębienie wiedzy o istocie logistyki. 

Uogólniając poglądy wyrażane przez H.Ch. Pfoh-
la, dotyczące analizy systemów logistycznych, należy 
zwrócić uwagę na dwa zasadnicze aspekty analizy6). 
Pierwszy aspekt jest związany z uchwyceniem rze-
czowych zależności między poszczególnymi podsys-
temami logistycznymi. Drugi aspekt dotyczy usta-
lenia czasowych zależności zachodzących w procesie 
logistycznym. Należy zaznaczyć, że analiza syste-
mów logistycznych uwzględnia występowanie zjawi-
ska synergii, które kształtuje proces podejmowania 
decyzji tak, aby unikać rozwiązań suboptymalnych. 
Jednocześnie istotne znaczenie ma aspekt analizy, 
czyli wybór jednorodnego fragmentu systemu logi-
stycznego. 

Zdaniem autorów Logistyki międzynarodowej, 
tworzenie i analiza systemu logistycznego obejmuje 
cztery fazy7):  określenie cech i właściwości produk-

Analiza systemów
logistycznych przedsiębiorstw
Adam Sadowski
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tu logistycznego  gromadzenie i ocena danych źród-
łowych oraz wybór metod służących wykorzystaniu 
tych danych  wykorzystanie metod symulacji pro-
cesów logistycznych, pozwalających na dokonanie 
wyboru ostatecznej postaci systemu logistycznego. 
Ostatnia  czwarta faza – związana jest z implemen-
tacją systemu logistycznego, często poprzedzoną ba-
daniami pilotażowymi jego funkcjonowania. 

Interesujące podejście do analizy systemów lo-
gistycznych zaprezentował C.F. Daganzo w pracy 
Logistics Systems Analysis8). Prezentowane zinte-
growane podejście zakłada badanie systemów logi-
stycznych za pomocą modeli analitycznych, cechują-
cych się pewnym stopniem ogólności, który oddaje 
jednocześnie najważniejsze cechy systemu. Rezul-
tatem analizy jest formułowanie wskazówek dla za-
rządzających, związanych z przyjęciem właściwej 
struktury systemu logistycznego. Takie podejście 
w sposób znaczący różni się od podejścia wykorzy-
stującego metody numeryczne badań operacyjnych. 
Celem analizy w takim ujęciu jest poszukiwanie 
racjonalnych struktur dla systemów logistycznych, 
uwzględniając realizowane w przedsiębiorstwie pro-
cesy logistyczne. Analiza systemów logistycznych 
według C.F. Daganza obejmuje takie obszary, jak9): 

 koszty: utrzymywania zapasów, transportu
w zależności od rodzajów dróg, odległości, wielkości 
ładunków i rodzaju transportu, przeładunku i ma-
nipulacji. Oprócz wymienionych rodzajów kosztów 
analiza systemów logistycznych zajmuje się bada-
niem efektów losowych związanych z wykorzystywa-
niem publicznych środków transportu oraz sytuacji, 
gdy zmianie ulega rodzaj środka transportu;

 metody optymalizacji, wśród których wyróżnia 
się następujące przypadki: dystrybucja w sytuacjach: 
jeden dostawca – jeden odbiorca, jeden dostawca – 
wielu odbiorców, jeden dostawca – wielu odbiorców
z przeładunkami, wielu dostawców – wielu odbior-
ców. Każdemu przypadkowi odpowiada inna postać 
modelu analitycznego z warunkami brzegowymi
i ograniczającymi oraz funkcja celu. 

Propozycja analizy systemów logistycznych z wy-
korzystaniem metod badań operacyjnych odpowiada 
systemowej koncepcji logistyki, której istotę stanowi 
poszukiwanie rozwiązań optymalnych dla organi-
zacji traktowanej jako całość10). Należy wspomnieć, 
że w krajowej literaturze logistycznej istnieje luka 
w tym zakresie, gdyż większość dostępnych opra-
cowań charakteryzuje się wysokim stopniem ogól-
ności11). 

Egzemplifikację ogólnej koncepcji analizy sys-
temów logistycznych stanowią modele analityczne 
związane z konkretnym sektorem działalności lub 
przedsiębiorstwem12). W takim przypadku lista py-
tań pomocnych przy formułowaniu modelu może do-
tyczyć:

 ilościowego lub jakościowego zapisu problemu;
 ciągłego lub dyskretnego charakteru modelowa-

nego zagadnienia;
 przyjęcia celu w postaci zapisu matematyczne-

go, który odpowiada badanemu systemowi logi-
stycznemu;

 poziomów systemu logistycznego (liczby ogniw
w systemie logistycznym);

 okresu, w jakim prowadzone są obserwacje (ujęcie 
statyczne lub dynamiczne problemu decyzyjnego).

