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J esteśmy rok przed wejściem w  trzecią dekadę XXI 
wieku. Ten rok jest nie tylko rokiem różnych zmian 

w  szkolnictwie wyższym, ale i  okresem dynamicznych 
przekształceń, rozliczeń i  analiz zreformowanych dzie-
dzin, dyscyplin i kierunków nauczania. Jesteśmy w okre-
sie wdrażania przepisów ustawy „Prawo o  szkolnictwie 
wyższym i nauce”. 

W  Konstytucji dla Nauki zamieszczony został prze-
wodnik pn. „Ewolucja jakości działalności naukowej”. 
Na stronie 25 tego przewodnika czytamy: „Celem nowej 
ustawy, w  tym i nowego modelu ewaluacji, jest położenie 
większego nacisku na jakość działalności naukowej prowa-
dzonej przez każdego naukowca, czego wyrazem powinny 
być artykuły naukowe publikowane w  jak najlepszych 
czasopismach naukowych (…), nie chodzi bowiem o  to, 
żeby polscy badacze publikowali maksymalnie dużo, lecz by 
ogłaszali wyniki swych badań w uznanych, widocznych dla 
nauki światowej, kanałach publikacyjnych”. 

Towarzystwo Naukowe Organizacji i  Kierownictwa, 
które działa jako firma non-profit, nie tylko w Polsce, już 
ponad dziewięćdziesiąt pięć lat, skupia w obszarze swoich 
członków i sympatyków wiele wybitnych postaci nauki, biz-
nesu, administracji, którzy w całym tym okresie służą swo-

imi umiejętnościami w  rozwiązywaniu najistotniejszych 
problemów prawnych, gospodarczych, a przede wszystkim 
organizacyjnych. W tym prawie stuletnim okresie działań 
naszym sztandarowym czasopismem naukowym jest Prze-
gląd Organizacji (PO). Czasopismo ukierunkowane jest 
na dziedziny nauk: społecznych, prawnych, technicznych, 
z ewidentnym zwróceniem uwagi na obszary zarządzania, 
wydawane jest regularnie jako miesięcznik (co w  aktual-
nych czasach jest rzadkością). Redakcja Przeglądu Orga-
nizacji z  redaktorem naczelnym prof. S. Brzezińskim dba 
szczególnie o to, aby wszystkie publikowane artykuły były 
recenzowane przez dwóch samodzielnych pracowników na-
ukowych merytorycznie związanych z tematem, a w przy-
padku kiedy kierowane są  do ponownej recenzji –  przez 
trzech recenzentów, w tym dwóch profesorów tytularnych. 
Te działania gwarantują nam zawsze aktualność i solidność 
naukową oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny publi-
kowanych artykułów. Przed recenzjami artykuły są jeszcze 
oceniane przez redaktorów tematycznych. 

Przegląd Organizacji, jak każde zgłoszone do ewaluacji 
czasopismo w  Polsce, został poddany ocenie według kry-
teriów: –  poziom naukowy; –  efekty finansowe (czasopi-
smo samofinansujące się); – wpływ działalności  naukowej  

SOLIDNOŚĆ PUBLIKACJI 
NAJLEPSZYM DOBREM NAUKI

Szanowni Czytelnicy  
Przeglądu Organizacji

Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
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na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Dwie nie-
zależne profesjonalne komisje eksperckie wyraziły opinię, 
że publikacje wydawane w Przeglądzie Organizacji powin-
ny być zaliczone do grupy publikacji z siedemdziesięcioma 
albo co najmniej czterdziestoma punktami. Ostatecznie 
Ministerstwo przyznało dwadzieścia punktów za każdy 
opublikowany w PO artykuł. Rada Programowa Przeglądu 
Organizacji, zobligowana licznymi sugestiami zarówno 
polskiego świata nauki, jak i przemysłu, proszącymi o kon-
tynuowanie publikowania ich nowatorskich rozwiązań 
organizacyjnych, wystąpiła o  „Wsparcie dla czasopism 
naukowych”. W  ramach konkursu dla tego programu 
Przegląd Organizacji uzyskał grant o  sygnaturze –  Umo-
wa Nr 234/WCN/2019/1. Dynamiczne działania Zespołu 
Redakcyjnego PO, a zwłaszcza prof. uczelnianych: E. Gło-
dzińskiego, J. Swachy oraz W. Jędrzejczyka (działania non-

-profit) doprowadziły do uzyskania współfinansowania 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projek-
tu digitalizacji publikacji naukowych czasopisma Przegląd 
Organizacji w  celu zapewnienia i  utrzymania otwartego 
dostępu do artykułów przez sieć Internet. Projekt realizo-
wany jest w  ramach działalności upowszechniania nauki 

– nr 624/P-DUN/2018. 
W wielu wypowiedziach, opiniach, uwagach czy suge-

stiach związanych z wprowadzoną Konstytucją dla Nauki 
występuje określenie Obywatel/e Nauki. Otóż Obywatele 
Nauki twierdzą, że podobnie jak jest w przypadku uczelni, 
tak i prace naukowe, a  także wydawnictwa oraz czasopi-
sma naukowe prezentują mocno zróżnicowaną jakość. 
Z tego powodu sama idea oceny publikacji naukowych ze 
względu na ich jakość i wpływ na rozwój nauki nigdy nie 
budziła i nie budzi naszych zastrzeżeń. Ale tak jak to bywa 
w  przypadku większości działań o  charakterze admini-
stracyjnym, kluczowym problemem jest wprowadzenie 
tej idei w życie w taki sposób, by nie obróciła się ona prze-
ciwko podstawowym założeniom zastosowanych rozwią-
zań. Należy zwrócić uwagę, że przy obliczaniu wskaźnika 
bibliometrycznego SNIP grupą odniesienia są czasopisma 
sklasyfikowane według systemu ASJC, natomiast wykazy 
czasopism MNiSW są sporządzone na podstawie klasyfi-
kacji, której podstawą jest klasyfikacja OECD. Oznacza to, 
że czasopismo w  wykazie MNiSW będzie miało przypi-
sany wskaźnik SNIP, decydujący o „prestiżu” czasopisma, 
uzyskany w innej grupie odniesienia. 

W  dyskusjach prowadzonych przez Obywateli Nauki 
pojawiły się również głosy wskazujące na to, że baza 
Scopus nie jest najlepszym narzędziem do oceny publika-
cji i pokonferencyjnych materiałów z zakresu części nauk 
społecznych (np. ekonomia czy nauki o zarządzaniu i  ja-
kości) i ustępuje np. bazie Web of Science. Przyjęta przez 
Scopus metodologia nie zabezpiecza również przed prak-
tykami nieuczciwymi, w których liczbę cytowań sztucznie 
zawyża się poprzez tworzenie sieci badaczy cytujących 
wzajemnie swoje artykuły. SNIP jest w całości obliczany 
w oparciu o bazę Scopus, należącą do firmy Elsevier, która 
prowadzi działania ze względu na chęć osiągania zysków, 
czego dowodem są  zróżnicowane, ale wysokie ceny za 
każdy artykuł. Należy wątpić, że akurat ta grupa ma na 
myśli przede wszystkim rzetelną i  wszechstronną ocenę 

publikacji polskich autorów w  czasopismach nauko-
wych. Nie dość, że musimy płacić za przyjęty do druku 
artykuł, to jeszcze czas oczekiwania na jego ukazanie się 
jest niejednokrotnie bardzo długi, a  najistotniejsze jest 
to, że płacimy wysoką cenę za nowatorskie rozwiązania, 
które bez naszej zgody (niejednokrotny warunek opu-
blikowania) mogą być wykorzystywane i  udostępniane 
wszystkim Czytelnikom. Warto by się zastanowić nad 
promowaniem w  kraju wielu nowatorskich rozwiązań 
naukowo-organizacyjno-technicznych. 

Szanowni Państwo, rok 2020 jest oficjalnie „Rokiem 
Piotra Stanisława Drzewieckiego”. Został on ogłoszony 
przez Naczelną Organizację Techniczną. Dla TNOiK to 
postać szczególnie bliska i  zasłużona. Był bowiem naj-
bliższym przyjacielem i  współpracownikiem profesora 
Karola Adamieckiego oraz Jego zastępcą, a od 1935 roku 
prezesem Instytutu Naukowej Organizacji i Kierownictwa. 
To również założyciel i  organizator licznych firm, insty-
tucji gospodarczych i  społecznych, m.in. w  1893  r. był 
współzałożycielem firmy Towarzystwo Budowy Maszyn 
i Urządzeń Sanitarnych Drzewiecki i Jeziorański Sp. Akc. 
(firma działała do 1939 r.). Był prezesem Rady Nadzorczej 
Polskiego Banku Komunalnego w  1939 roku. Zainicjo-
wał założenie Komitetu Technicznego dla normalizacji 
wyrobów przemysłowych oraz ich dostawy, przekształ-
conego rok później w Polski Komitet Normalizacyjny (na 
podstawie uchwały z 9 XII 1924 r.). P. Drzewiecki został 
jego pierwszym prezesem i piastował to stanowisko aż do 
wybuchu II wojny światowej. 

Przy okazji rozpoczynającego się roku wybitnego pol-
skiego inżyniera, przemysłowca oraz działacza społeczno-

-gospodarczego można by nawiązać do roli współczesnej 
inżynierii aplikowanej w  nowoczesnym zarządzaniu. 
Praktyka gospodarcza stawia wyzwania naukom o zarzą-
dzaniu, których rozwiązania są  w  pełni weryfikowalne 
poprzez tę praktykę gospodarczą. Współczesne działania 
gospodarcze stawiają przed kierownictwem organizacji 
(firm, podmiotów gospodarczych, instytucji i  przedsię-
biorstw) coraz trudniejsze zadania. Na szczeblu zarzą-
dzania operacyjnego i taktycznego zadania te są aktualnie 
łatwiejsze do rozwiązania przez wykorzystywanie technik 
komputerowych. Cyfrowe gromadzenie danych i ich prze-
twarzanie zdecydowanie ułatwia pracę kierowników po-
szczególnych zespołów pracowników albo całych działów. 
Mając na względzie procesy inżynieryjne, które inspirują 
nowoczesne zarządzanie, należy rozważyć przyjęcie do 
grupy zarządczej osoby zajmującej się problematyką zwią-
zaną z wykorzystaniem metod i narzędzi sztucznej inteli-
gencji (w tym technologii agentowych) we wspomaganiu 
procesu podejmowania decyzji. 

Zasadę celowości rozwoju inżynierii metod zarządzania 
można najwyraźniej przedstawić na bazie przedsięwzięć 
informatycznych obejmujących inżynierię metod rozwoju 
systemów informatycznych. Podstawą powinno być kry-
terium zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. 
Użytecznym kierunkiem wydaje się tutaj wykorzystanie 
doświadczeń praktyków z dziedziny inżynierii procesów. 
W ujęciu inżynierskim mamy na ogół do czynienia z do-
brze poznanymi procesami logistycznymi, np. progno-
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zowaniem, zaopatrzeniem, transportem, dokonywaniem 
zamówień, magazynowaniem, zasilaniem stanowisk pracy 
w materiały, surowce, podzespoły, przepływem informacji, 
dystrybucją itp. 

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w  turbu-
lentnym otoczeniu, tak więc muszą sprostać coraz więk-
szej, często międzynarodowej konkurencji. Innowacyj-
ność powinna stać się współcześnie główną siłą kreatywną 
przedsiębiorstw, wpisaną na trwałe w system zarządzania. 
Wytwarzanie wiedzy poprzez jej kreowanie oraz jej pozy-
skiwanie z zewnętrznych źródeł, a następnie adaptacja do 
własnych potrzeb stanowi obecnie klucz do urzeczywist-
nienia oczekiwanych komercyjnych rozwiązań w  przed-
siębiorstwie. Kapitał intelektualny zespołów inżynierskich 
staje się istotnym czynnikiem rozwiązań organizacyjnych 
w nowoczesnym zarządzaniu. Zarządzaniem, w pewnym 
wąskim własnym obszarze zawodowym, zajmują się nie 
tylko inżynierowie, ale przedstawiciele różnych zawodów. 
Interdyscyplinarność zarządzania, o  znacznym nasileniu 
tej cechy, jest zjawiskiem relatywnie nowym i  obserwo-
wanym przede wszystkim w  większych organizacjach. 
Wykształciła się w  wyniku dłuższego procesu, w  trakcie 
którego przedstawiciele poszczególnych zawodów włącza-
li się do rozwoju teorii i praktyki w zarządzaniu.

Współczesny inżynier –  menedżer powinien umieć 
zarządzać logistyką dystrybucji, działaniami monitorin-
gu i  serwisu swojej organizacji. Znaczna część zasobów 
wiedzy (w tym wiedza techniczna) jest potrzebna wszyst-
kim menedżerom, bez względu na zakres realizowanych 
przez nich zadań. Inżynieria wzbogaca nowoczesne 
formy zarządzania poprzez stosowanie koncepcyjnych 

modeli zarządzania procesowego, bazujących na wysoko 
zaawansowanych narzędziach informatyzacji, analityki 
i robotyzacji procesów produkcyjnych. W modelach tych 
stosowane są m.in. eksponowane obszary wykorzystujące 
Internet Rzeczy (IoT), Internet Wszechrzeczy (IoE), Inter-
net Usług (IoS) czy Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT). 
W  zarządzaniu procesowym należy utworzyć systemy 
zarządzania talentami i  wykorzystywać strategię zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, które wpisują się w ramy stra-
tegii korporacyjnej, zapewniając jednocześnie niezbędne 
środki wykorzystywane w procesach zmian. 

Towarzystwo Naukowe Organizacji i  Kierownictwa 
po  rocznej dyskusji z  ośrodkami naukowymi i  przemy-
słowymi w  Polsce postanowiło wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom i  merytorycznym sugestiom tych ośrodków, 
włączając w te działania wszystkich prezesów kilkunastu 
Oddziałów i  ich zarządów działających w  Polsce. Prezy-
dium oraz Zarząd Główny TNOiK w Warszawie powołał 
kapitułę, która decyduje o  tworzeniu bazy ekspertów 
z  różnych dziedzin i  dyscyplin naukowych działających 
w obszarze zarządzania. Od 2019 roku ZG TNOiK nadaje 
tytuł „Ekspert TNOiK”, który stanowi potwierdzenie wy-
sokich kwalifikacji i umiejętności w danej dziedzinie oraz 
doświadczenia w organizacji i zarządzaniu. 

Prezes Zarządu Głównego 
Towarzystwa Naukowego

Organizacji i Kierownictwa 
prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka 

UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI
Rozmowa redaktora naczelnego Przeglądu Organizacji Stanisława Brzezińskiego 
z Konradem Janowskim — rektorem Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej 
w Warszawie

S tanisław Brzeziński: Objął Pan z dniem 1 październi-
ka br. zaszczytną i niezwykle odpowiedzialną funkcję 

rektora Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w War-
szawie. Proszę więc przyjąć od całego zespołu redakcyjne-
go Przeglądu Organizacji serdeczne gratulacje i życzenia 
sukcesów w rozwoju tej Uczelni.

Na początek tej rozmowy bardzo proszę o przedstawie-
nie w skrócie historii powstania i działalności tej Uczelni.

Konrad Janowski: Bardzo dziękuję za gratulacje i  życze-
nia – przed naszą Uczelnią nowe wyzwania i kolejne etapy 
rozwoju. Wraz z całym zespołem –  już prawie od 20 lat 

–  pracujemy nad tym, żeby utrzymywać jak najwyższe 

standardy i ciągle dążymy do doskonalenia się w tej trudnej, 
acz niezwykle fascynującej materii, jaką jest współczesne 
szkolnictwo wyższe. Jak wspomniałem, mamy za sobą 
dwie dekady nieustannego procesu tworzenia silnej marki 
na rynku usług edukacyjnych. Przez ten czas uzyskaliśmy 
uprawnienia do prowadzenia siedmiu kierunków oraz 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 
w  dyscyplinach psychologii i  nauk prawnych. Wielkim 
i wyczekiwanym wydarzeniem była tegoroczna inauguracja 
roku akademickiego, która odbyła się już w  naszym wła-
snym kampusie. Ten ultranowoczesny budynek, w którym 
mieści się teraz siedziba Uczelni, mógł powstać dzięki wizji 
i determinacji jej założyciela Pana Krzysztofa Godlewskiego.
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Od prawej: Konrad Janowski, Stanisław Brzeziński

SB: Proszę przekazać Czytelnikom naszego miesięcznika 
na jakie wartości ukierunkowana jest strategia Akademii 
oraz jakie są  główne cele i  wyzwania stojące przed wła-
dzami oraz kadrą naukowo-badawczą Uczelni na najbliż-
sze lata?

KJ: Należy zacząć od tego, że strategia naszej Uczelni 
biegnie wielotorowo ze względu na zmienne warunki 
ekonomiczno-społeczne oraz postęp w nauce i technologii. 
Mocny nacisk kładziemy na ciągłe doskonalenie metod 
kształcenia, ścisłe powiązanie programów z badaniami na-
ukowymi prowadzonymi na naszej Uczelni oraz atrakcyjną 
ofertę edukacyjną. Dokładamy wszelkich starań, żeby pro-
gram i  metody nauki były dostosowane technologicznie 
do wymagań współczesnego studenta. Mamy na celu po-
szerzenie zakresu działalności badawczej, pozyskanie no-
wych pracowników naukowo-dydaktycznych, tworzenie 
partnerstw z innymi jednostkami naukowymi w kraju i za 
granicą oraz identyfikowanie wśród studentów osób szcze-
gólnie uzdolnionych, wspieranie ich rozwoju naukowego 
i  późniejsze zatrudnianie w  naszej Uczelni. Bardzo waż-
nym aspektem, na który kładziemy nacisk, jest współpraca 
międzynarodowa (nasi studenci to przedstawiciele bardzo 
wielu krajów) oparta na wzajemnym szacunku, tolerancji 
i  poszanowaniu odmienności. Zależy nam, aby studenci, 
kadra dydaktyczna oraz pracownicy administracyjni mo-
gli bez problemu porozumiewać się w  języku angielskim 

– co staramy się im ułatwiać przez wprowadzenie różnych 
form dokształcania. Wszelkie wysiłki naszej Uczelni kon-
centrują się wokół trzech wartości, które uznaliśmy za 
fundamentalne dla realizacji swojej misji. Te wartości to: 
kompetencja zawodowa, kreatywność i  odpowiedzialność 

społeczna. Pierwsza z  tych wartości oznacza, że każdy 
członek naszej społeczności akademickiej dąży do uzy-
skania jak najwyższych kompetencji i  kwalifikacji me-
rytorycznych w  zakresie swojej specjalności zawodowej. 
Kreatywność to cecha otwartości umysłu na nowe rozwią-
zania, na nowe sposoby myślenia, na innowacyjność; ale 
także umiejętność zmiany swojego zachowania i sposobów 
osiągania wyznaczonych celów w zależności od zmieniają-
cej się rzeczywistości. Ponieważ wiemy, że rzeczywistość, 
w  której żyjemy, będzie zmieniała się w  coraz szybszym 
tempie, to zdolność kreatywnej adaptacji będzie kluczową 
kompetencją przyszłości –  i  takiej kompetencji chcemy 
uczyć studentów. Chcemy także, aby działania naszej Aka-
demii, wykładowców, a  także studentów i  absolwentów 
zawsze cechowały się poczuciem odpowiedzialności za 
siebie oraz bliższe i dalsze otoczenie społeczne. To trzecia 
wartość, którą uznajemy za kluczową. 

SB: W  ciągu ostatnich czterech lat rząd RP opracował 
i wprowadził w życie reformę szkolnictwa wyższego. Jak 
ocenia Pan Rektor tę reformę z punktu widzenia funkcjo-
nowania Uczelni?

KJ: Na początku należy wspomnieć, że każda reforma 
niesie za sobą i te dobre, i niezbyt korzystne zmiany. Pozy-
tywnym aspektem Konstytucji dla Nauki jest to, iż ustawa 
sprzyja pogłębianiu interdyscyplinarności i tworzy szerokie 
perspektywy rozwoju, a co najważniejsze przypisuje upraw-
nienia akademickie bezpośrednio do uczelni, a nie do jej 
podstawowych jednostek organizacyjnych. Na pewno 
bardzo dużym ułatwieniem jest wprowadzenie digitalizacji 
dokumentów – obieg dokumentów w wersji elektronicznej 
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przy tak ogromnej liczbie osób jest niezwykle korzystny 
i pomocny w działalności Uczelni. Pojawiły się też możli-
wości rozwoju dla doktorantów i młodych naukowców. Jak 
sprawdzi się ta reforma finalnie – czas pokaże.

SB: Czy wprowadzona w życie reforma nauki i  szkolnic-
twa wyższego sprzyja tworzeniu uczelni przyszłości, tj. 
szkół wyższych o międzynarodowej renomie?

KJ: W  przypadku naszej Uczelni jak najbardziej. Jednak 
chcę podkreślić, że tworzenie uczelni przyszłości jest 
zależne bardziej od determinacji, chęci i  zaangażowania 
społeczności akademickiej niż od ustawy. Ustawa jest 
tylko pewnego rodzaju narzędziem –  od nas zależy, jak 
go wykorzystamy. Na renomę pracuje się latami. Solidnie, 
bez taryf ulgowych, zważając na różne aspekty wewnętrz-
ne i zewnętrzne.