Reasumując, można stwierdzić, że analiza syste-
mów logistycznych – bez względu na stosowane po-
dejście metodologiczne i postać zapisu zagadnienia – 
sprowadza się do optymalizacji relacji zachodzących 
między elementami oraz poszukiwania optymalnej 
struktury systemu. Są to działania, które bezpośred-
nio wpływają na realizację podstawowych funkcji 
zarządzania przedsiębiorstwem. Analiza systemów 
logistycznych stanowi podstawę do wdrażania efek-
tywnych rozwiązań organizacyjnych w postaci sys-
temów dostosowanych do otoczenia współczesnych 
przedsiębiorstw. Rola i znaczenie analizy jest tym 
większe, im struktura organizacyjna oraz sieć powią-
zań w systemie logistycznym jest bardziej złożona, 
co wymaga w niektórych przypadkach wyodrębnia-
nia subsystemów. Rozwój jednolitej teorii opisującej 
analizę systemów logistycznych wymaga badań na-
ukowych o charakterze interdyscyplinarnym. Jedno-
cześnie wyniki prowadzonych badań na gruncie teo-
rii mają duże walory aplikacyjne i w sposób istotny 
wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

dr inż. Adam Sadowski
Instytut Ekonomik Stosowanych 

Uniwersytetu Łódzkiego
PRZYPISY

1) Zob. G.J. KLIR (red.), Ogólna teoria systemów, WNT, 
Warszawa 1976, s. 9–25.

2) Słownik terminologii logistycznej, Biblioteka Logistyka, 
Poznań 2006, s. 191.

3) Zob. szerzej P. BLAIK, Logistyka. Koncepcja zintegro-
wanego zarządzania, PWE, Warszawa 1996, s. 48.

4) Zob. na przykład: T. SÖDERSTRÖM, P. STOICA, Iden-
tyfikacja systemów, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1997. Autorzy poruszają zagadnienie identyfika-
cji systemów dynamicznych, opierając się na podejściu 
eksperymentalnym, w którym na podstawie wielu do-
świadczeń dobiera się parametry modelu w taki sposób, 
aby odpowiadały danym doświadczalnym.

5) P. BLAIK, op.cit., s. 64. 
6) H.Ch. PFOHL, Systemy logistyczne, Biblioteka Logisty-

ka, Poznań 2001, s. 27 i nast.
7) E. GOŁEMBSKA, M. SZYMCZAK, Logistyka między-

narodowa, PWE, Warszawa 2004, s. 45 i nast.
8) C.F. DAGANZO, Logistics Systems Analysis, Springer 

Verlag, Berlin 1996.
9) Tamże.

10) Zob. na przykład D.M. LAMBERT, J.R. STOCK, L.M. 
ELLRAM, Fundamentals of Logistics Management, Ir-
win McGraw-Hill, New York 1998.

11) Zob. na przykład prace takich autorów, jak Cz. SKOW-
RONEK i Z. SARJUSZ-WOLSKI, E. GOŁEMBSKA, M. 
CIESIELSKI.

12) J.M. BLOEMHOF, C.M. SMEETS, J.A.A.E. van 
NUNEN, Supply Chain Optimisation in Animal Hus-
bandry [w:] B. FLEISCHMANN, A. KLOSE (red.), 
Distribution Logistics. Advanced Solutions to Practical 
Problems, Springer Verlag, Berlin 2005, s. 47–64.

Summary
The logistic systems analysis explores interactions be-
tween individual elements of a company’s logistic system 
and connection networks of logistic systems in national 
terms. Regardless of the applied methodology and form of 
registration, the logistic systems analysis comes down to 
the optimization of relations between individual elements 
and finding the optimal system structure. These activities 
directly influence the basic functions of company’s man-
agement. The logistic systems analysis makes the base 
for implementation of effective organizational solutions in 
form of systems adapted to today’s business environment. 
At the same time, the results of theoretical research are 
ready to be applied and have significant influence on com-
panies’ operation.
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PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ
PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

Kevin COYNE, Edward 
COYNE, Surviving Your New 
CEO, „Harvard Business Re-
view”, maj 2007, s. 62–69.