SB: Uczelnia przyszłości, o której mówimy, to także wzrost 
kompetencji zawodowych i  naukowych pracowników na-
ukowo-badawczych i administracyjnych. Jakie kroki są po-
dejmowane przez władze Akademii w tym zakresie?

KJ: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w  Warsza-
wie pozyskała z puli środków UE na rozwój uczelni wyż-
szych prawie 30 mln złotych, które zainwestuje w  ciągu 
4 lat nie tylko w rozwój infrastruktury technologicznej, ale 
przede wszystkim w  zwiększenie kompetencji pracowni-
ków. Pracownicy naukowo-dydaktyczni będą mieć możli-
wość podwyższenia swoich umiejętności językowych, ale 
również będą mieli możliwość wziąć udział w szkoleniach 
z  obszaru zarządzania zespołem naukowym, komercjali-
zacji wyników badań naukowych (tak ważnej z  perspek-
tywy ustawy o szkolnictwie wyższym) oraz będą rozwijać 
swój warsztat pisania tekstów naukowych. Pracownicy 
będą mogli wybrać ścieżki rozwoju umożliwiające zwięk-
szenie kompetencji w ciągu zaledwie dwóch lat, odpowia-
dające indywidualnym potrzebom dzięki szerokiej ofercie 
szkoleń.

Rosnąca liczba studentów anglojęzycznych sprawiła, 
że postanowiliśmy skupić swoją uwagę na rozwoju kom-
petencji językowych pracowników poprzez kursy języ-
kowe zarówno na miejscu, jak i  za granicą. W  tym celu 
zostaną zorganizowane różne szkolenia specjalistyczne 
dla pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej. 
Tak szybkie tempo zdobywania wiedzy na pewno będzie 
wyzwaniem, lecz wierzę, że przyniesie korzyści nie tylko 
samej instytucji, ale przede wszystkim uczestnikom.

SB: Ogromne znaczenie dla polskich uczelni, a  jestem 
przekonany, że również dla kierowanej przez Pana Rek-
tora Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, ma ich 
umiędzynarodowienie. Proszę powiedzieć Czytelnikom 
Przeglądu Organizacji, jakie zasadnicze działania będą 
podejmowane w najbliższych latach przez Pana Rektora 
oraz władze Uczelni w tym zakresie?

KJ: Dzięki programowi „Erasmus” planujemy prowadze-
nie międzynarodowych badań naukowych oraz wymianę 

doświadczeń między ośrodkami naukowymi z  innych 
krajów, zwiększenie liczby wykładowców z  Polski i  z  za-
granicy z  doświadczeniem międzynarodowym. Mamy 
ambicję, żeby badania naukowe na naszej Uczelni były 
prowadzone w  zespołach międzynarodowych, a  ich re-
zultaty były prezentowane poza granicami naszego kra-
ju. Bardzo ważnym aspektem jest rozwijanie inicjatyw 
mających na celu łatwiejszą asymilację studentów zagra-
nicznych, jak też ich lepsze poruszanie się w środowisku 
międzykulturowym, a finalnie łatwiejsze odnalezienie się 
po  ukończeniu Akademii na międzynarodowym rynku 
pracy. Bardzo duży nacisk kładziemy na integrację mię-
dzykulturową oraz edukacyjną rolę świadomości różnic 
kulturowych, tolerancji, etyki. 

SB: Panie Rektorze, znajdujemy się w pięknym i superno-
woczesnym obiekcie, w którym Uczelnia rozpoczęła po raz 
pierwszy nowy rok akademicki. Proszę więc powiedzieć, 
czy władze Uczelni przewidują dalszy rozwój organizacyj-
ny Akademii i jakie między innymi będą otwierane nowe 
kierunki studiów i specjalności?

KJ: Od najbliższego roku akademickiego planujemy 
utworzenie kierunku studiów filologia w specjalnościach 
filologia angielska i filologia germańska. Związane jest to 
ze stale wzrastającym zapotrzebowaniem na specjalistów 
posługujących się biegle językami obcymi. Innowacją, 
którą chcemy wprowadzić do programu studiów na tym 
kierunku, jest włączenie do niego modułu specjaliza-
cyjnego z dyscypliny innej niż humanistyka, co pozwoli 
studentom na uzyskanie kwalifikacji zawodowych łączą-
cych biegłą znajomość języka obcego z  kwalifikacjami 
z zakresu wybranego modułu, np. biznesu i zarządzania, 
dyplomacji i stosunków międzynarodowych, psychologii 
i edukacji. Takie połączenie stwarza największe szanse na 
wypuszczenie na rynek pracy absolwentów o poszukiwa-
nym współcześnie profilu kompetencji. Planujemy także 
otwarcie nowych kierunków z dziedziny nauk o zdrowiu 

– kosmetologię oraz dietetykę. Są to te kierunki, w których 
powstaje obecnie najwięcej nowych miejsc pracy, a  ich 
absolwenci będą także wykonywać tzw. zawody przyszło-
ści. Ponadto planujemy rozszerzenie zakresu specjalności 
oferowanych studentom do wyboru w ramach już istnie-
jących kierunków studiów. Jeśli chodzi o  te ostatnie, to 
już od najbliższego roku akademickiego wprowadzimy na 
kierunku politologia specjalność społeczeństwo smart city 

– która wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z roz-
wojem i  technologizacją wielkich aglomeracji miejskich. 
Najistotniejszym z  celów, które Uczelnia wyznaczyła so-
bie na najbliższe 5  lat, jest podniesienie rangi Akademii 
Ekonomiczno-Humanistycznej poprzez uzyskanie statusu 
uniwersytetu.

SB: Jakie –  zdaniem Pana Rektora –  działania i  przed-
sięwzięcia powinny być podejmowane, aby można było 
zwiększać pozycję rankingową polskich uczelni, w  tym 
również Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, w  ta-
kich zestawieniach, jak np. Times Higher Education 
World University Ranking?
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KJ: W  mojej ocenie, podwyższenie pozycji w  rankingach 
światowych nie powinno stanowić celu samego w  sobie. 
Pozycja w rankingach odzwierciedla niekiedy takie kryteria, 
które są i będą bardzo trudne do osiągnięcia przez polskie 
uczelnie, np. liczba noblistów wśród absolwentów danej 
uczelni. Oczywiście, możliwe są  pewne zabiegi organiza-
cyjne, które mogłyby w  konsekwencji podnieść pozycjo-
nowanie niektórych uczelni – np. połączenie w jedną (lub 
w federację) uczelni o profilu społeczno-humanistycznym, 
medycznym i technicznym. Jednakże ze względu na ugrun-
towaną w  Polsce tradycję oddzielnego rozwoju uczelni 
o takich profilach sądzę, że będzie to trudne. Niewątpliwie, 
bez względu na rankingi, polskie uczelnie powinny dążyć 
do uelastycznienia systemów studiowania, tak aby studen-
ci mieli lepsze możliwości dostosowywania formy i  trybu 
studiowania do ich sytuacji życiowej, rzeczywistych po-
trzeb i możliwości. Przecież coraz większy odsetek naszych 
studentów pracuje, nawet wśród studentów studiów sta-
cjonarnych, a badania pokazują, że jest to trend korzystny, 
ponieważ absolwenci studiów wyższych, którzy w  trakcie 
studiów pracowali, uzyskują w rok po ukończeniu studiów 
średnio zdecydowanie wyższe wynagrodzenie niż ci absol-
wenci, którzy dopiero po graduacji weszli na rynek pracy. 
Dlatego też uczelnie powinny uelastyczniać formy studio-
wania, tak aby studenci mogli w wygodny dla siebie sposób 
łączyć studiowanie i  pracę zawodową. Ponadto uczelnie 
powinny czynić mądry użytek z  szybko rozwijających się 
nowych technologii, które ułatwiają studiowanie, w  tym 
studiowanie na odległość. Nowe technologie mogą także 
ułatwić procesy administracyjne i  zarządzanie procesem 
edukacyjnym. Uczelnie powinny także „myśleć do przodu” 

–  tzn. przewidywać kierunki rozwoju i  potrzeby przyszłe-
go społeczeństwa, które za 15–20 lat będzie już zupełnie 
inne niż społeczeństwo, które znaliśmy do tej pory. Nasi 
absolwenci muszą być przygotowani do pracy w zespołach 
międzynarodowych, do pracy z wykorzystaniem nowocze-
snych technologii, do dostosowywania się do zmian, jedno-
cześnie do umiejętności dbania o własny komfort psychicz-
ny i do troski o dobrostan innych. Uważam, że zbyt często 
kształcenie, które oferujemy naszym studentom, opiera się 
na modelu odziedziczonym przez nas samych, który to mo-
del nie odpowiada już wyzwaniom, jakie niesie przyszłość. 
Uwzględnienie tych czynników przez polskie uczelnie wy-
maga dużej zmiany mentalności wśród kadry zarządzającej 
uczelniami, ale także od wykładowców. W  efekcie takich 
zmian w  polskim szkolnictwie wyższym może nastąpić 
podniesienie polskich uczelni w rankingach i sądzę, że to 
raczej na takie zmiany powinniśmy stawiać.

SB: Czy władze Uczelni posiadają i  jak zamierzają rea-
lizować program pozyskiwania kandydatów na studia 
z innych krajów w ciągu najbliższych lat?

KJ: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna realizuje stra-
tegię umiędzynarodowienia od zaledwie 5 lat, jednak z bar-
dzo dobrymi rezultatami. W roku akademickim 2019/2020 
odsetek studentów zagranicznych wyniósł 40%, a w tej licz-
bie prawie połowa studentów uczy się w języku angielskim. 
Jednym z głównych założeń naszej strategii jest pozyskiwanie 

utalentowanych  kandydatów z jak największej liczby krajów, 
aby zapewnić właściwy poziom różnorodności, a co za tym 
idzie, pomagać studentom rozwijać kompetencje między-
kulturowe. Dlatego też program promocji międzynarodowej 
na najbliższe lata koncentruje się na dwóch głównych aspek-
tach: poszerzaniu katalogu krajów, w których prowadzimy 
działania promocyjne, oraz na rozwoju programów stypen-
dialnych. Ważnym elementem naszych działań są  wizyty 
przedstawicieli Uczelni w  krajach, w  których prowadzimy 
rekrutację. Pozwala to nie tylko budować wizerunek AEH 
jako wiarygodnej i  otwartej kulturowo uczelni, ale także 
zwiększać rozpoznawalność Polski jako kraju, który oferuje 
doskonałą jakość edukacji i  stanowi bardzo dobrą alterna-
tywę wobec innych państw Unii Europejskiej. W ubiegłym 
roku byliśmy obecni w ponad 30 krajach na 3 kontynentach: 
 Europie, Azji oraz Afryce. W wielu krajach zorganizowali-
śmy egzaminy stypendialne, dzięki którym utalentowani 
kandydaci zyskali możliwość sfinansowania znacznej części 
kosztów studiów. W perspektywie najbliższych lat zamierza-
my zwiększyć liczbę krajów, które regularnie odwiedzamy 
w  szczególności o  wybrane kraje z  Ameryki Południowej. 
Równolegle do działań promocyjnych stale pracujemy nad 
udoskonalaniem naszej oferty zarówno programowej, jak 
i w zakresie usług dedykowanych studentom zagranicznym, 
takich jak zakwaterowanie czy kursy językowe. Staramy się 
badać potrzeby studentów zagranicznych i budować poczu-
cie bezpieczeństwa, akceptacji oraz wzajemnego zrozumie-
nia w całym środowisku akademickim. Wierzymy, że zado-
wolenie naszych absolwentów będzie w najbliższych latach 
odgrywało znaczącą rolę w budowaniu wizerunku AEH na 
arenie międzynarodowej. 