Kevin Coyne uczy strategii
w Harvard Business School,
jest też konsutantem zewnętrznym 
McKinsey & Company,
Edward Coyne jest asystentem
w Samford University’s School of 
Business w Birmingham
w Alabamie.

Wysoki poziom fluktuacji 
w grupie najwyższej kadry zarzą-
dzającej (CEO – chief executive 
officers – prezesów, dyrektorów 
zarządzających) pociąga za sobą 
zmiany na niższych szczeblach 
organizacji. W USA prawie 50% 
największych firm zmieni swo-
ich CEO w ciągu najbliższych 
czterech lat. Kolejne 25 tysięcy 
przejętych lub wykupionych firm 
będzie mieć nowych liderów. Zja-
wisko to oznacza, że kariera wie-
lu pracowników w organizacji bę-
dzie zależała od osoby, której nie 
znają. Co więcej, prawdopodobnie 
dotychczasowe sukcesy i poraż-
ki nie będą się zbytnio liczyć,
a uznanie trzeba będzie zdobywać 
od nowa. 

Każda zmiana na najwyższym 
stanowisku w firmie wiąże się
z obawą zwolnień, zmiany strate-
gii i zmian w rozwoju kariery za-
wodowej pojedynczych osób. Zwy-
kle pracownicy zadają sobie trzy 
pytania:

 jak bardzo powinienem się oba-
wiać,

„Harvard Business Review”

Nowi CEO

 co się stanie, jeśli stracę
pracę,

 jeśli zostanę, co powinienem 
zmienić, że zmaksymalizować swo-
je szanse na dobrą współpracę z no-
wym szefem?

Aby pomóc odpowiedzieć na te 
pytania, autorzy przeprowadzili 
w latach 2002–2004 badania na 
tysiącu najlepszych amerykań-
skich firm (pod względem udziału 
w rynku na koniec 2001 r.). Bada-
no głównie poziom fluktuacji me-
nedżerów wyższego szczebla w za-
leżności od zmian na stanowisku 
CEO. Ponadto, przeanalizowano 
dane firm dotyczące kariery me-
nedżerów, którzy odeszli z firmy 
w związku ze zmianami lidera, 
oraz przeprowadzono wywiady
z CEO, którzy w swej karierze ob-
jęli sukcesję w przynajmniej jed-
nej dużej organizacji. 

Zguba menedżerów

pierwszym etapie ba-
dań analizowano poziom 
fluktuacji menedżerów 

wyższego szczebla i ich zastępców 
(szczegółowe dane przedstawio-
no w załączniku 1). W przypadku 
braku zmian na stanowisku lide-
ra firmy (CEO) fluktuacja liczona 
dla całej grupy utrzymywała się 
na poziomie ok. 16% (17% dla za-
stępców i 15% dla menedżerów). 
Ponad połowa (8,5%) wynikała
z dobrowolnych odejść pracowni-
ków (np. na emerytury) i nie była 
warunkowana kondycją przed-
siębiorstwa na rynku. Pozostałą 
część (7,5%) stanowiły odejścia 
niezamierzone przez pracowników 
– zwolnienia, przeniesienia na 

wcześniejsze emerytury wynikają-
ce z restrukturyzacji firmy itp. 

Fluktuacja znacznie wzrastała 
w przypadku zmiany na stanowi-
sku lidera organizacji. Gdy awan-
sowała osoba z firmy, wskaźnik 
niezamierzonych odejść wynosił 
12,5%. Jeśli dodać do tego odej-
ścia dobrowolne, to wzrastał on 
do 20%. W przypadku przyjęcia 
prezesa lub dyrektora zarządza-
jącego z zewnątrz, fluktuacja 
niezamierzona w badanej grupie 
osiągała poziom 26% – była zatem 
czterokrotnie wyższa niż przy 
braku zmian CEO. 

Badania pokazały też różnice 
między organizacjami w dobrej 
kondycji finansowej i odnotowują-
cych problemy. W tej pierwszej gru-
pie niezamierzone odejścia pozosta-
wały na poziomie 24%, podczas gdy 
w drugiej osiągały poziom 31%. 

Powstaje zatem pytanie, na 
co może liczyć odchodzący z  fir-
my menedżer. Wydawałoby się, 
że pracownik dobrze wykonujący 
swoje obowiązki może z sukcesem 
kształtować swoją ścieżkę kariery 
w dowolnym miejscu i w dowolnej 
organizacji. Wyniki badań nie po-
twierdzają jednak tej tezy (patrz 
załącznik 2). 