SB: Proszę powiedzieć, jaką wizję ma Uczelnia odnośnie 
do współpracy z  biznesem, tj. wspierania studentów 
w  zdobywaniu doświadczeń zawodowych np. poprzez 
praktyki zawodowe, staże i  inne formy współpracy 
z pracodawcami?

KJ: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w  ramach 
projektów finansowanych z Unii Europejskiej prócz zajęć 
dydaktycznych nawiązała współpracę z  osobami mający-
mi wybitne osiągnięcia biznesowe. Ma to na celu przed-
stawienie studentom praktycznej wiedzy z dziedziny pro-
wadzenia firmy z zastosowaniem innowacyjnych technik 
oraz symulacji i projektów. Organizujemy wizyty studyjne 
oraz staże. Taka forma praktyk jest bardzo doceniana 
zarówno przez studentów, jak i przez osoby prezentujące 
swoje osiągnięcia biznesowe. Dzięki współpracy z  in-
stytucjami, takimi jak urzędy czy szpitale, nasi studenci 
mają ułatwioną możliwość aplikowania na praktyki i staże. 
Sama Uczelnia również organizuje praktyki i staże, co daje 
okazje do zdobycia różnorakich doświadczeń, które mają 
niebagatelne znaczenie w późniejszym życiu zawodowym.

SB: Jakie działania będą podejmowane przez władze 
Uczelni na rzecz promocji przedsiębiorczości, w  tym 
wspieranie powstawania studenckich startupów. Pragnę 
zauważyć, że jest to kierunek, w którym zmierzają wszyst-
kie czołowe uczelnie na świecie?
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KJ: Mając silne zaplecze wykładowców związanych z ob-
szarami finansów, zarządzania i  marketingu, jesteśmy 
w stanie wspierać studentów w rozwoju przedsiębiorczo-
ści nie tylko poprzez wykłady. Spotkania z ludźmi biznesu, 
mentorami pozwalają naszym studentom na poszukiwa-
nia własnej drogi, a wspomniane już wizyty studyjne na 
zobaczenie w praktyce, jak działa dane przedsiębiorstwo. 
Akademickie Biuro Karier to miejsce świadczące usługi 
poradnictwa w zakresie szukania pracy, jak również dzia-
łalności gospodarczej. Jesteśmy otwarci na innowacyjność 
i kreatywność naszych studentów i dokładamy starań, by 
wiedza szła w parze z biznesem.

SB: Jak powinna – zdaniem Pana Rektora – na przykła-
dzie Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej wyglądać 
polska uczelnia przyszłości?

KJ: Polska uczelnia przyszłości nie może być przede wszystkim 
instytucją skostniałą. Trzeba wyprzedzać trendy, przewidywać 
zmiany, jednocześnie dając solidne podstawy wiedzy i nauki. 
Ważnym aspektem jest również to, aby studenci, zaczynając 
pracę, mieli już doświadczenie praktyczne. To przyspieszy ich 
wdrożenie się w profesjonalny rynek pracy. Uczelnia powinna 
inwestować w przyszłościowe kierunki, takie jak: coraz bar-
dziej popularne na świecie kształcenie dualne, smartcity, czy 
nowe technologie. Naszą ambicją jest to, żeby studenci koń-
czący Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną mieli wiedzę 
porównywalną z  tą, jaką prezentują ich koledzy w  innych 
wysokorozwiniętych krajach, a  dyplom naszej Uczelni był 
przepustką do zatrudnienia na atrakcyjnych stanowiskach na 
rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. 

SB: Dziękuję za rozmowę.

Wprowadzenie

U powszechniła się argumentacja, iż współczesna go-
spodarka doświadcza tzw. czwartej rewolucji przemy-

słowej (4RP), egzemplifikowanej głównie poprzez Prze-
mysł 4.0 (Schwab, 2015; Sustainability, 2018). Właściwie, 
w swych podstawach, Przemysł 4.0  (Industrie 4.0 –  I4.0) 
nie jest związany ani z  rozwojem nowej technologii, ani 
z nowym modelem biznesowym w przemyśle. Jest to krok 
w przód w kierunku digitalizacji, mechatronizacji produk-
cji (Olszewski, 2016), połączony z nowym podejściem do 
osiągania wyników (wartości dodanej), które jeszcze deka-
dę temu były niemożliwe do zrealizowania. Różni się on 
tym od wersji poprzedniej, że łącząc istniejące technologie 
równocześnie zaciera granice między sferami fizyczną, 
cyfrową i  biologiczną procesów wytwórczych i  prowadzi 
do nieznanego. Dla opisania tego zjawiska stosuje się więc 
też wiele innych określeń, jak rewolucja informacyjna, 
informatyczna, cyfrowa, digitalna, cywilizacja wiedzy, go-
spodarka 4.0 itp., próbując znaleźć adekwatne odniesienie 
do zmian o nieznanym dotąd dynamizmie, ale też chaosie, 
które w  istocie zamknąć należałoby w  pojęciu przesile-
nia cywilizacyjnego (Kleer, 2016). Oznacza ono sytuację, 
kiedy jedna cywilizacja się kurczy i wypierana jest przez 
nową, stanowi więc jakiś wciąż  niedodefiniowany wzorzec 

poprzemysłowy gospodarki i  społeczeństwa, w  którym 
większość technologii, które zdominują funkcjonowanie 
gospodarki i  społeczeństwa za 30  lat, nie została jeszcze 
wynaleziona, a  do końca XXI wieku 70% dzisiejszych 
zawodów zostanie zastąpionych przez automatyzację/
robotyzację (Kelly, 2018). Nadzwyczaj szybkie tempo po-
jawiania się nowych technologii wyprzedza możliwości 
wcześniejszego przygotowania się na zmiany zarówno 
producentów i konsumentów, jak i mechanizmów regula-
cji stanowiących ich instytucjonalne otoczenie. Dochodzi 
więc do zjawiska blokady, zamknięcia w „starych” ramach 
systemowych uniemożliwiających otwarcie się na nowe 
wyzwania podmiotów gospodarczych, w  tym głównie 
przedsiębiorstw. Chaotyczność i przypadkowość formuło-
wania warunków instytucjonalnych coraz trudniej wpisuje 
się w  realizację uzupełniających rynek funkcji państwa 
jako regulatora zjawisk społeczno-gospodarczych, wyka-
zując często jego słabość we wspieraniu, a także ochronie 
interesów przedsiębiorstw zmuszonych przez globalne wy-
zwania rynkowe do podejmowania prób szukania przewag 
konkurencyjnych w nośnikach czwartej rewolucji przemy-
słowej. I  właśnie wokół tego problemu skoncentrowane 
są przedstawione w niniejszym artykule refleksje. 

PRZEDSIĘBIORSTWO I JEGO OTOCZENIE 
W OBLICZU CZWARTEJ REWOLUCJI 
PRZEMYSŁOWEJ − WYZWANIA, 
SZANSE I ZAGROŻENIA

Elżbieta Mączyńska, Ewa Okoń-Horodyńska
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Celem analitycznym jest tu wskazanie na główne 
trendy w gospodarce kształtujące się w wyniku czwartej 
rewolucji przemysłowej oraz identyfikacja niezbędnych 
kierunków zmian w  zarządzaniu przedsiębiorstwami 
i  funkcjonowaniu ich otoczenia instytucjonalnego okre-
ślającego reguły, wpływającego na możliwości rozwoju, 
kreującego szanse, ale i  bariery, a  nawet zagrożenia. Sta-
wia się tezę, iż otwarcie gospodarki na potencjał czwartej 
rewolucji przemysłowej staje się niezbędnym warunkiem 
utrzymania zdolności do rynkowego konkurowania oraz 
sprostania nowym, choć niezmiennie ukierunkowanym 
efektywnościowo wymogom rynku. Zarazem czwarta 
rewolucja przemysłowa wymusza zmianę modeli funkcjo-
nowania biznesu, co przejściowo, jak wykazuje praktyka, 
prowadzi do rozmaitych asymetrii i  niedostosowań spo-
łeczno-gospodarczych, zarządczych oraz regulacyjnych. 
Asymetrie te uwidaczniają się m.in. na rynku pracy czy 
w instrumentarium fiskalnym. 

Wskazuje się też na luki badawcze wymagające głęb-
szych dociekań, co do możliwości sprostania nowym 
warunkom związanymi z fenomenalnymi przemianami 
technologicznymi, jak np. konieczność uwzględnienia 
nowej filozofii proinkluzywnego wzorca kształtowania 
rzeczywistości społeczno-gospodarczej, nowych wzor-
ców zarządzania (Micklethwait, Wooldridge, 2000). 
Chodzi więc o  włączenie przedsiębiorstw do łagodze-
nia tych asymetrii i realizacji celu, jakim jest potrójnie 
zrównoważony (Kołodko, 2014) rozwój inkluzywny, na-
uczenie się godzenia w procesie zarządzania celów spo-
łecznych, gospodarczych, technologicznych i ekologicz-
nych przy równoczesnym ograniczaniu do minimum 
marnotrawstwa zasobów materialnych i  ludzkich oraz 
zmniejszaniu rozpiętości między rzeczywistym a  po-
tencjalnym poziomem produktywności. Na zasadność 
podejmowania tej tematyki wskazuje m.in. narastające 
ryzyko zagrożeń wynikających z  coraz wyraźniejszego, 
zwłaszcza w rozwiniętych gospodarkach Zachodu, syn-
dromu sekularnej stagnacji (Summers, 2014, s. 27–41), 
która dotknąć może wszystkich wpadających w pułapkę 
opóźnień czasowych.