Autorzy porównywali przede 
wszystkim wielkość firm oraz 
stanowiska, na jakich pracowa-
li respondenci przed  odejściem 
i po odejściu. W załączniku po-
kazano także kryteria, według 
których dokonano podziału na 
wygranych, przegranych, zacho-
wujących swoją pozycję zawodową 
i takich, w stosunku do których 
trudno jest określić, czy zmiana 
pracy jest sukcesem. 
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Badania pokazują, że na zmia-
nie zdecydowanie zyskuje tylko 
4% odchodzących z firmy. Nie-
stety, wyniki nie są bardziej opty-
mistyczne, nawet w przypadku 
młodszych menedżerów (autorzy 
analizowali dane w odniesieniu 
do grupy poniżej i powyżej 52. 
roku życia). Okazuje się, że rów-
nież dla nich zmiana pracy rzadko 
jest szansą na oszałamiającą ka-
rierę. 

Stąd już tylko krok do stwier-
dzenia, że lepiej jest się dobrze 
przygotować do pracy z nowym 
szefem, niż szukać szczęścia poza 
firmą.

Jak przeżyć

reguły nowy lider firmy 
podejmuje bardzo szyb-
kie decyzje personalne. 

Wywiady przeprowadzone przez 
autorów artykułu pozwalają 
stwierdzić, że granicznym termi-
nem jest termin 60 dni od daty 
powołania na stanowisko – nawet 
jeśli w trakcie konferencji praso-
wych deklaruje się, że ewentual-
ne zmiany personalne muszą być 
przemyślane i mieć merytoryczne 
podstawy. Tymczasem niezwy-
kle ważne okazują się pierwsze 
wrażenia. Podwładny musi za-
tem wykazać się instynktem i od 
pierwszego spotkania umieć do-
stosować się do nowych wymagań 
i nowego stylu pracy.

Pokaż się z dobrej strony

Większość nowych CEO ocze-
kuje inicjatywy, a nie biernego 
wyczekiwania. Pokazują to także 
niniejsze badania. Wielu respon-
dentów deklarowało, że od pierw-
szego dnia potrzebowali pomo-
cy i zaangażowania swych bez-
pośrednich podwładnych. Tym-
czasem niewielu decydowało się 
przyjść do nowego lidera i powie-
dzieć: chcę pomóc. 

Jest niebezpieczne dla mene-
dżera założenie, że CEO wie i ro-
zumie, że ten chce być członkiem 
nowego zespołu. Milczenie nie 
jest uważane za aprobatę. Nowy 
szef ocenia ludzi po drobnych
gestach (np. pogratulowanie 
awansu) i otwartej postawie.
Dzięki temu może on ocenić sy-
tuacje i wyłonić ewentualnych
sojuszników.

Zał. 1. 
Poziom fluktuacji menedżerów wyższego szczebla i ich zastęp-
ców w ciągu roku (%) w zależności od zmian na stanowisku 
CEO

Wyniki pochodzą z badań przeprowadzonych na tysiącu firm amerykańskich
w latach 2002–2004.

Zostaw swój bagaż
za drzwiami

Jeden z badanych CEO, szef 
dużego konglomeratu przemy-
słowego, sporządził listę kilku 
„nie”, które mogą być cennymi 
wskazówkami dla menedżerów 
w pierwszym okresie współpracy
z nowym szefem:

 nie mów o podwyżce, nawet 
jeśli uważasz, że byłeś źle trakto-
wany przez poprzednika nowego 
szefa;

 nie mów o swoich długofalo-
wych planach w firmie, bo twój 
szef jeszcze nie zdecydował, ja-
kich zmian dokona – także perso-
nalnych;

,
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 nie mów o problemach, jakie 
miałeś we współpracy z innymi 
menedżerami, bo twój szef nie 
chce od pierwszego dnia być wcią-
gany w polityczne gry w firmie.

Na omówienie wszystkich tych 
kwestii przyjdzie czas później. 

Ucz się nowego stylu pracy

Nowi CEO oczekują wrażli-
wości i dostosowania się do ich 
stylu pracy. Ponieważ nie zawsze 
można wnioskować tylko na pod-
stawie obserwacji, warto zadawać 
pytania wprost – np. o to, w jaki 
sposób przedstawiać inne zdanie 
niż zdanie szefa (czy jest możliwe 
publiczne niezgadzanie się z jego 
zdaniem), jak dyskutować, jaki 
ma być zakres współpracy z inny-
mi menedżerami.

Trzeba też pamiętać, że sze-
fowie są bardzo wyczuleni na 
kwestie etyczne i zachowania po-
wodujące potencjalne konflikty
w grupie. Tutaj tolerancja dla od-
stępstw od zasad szefa jest zwykle 
najmniejsza.

Zrozum sytuację
nowego szefa

Relacje miedzy CEO a jego bez-
pośrednimi przełożonymi ukła-
dałyby się lepiej, gdyby ci ostat-
ni choć raz na jakiś czas umieli 
się postawić na miejscu swojego
szefa. 

Presja, pod jaką musi działać 
nowy lider, zależy od sytuacji, 
jaką zastaje on w firmie i jak po-
trafi ją zmienić. Badania firmy 
McKinsey&Company prowadzo-
ne w 2003 r. pokazały, że 75% 
CEO w firmach, których kurs 
akcji wzrósł w pierwszym roku, 
dwa lata po swoim awansie ciągle 
zachowywali stanowisko. Ale już 
83% CEO w firmach, w których 
kurs akcji spadał w pierwszym 
roku po objęciu przez nich stano-
wiska, po dwóch latach od awan-
su było już gdzieś indziej.

Tak więc konieczność wykaza-
nia się i ryzyko utraty pracy po-
woduje, że CEO działa w sposób 
szybki i zdecydowany, a jedno-
cześnie oczekuje pomocy i suge-
stii od swoich podwładnych. Stąd 
też ogromna waga precyzyjnych 
i przygotowywanych na czas ra-
portów oraz uzgadniania harmo-
nogramów.

Proponuj obiektywnie
i wyjaśniaj

Każdy lider organizacji doko-
nuje wyborów spośród różnych 
opcji działania. Wielu badanych 
CEO podkreślało, że trudno jest 
im zrozumieć zasady, jakie stały 
za budżetami działów lub pionów 
opracowywanych za poprzedniej 
kadencji. Rozmowy z menedże-
rami wyższego szczebla są zatem

o tyle cenne, o ile pozwalają wy-
jaśnić priorytety. Podwładny, któ-
ry jest w stanie podjąć dyskusję
i w sposób konstruktywny przed-
stawić różne opcje i ocenić doko-
nywane wybory, jest szczególnie 
cenny. 

Czy zatem należy w pierwszym 
okresie współpracy z nowym CEO 
inicjować rozmowę na temat stra-
tegii firmy. Odpowiedź brzmi: 
to zależy. Niektórzy lubią sami  
najpierw zorientować się w sytu-
acji. Inni wolą zacząć od dyskusji
z zespołem. Ważne jest jednak, 
aby menedżer nie czuł się samo-
wystarczalny w swoim działa-
niu na rzecz realizacji strategii 
i nie pokazywał szefowi, że wie
najlepiej.
Opr. dr hab. Grażyna Aniszewska

prof. Szkoły Głównej Handlowej
Katedra Teorii Zarządzania

Badacze wyróżnili cztery podstawowe grupy menedżerów wyż-
szego szczebla, którzy decydują się na odejście z firmy w związku 
z powołaniem w niej nowego lidera:

 przegrani (3%) – akceptują niższą pozycję w podobnych lub 
mniejszych organizacjach, albo zachowują to samo stanowisko
w mniejszych firmach;

 wygrani (4%) – zyskują lepsze stanowiska w organizacjach 
podobnej wielkości lub zachowują tę samą pozycję w większych 
firmach;

 zachowujący pozycję (28%) – akceptują niższą pozycję
w większych organizacjach, zachowują dotychczasową pozycję
w podobnych lub awansują w mniejszych organizacjach;

 w stosunku do których trudno jest określić poziom 
sukcesu, bo np. zniknęli z organizacyjnego radaru i nikt nie 
wie, co się z nimi dzieje, odeszli na emeryturę lub dołączyli do 
bardzo małych firm (w sumie 65%).