Podstawą przedstawionych w tym opracowaniu analiz 
jest polska i  zagraniczna literatura przedmiotu. Zawar-
te tu oceny i  wnioski w  znacznej mierze oparte są  na 
hermeneutyce. Ponadto mają one podłoże w  analizach 
danych statystycznych1 oraz przeprowadzonych dotąd 
badaniach obcych i  własnych2. Identyfikowane wyzwa-
nia i zagrożenia wskazują na konieczność redefinicji za-
wartości otoczenia przedsiębiorstwa oraz budowania no-
wych wzorców modeli biznesowych i formuł zarządzania 
w przedsiębiorstwie zdolnych do sprostania wyzwaniom 
różnych form przejawiania się 4RP. W  opracowaniu 
sygnalizuje się trzy wątki: pierwszy odnosi się do teo-
retycznych podstaw kształtowania się zrębów otoczenia 
przedsiębiorstwa, konieczności jego ewolucji w nowych 
warunkach technologiczno-społecznych; drugi dotyczy 
podstawowego warunku dynamizmu 4RP, jakim jest 
cyfryzacja i  adekwatność jej postępów do wyzwań, zaś 
w trzecim wątku podjęto dyskusję i ocenę gotowości do 
wdrożenia Przemysłu 4.0.

Relacje państwa i rynku 
w warunkach czwartej rewolucji 
przemysłowej — interpretacyjne 
meandry a konsekwencje 
dla kształtowania otoczenia 
instytucjonalnego przedsiębiorstwa

J edną z  najbardziej kontrowersyjnych kwestii także 
w  warunkach technologicznej rewolucji współczesnej 

gospodarki jest rola państwa, w  tym relacje między pań-
stwem a  rynkiem, stanowiące swoiste otoczenie bliższe 
i dalsze warunkujące działalność przedsiębiorstw, warunki 
ich rozwoju, wywołujące zagrożenia, ale też kreujące nowe 
szanse. Jak wiadomo, w teoretycznej analizie roli państwa 
w gospodarce rynkowej wyróżnia się dwa główne nurty: li-
beralny i interwencjonistyczny. W pierwszym postuluje się 
ograniczenie roli państwa w  gospodarce do niezbędnego 
minimum, jak zapewnienie obrony narodowej i  swobo-
dy działania społeczeństwu, pilnowanie porządku i  ładu 
publicznego poprzez tworzenie infrastruktury instytucjo-
nalnej zapewniającej niczym nieskrępowane działanie sił 
rynkowych. Rynek, jako najdoskonalszy i  samoczynnie 
działający mechanizm alokacyjny w  gospodarce, umoż-
liwia tu efektywne i  pełne wykorzystanie czynników 
produkcji oraz realizuje ekonomiczne oczekiwania, nie 
wywołując konfliktów, a więc najlepiej rozwiązuje wszelkie 
problemy gospodarcze (Owsiak, 2017). Wielki kryzys lat 
trzydziestych XX w. nie potwierdził tej tezy, wymuszając 
niejako narodzenie się nurtu interwencjonistycznego jako 
antytezy na niedoskonałości rynku skutkujące zarówno 
brakiem stabilizacji, jak i  nieracjonalnością alokacji zaso-
bów oraz dystrybucji dochodów. Konieczność aktywnego 
uczestnictwa państwa w  rozwiązywaniu problemów nie-
doskonałości rynku zawarta w  koncepcji J.M. Keynesa 
uznawana jest za przełom w  teorii ekonomii (Markowski, 
1992, s.  20–21). I  choć keynesizm nie jest nurtem jedno-
rodnym (np. neokeynesizm czy postkeynesizm), stanowi 
teoretyczne uzasadnienie interwencjonizmu państwowe-
go aż do początków lat siedemdziesiątych XX w., kiedy 
to niekorzystne zjawiska w  gospodarce kapitalistycznej, 
takie jak nasilenie inflacji, wzrost deficytu budżetowego, 
długu publicznego, osłabienie tempa wzrostu gospodar-
czego, podważyły podstawy teorii J.M. Keynesa. Na powrót 
uznania nabrały poglądy wyrastające z  doktryn wolności 
gospodarczej zwane neoliberalizmem, choć w  różnych 
odsłonach (m.in. monetaryzm, nowa ekonomia klasyczna, 
ekonomiczna teoria polityki, ekonomia podażowa), wyra-
żające wiarę w skuteczność mechanizmu rynkowego i nie-
chęć do aktywnej roli państwa w  gospodarce, promujące 

„deregulację”, wykazując wyższość niedoskonałych rynków 
nad niedoskonałymi rządami, co znalazło szeroki odzew 
w dyskusjach publikacyjnych (Wojtyna, 1997). W okresie 
reaganomiki i  thatcheryzmu teza państwa minimum była 
silnie forsowana (Reagan, 2012) i zdecydowanie umocowa-
na w kształtowaniu polityki społeczno-gospodarczej wielu 
krajów, wyznaczając tym samym „reguły gry” dla przed-
siębiorstwa. Niestety, w  wyniku ułomnych interpretacji 
dzieł A. Smitha w praktyce  dochodziło m.in. do  ścierania 
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się rozmaitych interesów, w  tym zwłaszcza preferencji 
wielkich, ponadnarodowych korporacji i powstawania strat 
ekonomicznych i  społecznych na skutek nieadekwatnych 
do potrzeb regulacji działania biznesu (Mączyńska, 2017). 
Wbrew poglądom A. Smitha przypisano mu sformułowanie 
tezy o minimalistycznym państwie w roli „stróża nocnego”, 
co jest interpretacyjnym nadużyciem, bo pochodzi ono od 
niemieckiego socjalisty Ferdinanda Lassalle’a (1862). Takie-
mu pojmowaniu roli państwa przeczy wiele tez A. Smitha, 
w których wyrażał niejako społeczną wrażliwość, sugerując 
konieczność aktywnej roli państwa w  kształtowaniu po-
rządku społeczno-gospodarczego. „Sprawiedliwość (…) 
jest główną kolumną, która podtrzymuje cały gmach. Jeśli 
się ją usunie, wielka, potężna struktura społeczności ludz-
kiej, ta struktura, której wzniesienie i podtrzymanie zdaje 
się być w tym świecie, jeśli mogę tak powiedzieć, szczegól-
ną i ukochaną troską Natury, musi wkrótce rozsypać się na 
małe cząsteczki” (Smith, 1989, s. 127). 

Warto zauważyć, iż forsowanie w minionych kilku de-
kadach przez wiele krajów neoliberalnych koncepcji pań-
stwa-minimum stanowiło podstawę zwolnienia państwa 
z  odpowiedzialności za społeczno-gospodarcze dysfunk-
cje gospodarki rynkowej, co miało także konsekwencje 
w tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorstw. Brak 
podstaw do wskazanej interpretacji zależności państwa 
i rynku unaoczniły skutki światowego kryzysu finansowe-
go pierwszej dekady XXI w. czy też obserwowane od wielu 
lat w gospodarce globalnej groźne wynaturzenia, między 
innymi: skrajnie asymetryczny rozkład światowego bo-
gactwa i nasilanie się nierówności społecznych, trudności 
w  przeprowadzeniu niezbędnych zmian strukturalnych 
gospodarki, zwiększanie się asymetrii informacyjnej, 
w  sposób szczególny deformującej bazę dla podejmowa-
nia decyzji dotyczących strategii rozwoju przedsiębiorstw, 
wykształcanie się różnego rodzaju pułapek (np. średniego 
dochodu, średniego produktu, braku równowagi, pułapki 
demograficznej, instytucjonalnej, kompetencji cyfro-
wych). W  rozwiązanie tych problemów nie włączały się 
przedsiębiorstwa, bowiem rynek tego nie wymagał, a pań-
stwo nie motywowało, stąd nawarstwianie problemów 
regulacyjno-aktywizujących się potęgowało. W  wyniku 
wysoce asymetrycznego podziału światowego bogactwa 
dynamizujący się we współczesnej gospodarce postęp 
technologiczny nie przekłada się w dostatecznym stopniu 
na poprawę jakości życia ludzi. Nawet w  materialnie za-
sobnych krajach i społecznościach nasilają się negatywne 
procesy społeczne, takie jak dehumanizacja, pogarszające 
się relacje społeczne, terroryzm, erozja demokracji i inne 
(Rifkin 2011, Mazzucatto, 2016; Wallerstein i  in., 2016; 
Kołodko 2010), decydujące przecież o  kształtowaniu się 
postaw biznesowych, relacji biznesu z pracownikami czy 
szerzej –  otoczenia dla biznesu. Temu niebezpiecznemu 
zjawisku przypisuje się wręcz cechy bomby z opóźnionym 
zapłonem. I  jest ono od lat jednym ze stałych tematów 
corocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. 

Poszukiwanie rozwiązań dla wyżej omówionych pro-
blemów wskazuje na wielość składających się na taki stan 
czynników. Podstawową rolę odgrywa tu jednak z pewno-
ścią synergiczny charakter sprzężeń pomiędzy motywacją 

i charakterem przemian technologicznych kształtowanych 
przez 4RP a ramami ustrojowymi wyznaczającymi sposób 
funkcjonowania państwa jako kreatora otoczenia instytu-
cjonalnego dla funkcjonowania przedsiębiorstw. W  tym 
przypadku bowiem zaangażowanie państwa wydaje się 
kluczowym czynnikiem umożliwiającym rozwój w  spo-
sób pełny i  kompleksowy Przemysłu 4.0. Jak pokazuje 
niemieckie doświadczenie, I4.0  to nie jakieś pojedyncze 
działanie konkretnego przedsiębiorstwa, ale cała strategia 
rozwoju gospodarki, społeczeństwa i działających w niej 
przedsiębiorstw, bazująca na możliwości tworzenia dyna-
micznych, samoorganizujących się, międzyorganizacyj-
nych sieci, które można zoptymalizować według wybra-
nych kryteriów przedstawiających w  istocie połączenie 
pracy ludzi i systemów informatycznych (Bitkom, 2016). 
Ostatecznie bowiem strategia I4.0 odnosi się do sposobu 
organizacji i  kontroli strumienia wartości w  cyklu życia 
produktu i  powinna zawierać wielowymiarowe instru-
mentarium państwa, pozwalające na przesuwanie się 
kraju (a więc i przedsiębiorstw) w górę w globalnym łań-
cuchu wartości dodanej (GVC). Rola państwa w kwestii 
dotyczącej przygotowania się do wyzwań I4.0 musi łączyć 
kilka wątków. Z jednej strony rzecz dotyczy przełamania 
słabości państwa w zwalczaniu zawodności rynku, bloku-
jących uruchomienie pełnego potencjału gospodarczego 
(Banse i in., 2019, s. 50–56, 110–118). Z drugiej zaś strony 
chodzi o  stworzenie adekwatnej do wyzwań polityki in-
nowacyjnej wykazującej skuteczność zarządzania państwa 
wywołującego przekierowanie gospodarki w stronę Prze-
mysłu 4.0, w tworzenie otoczenia (ładu) instytucjonalne-
go zachęcającego do aktywności inwestycyjnej w rozwią-
zania technologiczne (głównie cyfrowe), formułującego 
skuteczne instrumenty motywacji (finansowe, organi-
zacyjne, kadrowe, społeczne) do podejmowania ryzyka 

–  wraz z  państwem –  w  proces transformacji przemysłu 
i  społeczeństwa. Trzeba więc chyba mówić o nowej poli-
tyce innowacyjnej państwa, której logika musi opierać się 
na koordynacji i synergii takich bloków, jak: edukacja wy-
korzystująca wiele źródeł powstawania wiedzy (przedsię-
biorstwa, laboratoria, międzynarodowe praktyki, wspólne 
warsztaty, projekty, itp.), koordynacja działania biznesu 
i  nauki w  zakresie potrzeb doskonałości kształcenia, ba-
dań i  produkcji, koordynacja odbiorców i  producentów 
(popytowe innowacje), współdziałanie producentów 
z organizacjami rynku pracy – prowadzenie monitoringu 
potrzeb kwalifikacyjnych i „wypadających” z rynku zawo-
dów, wielowymiarowe narzędzia zróżnicowanego, jednak 
znacznego wsparcia finansowego dla innowatorów, roz-
wój zamówień publicznych na innowacje, prowadzenie 
ciągłych badań foresightowych w  zakresie kształtowania 
się trendów technologicznych i  społecznych w  danej go-
spodarce, troska o bezpieczeństwo technologiczne i  eko-
nomiczne w danej gospodarce (Okoń-Horodyńska, 2018). 