Zał. 2
Grupy odchodzących menedżerów wyższego szczebla w sytu-
acji powołania nowego lidera organizacji w zależności od prze-
biegu ich dalszej kariery
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Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Po-
litechniki Lubelskiej zorganizowała pod patronatem 
Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownic-
twa IV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu 
„Menedżer XXI wieku” zatytułowaną „Społeczna 
odpowiedzialność w biznesie”. Konferencja od-
była się w dniach 24–25 maja 2007 r. w Centrum 
Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Energetyk” w Na-
łęczowie z udziałem władz TNOiK: prezesa ZG 
TNOiK, prof. dr. hab. Zbigniewa Dworzeckiego oraz 
wiceprezesa ZG TNOiK Jana Pyki. Spotkanie sta-
ło się okazją do wymiany dorobku naukowego oraz 
doświadczeń praktycznych z zakresu stosowania za-
sad koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 
(Corporate Social Responsibility – CSR). W składzie 
Komitetu Organizacyjnego znaleźli się: wiceprezes 
ZG TNOiK prof. dr hab. Ewa Bojar, dr Magdalena 
Czerwińska, mgr Ewa Daszczuk i mgr inż. Anna 
Żelazna-Blicharz. Celem konferencji było omówie-
nie zagadnień związanych z wdrażaniem zasad 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz 
działań podejmowanych w ramach tej koncepcji, 
a także identyfikacja ewentualnych barier uniemoż-
liwiających zintensyfikowanie jej rozwoju.

Konferencję honorowym patronatem objął prezy-
dent Lublina dr inż. Adam Wasilewski. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele ośrodków naukowych
z Warszawy, Łodzi, Poznania, Częstochowy, Białego-
stoku, Gdańska, Radomia, Wrocławia, Katowic oraz 
Lublina. Sesje prowadzili: prof. dr hab. Eulalia Ska-
wińska – kierownik Zakładu Nauk Ekonomicznych 
Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. Zbigniew 
Dworzecki z Katedry Zarządzania w Gospodarce 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prof. dr 
hab. Jan Pyka z Katedry Zarządzania Przedsiębior-
stwem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Swo-
ją obecnością na konferencji zaszczycili: prof. dr hab. 
Maria Nowicka-Skowron z Politechniki Częstochow-
skiej, prof. dr hab. Eliza Frejtag-Mika z Politechniki 
Radomskiej, prof. dr hab. Jan Stachowicz z Politech-
niki Śląskiej, prof. dr hab. Jerzy Czupiał z Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, prof. dr hab. Zbigniew 
Olesiński z Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.
W grupie uczestników znaleźli się także: reprezen-
tant Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan 
oraz przedstawiciele przedsiębiorstw lubelskich, ta-
kich jak: Perła Browary Lubelskie SA, Zakłady Ty-
toniowe w Lublinie SA, Lubelski Węgiel „Bogdan-
ka” SA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
Elmax, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o.  w Lublinie, Przedsiębiorstwo Ro-
bót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL SA, a tak-
że  Firma Menedżersko-Konsultingowa „Kolmen”
Sp. z o.o. Głosy w dyskusji tych liderów lubelskiego 
biznesu niezwykle wzbogaciły prezentowane osią-
gnięcia teoretyczne o praktyczne uwagi i spostrzeże-
nia wynikające z wieloletnich doświadczeń. 

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to strate-
gia, która zakłada dobrowolne uwzględnianie przez 
przedsiębiorstwo interesów społecznych przy jedno-
czesnym dążeniu do realizacji celów ekonomicznych. 
Koncepcja zakłada dbałość o zasady etyczne, otocze-
nie społeczne i środowisko naturalne, przestrzega-
nie praw pracowników, praw człowieka, uwzględ-

nianie relacji z różnymi grupami interesariuszy 
(stakeholders). Podstawą działania biznesu społecz-
nie odpowiedzialnego jest dialog dotyczący trzech 
aspektów: ekonomicznego, społecznego i ekologicz-
nego. Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne 
są zaangażowane w rozwój społeczeństwa, dbają
o zrównoważony rozwój regionu i kraju. Poprzez za-
angażowanie społeczne organizacje przyczyniają się 
do rozwiązania wielu problemów społecznych lub też 
podejmują działania, których celem jest zapobiega-
nie ich powstawaniu. 

Z badań wynika, że koncepcja Społecznej Od-
powiedzialności Biznesu jest dość dobrze znana 
również kadrze zarządzającej w Polsce. Większość 
menedżerów utożsamia ją przede wszystkim z bez-
względnym przestrzeganiem norm etycznych w dzia-
łalności przedsiębiorstw. Należy przypuszczać, że 
znaczenie koncepcji Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu dla organizacji działających w Polsce bę-
dzie systematycznie rosnąć. Obecnie warunkiem 
konkurencyjności na rynkach lokalnych czy global-
nych okazuje się coraz częściej odpowiedzialność za 
skutki podejmowanych przez przedsiębiorców de-
cyzji wobec środowiska naturalnego, pracowników
i ich rodzin, społeczności lokalnych. Nakłady na ta-
kie działania stają się elementem strategii budowa-
nia wizerunku przedsiębiorstw. 