Podjęcie wskazanych aktywności przez politykę in-
nowacyjną państwa umożliwi przedsiębiorcom słabiej 
zaangażowanym w  postępującą reidustrializację i  mar-
ginalizujących znaczenie niskich kosztów siły roboczej 
dostosowanie się do realiów 4RP, wymagającej wysokich 
nakładów, których wykorzystanie musi być sieciowo ko-
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ordynowane, aby minimalizować marnotrastwo (Buhr, 
Stehnken, 2018, rozdz. 3). Utrzymywanie strategii bu-
dowania przewagi konkurencyjnej na niskich kosztach 
pracy i opóźnieniach czasowych w reindustrializacji grozi 
spychaniem przedsiębiorstw i krajów do lokalizacji w naj-
prostszych elementach globalnych łańcuchów wartości, 
a więc grozi tzw. ryzykiem spirali marginalizacji (Boston 
Consulting Group, 2016, s.  19–22). Szczególna rola pań-
stwa w rzeczywistości 4RP wiąże się z koniecznością two-
rzenia i wykorzystania narzędzi minimalizowania polary-
zacji między pracownikami wysoko wykwalifikowanymi, 
pożądanymi przez I4.0, a pracownikami o niskich kwali-
fikacjach, których praca może być w coraz większej skali 
zastępowana przez automatyzację, stąd popyt na nich bę-
dzie maleć, a  zagrożenia w  postaci nierówności społecz-
nych będą rosnąć. Szczególnie, iż coraz bardziej widoczna 
też będzie rosnąca skala korzyści osiąganych z innowacji 
przez dostawców kapitału, głównie intelektualnego, ale 
też inwestycyjnego i  wszelkich jego współudziałowców 
(Schwab, 2015). Prezentowane głosy w dyskusji pozwalają 
na wykazanie, iż rozważania dotyczące relacji państwo-

-rynek stanowią płaszczyznę oceny zdolności otoczenia 
przedsiębiorstwa do zmotywowania decyzji o  podjęciu 
wyzwań czwartej rewolucji przemysłowej. 

Transformacja cyfrowa 
— warunek dynamizmu czwartej 
rewolucji przemysłowej 

P rzełomowy charakter przemian eliminujących jeden 
porządek przez inny (Kleer, 2016, s. 52) wywoływa-

ny jest przede wszystkim przez transformację cyfrową. 
Traktowanie bowiem wiedzy –  najcenniejszego dobra, 
jakim dysponuje ludzkość, jako czegoś dostępnego dla 
wszystkich bez żadnych ograniczeń – a o  to właśnie tu 
chodzi –  to koncepcja zdecydowanie niepasująca do 
kapitalistycznego sposobu postrzegania świata. Istotą 
masowej cyfryzacji informacji –  i  tym samym ludzkiej 
wiedzy nie jest bowiem jedynie ułatwienie dostępu do 
informacji, ale zmiana natury samej informacji, a przede 
wszystkim dynamika zwiększania ich ilości i  zakresu 
wykorzystania przez podmioty zbiorowe technik infor-
macyjnych i  komunikacyjnych (ICT). Informacja trak-
towana przez stulecia na równi z innymi dobrami mate-
rialnymi, stopniowo stająca się towarem najcenniejszym, 
może wkrótce przestać być traktowana w ogóle jako coś, 
co można kupić i sprzedać. O wartości w procesie wytwa-
rzania zaczyna bowiem decydować nie sama możliwość 
wytworzenia produktu, ale przepis nań, czyli w  warun-
kach 4RP – sterujące jego złożonością i kompleksowością 
oprogramowanie. Kraje uznawane za posiadające najle-
piej rozwinięte systemy gospodarcze zaświadczają, iż to 
właśnie wiedza i jej twórcy z zapleczem organizacyjnym, 
doświadczeniem, kompetencjami zawodowymi, zdolno-
ścią do współpracy z klientami, czyli kapitał intelektual-
ny (Edvinsson, Malone, 2001), stanowią motor postępu 
ekonomicznego, zapewniający tworzenie i  utrzymanie 
owych „przepisów”, które reszta świata jedynie wyko-
nuje. W  koncepcji I4.0  ta właśnie idea jest zachowana 

i to w skali dotąd najwyżej rozpoznanej, w konsekwencji 
wszechobecności digitalizacji –  w  przetwórstwie, śro-
dowisku biznesowym, relacjach pracowników z  ma-
szynami, kształtowaniu łańcucha wartości itp. (Lasi 
i  in., 2014). Dzięki digitalizacji I4.0  staje się koncepcją, 
która obiecuje większą elastyczność produkcji, masową 
personalizację, zwiększoną prędkość, integrację i  zdol-
ność dostosowawczą, niskie bariery wejścia do procesu 
produkcji partnerskiej dzięki sieciowości, lepszą jakość 
i  wydajność, niższe koszty, zoptymalizowanie, precyzję, 
synergię współdziałania człowieka z maszyną. Przemysł 
4.0 staje się więc zorientowany na usługi i interoperacyj-
ny proces produkcji, który jest powiązany z  algorytma-
mi, dużymi zbiorami danych i  zaawansowanymi tech-
nologiami (Lu, 2017), zapewniającymi nieznaną dotąd 
szybkość dotarcia do rynku, co jest też najważniejszym 
źródłem przewagi konkurencyjnej. Dlatego wiele miej-
sca w  badaniu efektywności gospodarek poświęca się 
ocenie stopnia ich cyfryzacji jako potencjalnego źródła 
nowych możliwości rozwoju przedsiębiorstw. Na przy-
kład z  Raportu ITU (2018) wynika, iż na koniec 2018 
roku 51,2% populacji świata (3,9 mld ludzi) korzystało 
z Internetu. W krajach rozwiniętych 4/5 funkcjonowało 
on line, w  krajach rozwijających się było to 47% popu-
lacji, ale w  47  najsłabiej rozwiniętych krajach świata 
4/5  (80%) populacji nie ma wciąż dostępu do Interne-
tu. Prawie cała światowa populacja ma dostęp do sieci 
telefonii komórkowej, większość korzysta z  Internetu 
3G lub wyższej klasy, ¾ światowej populacji posiadała 
w 2017 roku telefon komórkowy, 56% posiadaczy repre-
zentowało 47 krajów najsłabszych gospodarczo. Dostęp 
do Internetu w  gospodarstwach domowych osiągnął 
poziom 60% populacji świata w 2018 roku, w roku 2005 
było to 20% (ITU, 2018, rozdz. 1, s. 2). Niestety, znacz-
nie gorzej wygląda statystyka umiejętności cyfrowych, 
1/3 populacji świata posiada bazowe umiejętności, 41% 
ludzi posiada umiejętności standardowe (instalowanie, 
konfigurowanie), a  tylko 4% populacji posiada znajo-
mość specjalistycznych umiejętności, a więc znajomość 
języka pozwalającego pisać programy komputerowe 
(ITU, 2018, rozdz. 2). 

Jednym z najbardziej znanych mierników oceny efek-
tywności cyfrowej jest udział ICT w gospodarce, mierzony 
udziałem ICT w PKB oraz w zatrudnieniu, nakładami na 
B+R w  ICT, zatrudnieniem pracowników naukowo-ba-
dawczych w ICT, ilością komputerów. Od 2006 r. badania 
wykorzystania ICT we wszystkich krajach UE są  prowa-
dzone na podstawie Rozporządzenia nr  808/2004 doty-
czącego statystyk Wspólnoty w  sprawie społeczeństwa 
informacyjnego (SI), które ma na celu stworzenie jedno-
litego systemu międzynarodowej statystyki w tej dziedzi-
nie, aby umożliwić dokonywanie porównań wskaźników 
charakteryzujących kluczowe obszary wykorzystania 
ICT w  przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych 
i przez osoby prywatne w gospodarstwach domowych czy 
w  przedsiębiorstwach, dostępem do sieci szerokopasmo-
wej itp., które to dane publikowane są m.in. przez Eurostat 
(2019) czy GUS (2019). Dane dotyczące cyfryzacji wpro-
wadzane są  zarówno do  budowania złożonych wskaźni-
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ków innowacyjności czy konkurencyjności gospodarek 
(Kowalski, Weresa, 2019, s. 7–13), jak i  samej cyfryzacji, 
jak np. ICT Development Index (IDI, 2019). Analizuje 
się tu osiągnięcia państw w trzech grupach: gotowość do 
rozwoju ICT (infrastruktura, dostęp), wykorzystanie ICT 
oraz umiejętności w dziedzinie ICT, a wskaźnik przybiera 
wartości od 0 do 10 (IDI, 2019). W rankingu IDI z 2017 
roku, w analizie 176 krajów, najlepsza była Islandia (8,98), 
drugie miejsce zajęła Korea Południowa (8,85), a trzecie 
Szwajcaria (8,74). Polska zajęła 49  miejsce (6,89) za Bia-
łorusią (32), Słowenią, (33), Litwą (35), Republiką Czeską 
(43), Rosją (45), Słowacją (46), Węgrami (48), (ITU, 2017, 
s.  1). Metodyka oceny ucyfrowienia gospodarki staje 
się coraz bardziej złożona, a  jednym z  zintegrowanych 
wskaźników opracowanych przez Komisję Europejską jest 
indeks gospodarki cyfrowej i  społeczeństwa cyfrowego 
(DESI, 2019). Skupia on aż 30  współczynników podzie-
lonych na grupy według takich kryteriów, jak: poziom 
rozwoju infrastruktury łącznościowej i  dostępu do niej, 
umiejętności cyfrowe kapitału ludzkiego, intensywność 
wykorzystania Internetu przez społeczeństwo, zakres 
wdrażania i  integrowania technologii cyfrowych przez 
przedsiębiorstwa oraz poziom cyfrowych usług publicz-
nych, a także badania i rozwój ICT, zaś maksymalna war-
tość indeksu wynosi 100. W okresie od 2018 do 2019 roku 
wszystkie kraje UE poprawiły swoją wydajność cyfrową. 
Finlandia (70), Szwecja, Holandia i  Dania (prawie 70) 
uzyskały najwyższe wartości wskaźnika i należą do świa-
towych liderów cyfryzacji. W dalszej kolejności plasują się 
Wielka Brytania, Luksemburg, Irlandia, Estonia i  Belgia. 
Jednak niektóre inne kraje wciąż mają przed sobą długą 
drogę (w tym Polska, zajmująca miejsce 25 na 28 państw, 
wciąż poniżej średniej unijnej), co oznacza, iż UE jako 
całość potrzebuje zdecydowanej poprawy, aby móc kon-
kurować na arenie światowej (DESI, 2019, s. 1). Wymagać 
to jednak będzie zarówno w przedsiębiorstwach, jak i na 
wyższych poziomach struktury gospodarki znacznych 
inwestycji w całkowicie nowy sprzęt, w całe systemy ICT, 
wyedukowania i  zatrudnienia specjalistów o  nowych 
kompetencjach (takich jak np. analitycy przetwarzania 
gigadanych, serwisanci urządzeń mechatronicznych, 
zarządzający złożonymi i  kompleksowymi projektami 
realizowanymi w  sieciach), wysokiego stopnia specja-
lizacji zawodowej, nowego podejścia do udostępniania 
i  zabezpieczania własności intelektualnej, budowania 
adekwatnych do zmiennych potrzeb strategii cyfryzacji, 
tworzenia zindywidualizowanych modeli biznesowych, 
racjonalnego wykorzystywania standaryzacji w  rozwoju 
innowacji, umiejętnej akceptacji integracji przepływów 
danych w całym globalnym łańcuchu wartości. 

Transformacja cyfrowa w  największym chyba dotąd 
zakresie egzemplifikuje koncepcję procesu twórczej de-
strukcji J. Schumpetera (2009, s.  101–102), bowiem dy-
namika przemian wywołanych przez ICT „wywraca” nie-
jako dotychczasowy porządek teoretyczny, oddziałujący 
na zarządzanie w przedsiębiorstwie. Obowiązujące przez 
wiele lat modele równowagowe, będące pewną fotografią 
optymalnego stanu na rynku czy szerzej: w gospodarce, 
przestają mieć zastosowanie w  świecie ciągłych zmian. 

Technologie cyfrowe ograniczają wady typowych dla 
cywilizacji industrialnej i dotychczasowych modeli pań-
stwa, powiązań wertykalnych, opartych na rozmaitych 
podległościach instytucjonalnych, w  tym biznesowych. 
W związku z tym przeciwstawia się wzorzec dotychczas 
dominującego „kapitalizmu wertykalnego” wzorcowi 

„kapitalizmu horyzontalnego”. W  gospodarce opartej 
na technologiach cyfrowych coraz bardziej bowiem za-
cierają się granice między sektorami a  instytucjami, co 
wyzwala korzystne warunki dla transparentności, de-
mokratyzacji życia i  relacji społecznych, efektywności 
(koszty są nieistotne) i szybkości podejmowania decyzji, 
pozytywnie ukierunkowując tradycyjne otoczenie pod-
miotów gospodarczych3. Transformacja cyfrowa staje się 
potężnym katalizatorem ludzkiej twórczości, wyzwala 
rozwój gospodarki współdzielenia, nowe formy finan-
sowania innowacji (np. crowdfunding) i  ich tworzenia 
(standaryzacja), dynamizują się sieci społecznościowe 
wykorzystywane do współtworzenia towarów i  usług, 
do dzielenia się wiedzą. Problem w  tym, iż przemiany 
wynikające z  transformacji cyfrowej nie wywołują ade-
kwatnych do nich dostosowań instytucjonalnych, pozba-
wiając państwo, tak istotnej w  tych przemianach –  siły 
regulatora. Da się na przykład zauważyć, iż większość 
instytucjonalnych wysiłków współczesnego państwa 
(nawet w krajach rozwiniętych) zorientowana jest na bu-
dowanie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 
w jego klasycznym, czysto kapitalistycznym rozumieniu. 
Nowe regulacje prawne i infrastruktura techniczna pod-
porządkowane są wspomaganiu tworzenia i dystrybucji 
wiedzy rozumianej jako cenny towar. 

Poza możliwościami regulacyjnymi pozostaje często 
wiedza i  informacja upowszechniana nieodpłatnie, nie-
podlegająca ograniczeniom prawa własności intelektu-
alnej, często wręcz owe nowe regulacje stanowią balast 
ograniczający możliwości rozwoju wiedzy i dostępu do 
informacji (CRN, 2016). Z  opóźnieniem wprowadzane 
są  też wszelkie zinstytucjonalizowane formy „wspiera-
nia” społeczeństwa informacyjnego, czego dowodem 
są cytowane, relatywnie niskie wskaźniki społeczeństwa 
informacyjnego w  UE. Następstwem tego działania 
może być swego rodzaju zjawisko kulturowego zako-
twiczenia, negatywnego uzależnienia, zamknięcia –  na 
kształt swoistego lock-in effect –  w  dotychczasowych 
(niezmienionych) ramach systemowych w  podejmowa-
niu strategicznych decyzji o  priorytetach, potencjałach, 
rozwiązaniach i  narzędziach, stanowiącego barierę roz-
wojową gospodarki cyfrowej (Peters, 2010, s. 50 i dalsze). 
Praktyka potwierdza bowiem, że narzędzia typowe dla 
cywilizacji industrialnej są  nadal stosowane, mimo ich 
ograniczonej i  zmniejszającej się skuteczności, a  także 
rosnącego niebezpieczeństwa stosowanych starych-no-
wych narzędzi mix „promowania” Przemysłu 4.0  czy 
podejmowania działań strategicznych w  wyznaczaniu 
scenariuszy przyszłości (Okoń-Horodyńska, 2018, 
s.  234–240). Trudno jednak nie zauważyć w  dyskusji 
głosów i  takich, iż transformacja cyfrowa leżąca u pod-
staw przełomów technologicznych w przemyśle zwiększa 
ryzyko destrukcji w systemie wartości społecznych, czyli 
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anomii. Ludzie stworzyli „odhumanizowany ‘technopol’, 
w  którym klasyczne wartości humanistyczne zostały 
zagłuszone przez technikę” (Postman, 1992, s.  49–50). 
Nasilenie anomijne ma obecnie wymiar globalny, a zwią-
zane z nim zjawiska wynikają w sposób szczególny m.in. 
z cech charakteryzujących wolny rynek (Akerlof, Shiller, 
2017), gdzie ludzie mają nie tylko pełną swobodę wyboru, 
lecz także niczym nieograniczoną swobodę „naciągania” 
innych, a  gdzie technologie cyfrowe tworzą szczególne 
ku temu okazje, tworząc „całkowicie nowe sposoby na 
to, by kłamać, oszukiwać, okradać i terroryzować” (Kel-
ly, 2018, s.  381), bowiem rynek jest dysfunkcyjny. Wy-
starczy wskazać m.in. na zjawisko internetowych fake 
newsów, tj. celowych oszustw i dezinformacji o ludziach, 
sprawach, produktach, firmach, czy zjawisko interne-
towego hejtu, czyli przejawów agresji i  nienawiści. Na 
szczęście jednak cyfrowe technologie sprzyjają też wy-
krywaniu, wizualizacji i  nagłaśnianiu rozboju, oszustw 
oraz manipulacji, doskonaląc warunki przeciwdziałania 
oszustwom, dezinformacji, wykrywania ludzkich błę-
dów i niebezpieczeństwa.

W  warunkach transformacji cyfrowej, a  zarazem dys-
funkcji rynku, najważniejsze jest zatem, aby potencjał 
technologii cyfrowych był wykorzystywany w  sposób 
ukierunkowany na poprawę jakości życia ludzi, przyja-
zne środowisko dla działalności przedsiębiorstw, huma-
nitaryzm i  ograniczanie anomijnych destrukcji. Po raz 
kolejny powtórzyć więc należy, iż niezbywalną rolę ma 
tu do spełnienia państwo, tym samym konieczne jest 
poszukanie rozwiązań ukierunkowanych na znalezienie 
właściwych relacji między funkcjami państwa i  rynku 
w kształtowaniu adekwatnego do wyzwań cyfrowych oto-
czenia dla przedsiębiorstw. Zdecydowana pomoc w  tym 
zakresie zapewniona być może przez badaczy przedmiotu 
wyjaśniających, jakie podstawowe gwarancje muszą być 
zapewnione przez państwo społeczeństwu w  zmieniają-
cych się dynamicznie warunkach, a więc m.in. gwarancje 
wysokiej jakości edukacji, usług medycznych, wolności 
gospodarczej, praworządności oraz dochodów przez całe 
życie (Wallerstein i in., 2016). Technologie cyfrowe zwięk-
szają siłę jednostek w egzekwowaniu wskazanych gwaran-
cji, umożliwiając każdemu, m.in. poprzez sieci społeczno-
ściowe, forsowanie swoich opinii, postulatów i propozycji 
rozwiązań, weryfikację informacji, dając szansę realizacji 
rozlicznych interesów społeczno-ekonomicznych. Przy-
kładami takich działań jest uspołecznienie niektórych za-
sobów, jak edukacji, przestrzegania porządku publicznego 
czy w dużej mierze dostępu do informacji, umożliwiając 
rozprzestrzenianie się gospodarki współdzielenia, co na-
zywane jest wręcz cyfrowym socjalizmem, trzecią drogą, 
która unieważni wiele dotychczas przyjmowanych prawd 
(Kelly, 2018, s. 195–202). Transformacja cyfrowa wyzwa-
la na świecie swoisty wyścig o  tworzenie optymalnych 
warunków dynamizujących rozwój I4.0, którego archi-
tektami i  realizatorami są  głównie przedsiębiorstwa, zaś 
instytucjonalnymi motywatorami bądź „hamulcowymi” 
państwo i  rynek, przy czym na skutek dysfunkcji rynku 
państwo obciążone jest większymi obowiązkami w  two-
rzeniu przyjaznego dla transformacji cyfrowej otoczenia, 

podążając w kierunku intensywnie dyskutowanej koncep-
cji e-państwa, bądź działającego wg reguł biznesowych 
państwa przedsiębiorczego (Mazzucato, 2016). W sposób 
szczególny powinno więc ono oddziaływać na:
1) zmniejszenie asymetrii informacyjnej,
2) wspieranie dyfuzji wiedzy,
3) minimalizowanie problemu niekompletności i  niedo-

skonałości rynków,
4) kształtowanie ładu instytucjonalnego dla wszechogar-

niającej transformacji cyfrowej,
5) zwiększanie puli środków państwa na finansowanie 

kolejnych generacji innowacji w  przedsiębiorstwach, 
szczególnie w  ICT i  robotyzację, a  także likwidację 
syndromu prywatyzacji zysków i upubliczniania strat.