O ważności idei świadczy ogromne zainteresowa-
nie, jakim problematyka cieszy się zarówno w środo-
wisku naukowym, jak również wśród przedsiębiorców. 
Na zorganizowaną konferencję „Społeczna odpowie-
dzialność w biznesie” napłynęło ponad 60 zgłoszeń. 
Temat dyskusji wśród licznie zgromadzonych uczest-
ników stanowiły między innymi następujące referaty:

 CSR – koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem 
– prof. dr hab. Ewa Bojar, dr Matylda Bojar (Poli-
technika Lubelska)

 Społeczna rola i odpowiedzialność małych przed-
siębiorstw – prof. dr hab. Jerzy Czupiał (Akademia 
Ekonomiczna w Poznaniu)

 Odpowiedzialność biznesu wobec środowiska –
dr inż. Barbara Kozłowska (Politechnika Łódzka)

 Rozważania o potrzebie pomiaru efektywności 
organizacyjnej w konsekwencji wprowadzenia za-
sad SOB i jej pożytkach dla przedsiębiorstw – prof. 
dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, dr Sławomir 
Kantyka (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)

 Dylematy kształtowania pożądanych kompetencji 
menedżerów współczesnych przedsiębiorstw – prof. 
dr hab. inż. Jan Stachowicz (Politechnika Śląska)

 Społeczna odpowiedzialność menedżera w kształ-
towaniu lokalnych sieci międzyorganizacyjnych 
– prof. dr hab. Zbigniew Olesiński (Akademia Świę-
tokrzyska w Kielcach).

W ocenie uczestników problematyka, której zo-
stało poświęcone spotkanie, powinna być przedmio-
tem dalszej wymiany poglądów i dociekań nauko-
wych. Organizowanie takich spotkań może służyć 
jako doskonały środek konsolidacji środowisk zain-
teresowanych powyższą tematyką (instytucji nauko-
wych oraz praktyków zarządzania).

prof. zw. dr hab. Ewa Bojar
Politechnika Lubelska

Społeczna odpowiedzialność w biznesie
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KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

KADENCJA 2007–2010

Prezydium: prof. dr hab. Bogdan Nogalski – przewodniczący, prof. dr inż. Wiesław Grudzewski
– honorowy przewodniczący, prof. dr hab. Ryszard Borowiecki – wiceprzewodniczący, prof. 
dr hab. Michał Trocki – sekretarz naukowy, prof. dr hab. Zdzisława Janowska, prof. dr hab.
Andrzej K. Koźmiński, dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. dr hab. Tadeusz Listwan, prof.
dr hab. Maria Romanowska, prof. dr hab. Janusz Strużyna, Sylwester Grzegorczyk –  sekretarz
ds. organizacyjnych. 

Członkowie: prof. dr hab. Henryk Bieniok (AE Katowice), prof. dr hab. Jerzy Bogdanienko (UMK Toruń), 
prof. dr hab. Stanisława Borkowska (UŁ Łódź), prof. dr hab. Ryszard Borowiecki (AE Kraków), prof. dr hab. 
Mariusz Bratnicki (AE Katowice), dr hab. Janusz Czekaj (AE Kraków), prof. dr hab. Małgorzata Czerska 
(UG Gdańsk), dr hab. Zbigniew Dworzecki (SGH Warszawa), prof. dr hab. Małgorzata Gableta, prof. dr hab. 
Wojciech Gasparski, prof. dr hab. Grażyna Gierszewska (WSHiP im. R. Łazarskiego, Warszawa), prof. dr 
hab. Irena Hejduk (SGH Warszawa), prof. dr hab. Henryk Jagoda (AE Wrocław), prof. dr hab. Zdzisława 
Janowska (UŁ Łódź), dr hab. Kazimierz Jaremczuk (PWSZ im. S. Tarnowskiego, Tarnobrzeg), dr hab. Jan  
Jeżak (UŁ Łódź), prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki (UW Warszawa), prof. dr hab. Barbara Kożuch (UJ Kraków), 
prof. dr hab. Rafał Krupski (AE Wrocław), dr hab. Kazimierz Krzakiewicz (AE Poznań), prof. dr hab. Stefan 
Kwiatkowski (WSZiP im. Leona Koźmińskiego, Warszawa), prof. dr hab. Jan Lichtarski (AE Wrocław), prof. 
dr hab. Tadeusz Listwan (AE Wrocław), prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk (UŁ Łódź), prof. dr hab. Mieczysław 
Moszkowicz (PW Wrocław), prof. dr hab. Bogdan Nogalski (UG Gdańsk), prof. dr hab. Kazimierz Perechuda 
(AE Wrocław), prof. dr hab. Aleksy Pocztowski (AE Kraków), prof. dr hab. Andrzej Pomykalski (PŁ Łódź), 
prof. dr hab. Jerzy Rokita (AE Katowice), prof. dr hab. Maria Romanowska (SGH Warszawa), prof. dr hab. 
Ryszard Rutka (UG Gdańsk), prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek (UMCS Lublin), prof. dr hab. Adam Stabryła 
(AE Kraków), prof. dr hab. Jan Stachowicz (PŚ Gliwice), prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz (UMK Toruń), 
prof. dr hab. Janusz Strużyna (AE Katowice), prof. dr hab. Michał Trocki (SGH Warszawa), prof. dr hab. 
Edward Urbańczyk (US Szczecin), prof. dr hab. Andrzej Wiatrak (UW Warszawa).
Skład Komitetu uzupełniają członkowie Polskiej Akademii Nauk: Roman Kulikowski – członek rzeczy-
wisty PAN, Wiesław Grudzewski – członek korespondent PAN, Andrzej K. Koźmiński – członek korespon-
dent PAN.

Honorowi członkowie: prof. dr hab. Józef Boroń, prof. dr inż. Seweryn Chajtman, prof. dr hab. Alfred 
Czermiński, prof. dr hab. Ber Haus, prof. dr hab. Witold Kieżun, prof. dr hab. Jerzy Kurnal, prof. dr hab. 
inż. Stanisław Lis, prof. dr hab. inż. Bronisław Pilawski, prof. dr hab. Stanisław Sudoł, prof. dr hab. Jerzy 
Trzcieniecki.

Bogdan Nogalski – przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN (druga ka-
dencja) – prof. dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania, doktor honoris causa 
Uniwersytetu Bioterra w Bukareszcie. Jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Organizacji i Zarządza-
nia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie pełni funkcję wicedyrektora ds. nauko-
wych Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się problemami zarządzania 
organizacjami gospodarczymi oraz doskonalenia różnorodnych form organizacji i systemów zarządzania. 
Specjalnością naukową są procesy reorganizacyjne, restrukturyzacyjne i przekształcenia własnościowe
w szczególności związane z wielopodmiotową (holdingową) formułą zarządzania przedsiębiorstwem oraz 
problemy związane z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa i zarządzaniem strategicznym. Jest autorem 
wielu oryginalnych prac opublikowanych w formie książek, artykułów i referatów, a także opracowań nauko-
wo-badawczych, aplikacyjnych, wdrożeniowych oraz ekspertyz dotyczących tych zagadnień. Jest ekspertem 
i aktywnym konsultantem oraz doradcą wielu przedsiębiorstw, a także członkiem wielu rad nadzorczych 
spółek prawa handlowego. Rzeczoznawca TNOiK i członek Zarządu Oddziału Gdańskiego TNOiK. Członek 
Rady Programowej czasopisma „Przegląd Organizacji” oraz przewodniczący Rady Programowej kwartalni-
ka „Współczesne Zarządzanie”. Od roku 2007 pełni funkcję członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 
(Sekcja Nauk Ekonomicznych).

14 czerwca 2007 r. na plenarnym posiedzeniu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN wybrano
Kapitułę Medalu im. Tadeusza Kotarbińskiego na kadencję 2007–2010 w składzie: prof. dr hab. Michał
Kleiber – prezes Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Kapituły, prof. dr inż. Wiesław M. Grudzewski 
– wiceprzewodniczący oraz członkowie prof. prof.: Ryszard Borowiecki, Andrzej K. Koźmiński, Stanisław  Lis, 
Bogdan Nogalski, Maria Romanowska, Stanisław Sudoł (reprezentanci Komitetu), dr inż. Wojciech Ratyński 
– reprezentant NOT, prof. dr hab. Zdzisław Sadowski – prezes PTE oraz Andrzej Wajda – reprezentant lau-
reatów. Tego dnia powołano również Komisję Konkursową Komitetu na kadencję 2007–2010, w skład 
której weszli prof. prof.: Ryszard Rutka – przewodniczący, Józef Boroń, Grażyna Gierszewska, Zdzisława 
Janowska, Rafał Krupski, Adam Stabryła, Janusz Strużyna.
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