Problem gotowości do wdrożenia 
Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie 
i gospodarce

C zwarta rewolucja przemysłowa egzemplifikowana jej 
głównym filarem, Przemysłem 4.0, urosła do zjawi-

ska, będącego przedmiotem rosnącej ilości badań, ocen 
czy szerszej dyskusji4. Przemysł jako taki wciąż silnie 
napędza rozwój gospodarki –  kreuje 65% nakładów na 
B+R, generuje 80% innowacji i ponad 50% europejskiego 
eksportu (CEU, 2018, s.  2). W  ciągu ostatnich kilku lat 
nastąpił też dynamiczny rozwój europejskich inicjatyw 
na rzecz wspierania I4.0, a  strategie, Platformy I4.0  lub 
specjalistyczne programy finansowe posiadają już niemal 
wszystkie państwa najwyżej rozwinięte oraz duża część 
państw doganiających (KE, 2018). Patrząc na analizy eko-
nomiczne z poziomu mikro, pierwsze skojarzenia dotyczą-
ce Przemysłu 4.0 ukierunkowuje na proces produkcyjny, 
a tu z kolei na krzywą możliwości produkcyjnych i funk-
cję produkcji. Kierując się paradygmatem racjonalności, 
wprowadzanie jakichkolwiek zmian w  przedsiębiorstwie 
ma sens tylko wtedy, jeśli korzyści przewyższają koszty. 
Wprowadzając kosztowne technologie, należy oczekiwać 
przede wszystkim wyższego poziomu produkcji przy 
zwiększonym poziomie efektywności, co oznacza, że 4RP 
z istoty swej przesuwa granice możliwości produkcyjnych 
w  górę. Dysponując takimi samymi zasobami, można 
osiągać zwiększenie produkcji praktycznie w  każdej 
dziedzinie, a  czynnikiem sprawczym jest szerokie zasto-
sowanie technik informacyjnych i rozwiązań związanych 
z  przetwarzaniem i  przekazywaniem gromadzonych 
informacji. Zachodzące w  procesie produkcji zmiany 
technologiczne mogą mieć dużo dalej idące przełożenie, 
pod ich wpływem modyfikacji ulegać może bowiem sam 
kształt funkcji produkcji, która, jak dowodzą badania, 
przy zmianach o  charakterze rewolucyjnym wykazuje 
początkowo gwałtowny wzrost poziomu produkcji, a na-
stępnie jej korzystną stabilizację (Olender-Skorek, 2017, 
s. 41–42). Przebieg funkcji produkcji może mieć wiele wy-
miarów, bowiem będzie on wyznaczany przez dodatkowe, 
poza klasycznymi, czynniki decydujące o znacznej złożo-
ności tej funkcji, o wartościach trudno mierzalnych i du-
żej dynamice, ale też nadzwyczajnych efektach. Tak więc, 
z teoretycznego punktu widzenia oczekiwania  dotyczące 
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znaczących korzyści ekonomiczno-społecznych moż-
liwych do osiągnięcia w  warunkach 4RP znajdują argu-
mentację. W  praktyce wdrożenie I4.0  i  utrzymanie jego 
rosnącej tendencji w gospodarce w największym stopniu 
dotyczy przedsiębiorstwa, jego zasobów, zarządzania nimi, 
podejmowania wyzwań i  ryzyka z  tym związanego oraz 
nowych relacji z otoczeniem. W istocie bowiem I4.0 jest 
zbiorczym terminem dla technik i zasad funkcjonowania 
organizacji łańcucha wartości łącznie stosujących lub 
używających systemów cyberfizycznych, Internetu rzeczy 
i przetwarzania chmurowego. Jest urzeczywistnieniem in-
teligentnej fabryki, w której systemy cyberfizyczne sterują 
procesami fizycznymi, tworzą wirtualne (cyfrowe) kopie 
świata realnego i  podejmują zdecentralizowane decyzje, 
a  poprzez Internet rzeczy w  czasie rzeczywistym komu-
nikują się i współpracują ze sobą oraz z ludźmi, natomiast 
dzięki przetwarzaniu chmurowemu są  oferowane i  użyt-
kowane usługi wewnętrzne i  międzyoperacyjne (DII4.0, 
2017; Sustainability, 2018, s. 203). 

Proces produkcji staje się mocno elastyczny, co w połą-
czeniu z automatyzacją umożliwia masową personalizację 
produkcji, wzrost wydajności i elastyczności asortymentu, 
ale wymaga odmiennego od dotychczasowego sposobu 
zarządzania, a  otoczenie przedsiębiorstwa jest często 
trudne do zdefiniowania, jako że wiodące pojęcia tu sto-
sowane to współpraca, integracja, sieci, współdziałanie, 
współdzielenie, synergia itp., zaś czynniki geopolityczne 
mają zdecydowanie niknący wpływ. Wdrażanie I4.0 doty-
czy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów współ-
pracy i  roli ludzi w  przemyśle, rozważanych w  różnych 
aspektach, konfiguracjach i  z  wielu punktów widzenia, 
wyznaczając zróżnicowane podejścia w  poszczególnych 
krajach. Przy czym podejście praktyczne wykazują raczej 
przedsiębiorstwa w  gospodarkach wysoko rozwiniętych, 
zaś na teoretycznych dywagacjach koncentrują się kraje 
słabsze technologicznie (Banse, 2019, s.  221–305). I  tak 
np. w  gospodarce amerykańskiej przeważa optyka prak-
tyczności, uwaga koncentrowana jest na tworzeniu ra-
dykalnych innowacji cyfrowych służących transformacji 
świata fizycznego (renesans przemysłu) i szybkiej realizacji 
wartości dodanej. Niemiecka (europejska) wersja I4.0 ba-
zuje na doskonałości inżynierskiej w  transformacji cyfro-
wej w  celu realizacji wizjonerskich koncepcji integracji 
wokół gospodarki dobrobytu. Chinom zależy na pragma-
tycznych rozwiązanych w celu szybkich wygranych z  jed-
nej strony, ale z drugiej strony na długookresowych stra-
tegiach rozwoju kluczowych technologii. Japonia i Korea  
Płd. koncentrują się na zdolnościach do osiągania skali 
masowej produkcji w  inteligentnych fabrykach, na sil-
nych technologicznie produktach, na dużych przedsię-
biorstwach (ACATECH, 2016). Swoisty „ruch” związany 
z zainteresowaniem I4.0, który w 2017 roku objął aż 80% 
przedsiębiorstw na świecie, uznających I4.0  za szanse 
rozwoju; w USA – 90% firm, w gospodarce Niemiec 92% 
firm, a w Japonii 78% firm. Tylko dla 20% przedsiębiorstw 
I4.0  nie wzbudzał zainteresowania, traktowano go jako 
wręcz zagrożenie (McKinsey Digital, 2016). Pojawiła 
się więc potrzeba rozwijania metodyki oceny gotowości 
do wdrażania I4.0. Wśród podejść do oceny gotowości 

 gospodarek narodowych i  przedsiębiorstw do wdrażania 
I4.0  znaczące propozycje metodyczne zaproponowało 
Światowe Forum Ekonomiczne w  postaci wskaźnika Re-
adiness for the Future of Production, a  dwa jego główne 
elementy to: struktura produkcji i  czynniki napędzające 
produkcję – czyli kluczowe czynniki wpływające na wyko-
rzystanie 4RP do transformacji systemów produkcyjnych. 
Wskaźnik przybiera wartości od 0 do 10 (World Economic 
Forum, 2018). Z  kolei, Duński Instytut Przemysłu opra-
cował we współpracy z  naukowcami, urzędnikami i  biz-
nesem indeks gotowości do wdrożenia I4.0, składający się 
z 7 filarów aktywności, odnosi się on do poziomu krajowe-
go (DII4.0, 2017). Wskaźnik gotowości Rolanda Bergera 
Industry 4.0 Readiness Index przygotowany dla gospodarki 
UE składa się z  dwóch kategorii: „przemysłowej dosko-
nałości,” która ocenia złożoność procesu produkcyjnego, 
stopień automatyzacji, intensywność innowacji, gotowość 
siły roboczej, i  „sieci wartości”, gdzie analizuje się wyso-
kość wartości dodanej, otwartość branży, sieć innowacji, 
kompleksowość wykorzystania ICT. Indeks wyłania 4 gru-
py krajów wg skali gotowości do I4.0, takich jak: faworyci, 
tradycjonaliści, wahający się i potencjaliści (Berger, 2014). 
Dla przykładu, w 2016 roku niemiecka gospodarka plaso-
wała się na 15 miejscu pod względem cząstkowego wskaź-
nika gotowości do pracy w sieci – bazy dla rozwoju I4.0, 
miejsce pierwsze zajmował Singapur; zaś pod względem 
RB Readiness Industry 4.0 Index należała wraz z Singapu-
rem do faworytów i okazała się liderem w UE (Berger, 2014, 
s. 16). Według Global Industry 4,0 Readiness Index, Niemcy 
osiągnęły w 2016 roku miejsce 4 wśród 120 krajów, przed 
Singapurem, Szwajcarią i Finlandią, Polska była na pozycji 
43 (DII4, 2017, s. 20). W obszarze możliwości samodziel-
nej oceny gotowości przedsiębiorstwa wciąż najbardziej 
popularny jest model IMPULS (2015), który ocenia doj-
rzałość przedsiębiorstw produkcyjnych w  6  wymiarach: 
strategia i  organizacja, inteligentna fabryka, inteligentne 
operacje, inteligentne produkty, usługi danych i  pracow-
nicy. Znaczącą aktywność w  pracach metodycznych nad 
oceną gotowości do wdrożenia I4.0  wykazał Singapur, 
tworząc wskaźnik Smart Industry Readiness Index (SIRI, 
2019). Dyrektor zarządzający konsorcjum opracowującym 
wskaźnik Chng Kai Fong, Managing Director (EDB, 2017, 
s. 2), stwierdził, iż: 

„Wprawdzie zainteresowanie branżą 4.0  wzrosło, ale 
wiele firm doświadcza obecnie „pułapki pilotażowej”, 
w której mogą być prowadzone działania transformacyjne, 
ale muszą one jeszcze wykroczyć poza dowody koncepcji, 
aby przynieść wymierne korzyści finansowe. Współpraca 
pozwoli nam stworzyć neutralny, otwarty i  wykwalifiko-
wany ekosystem Przemysłu 4.0, który ułatwi transforma-
cję procesów, technologii i  organizacji w  skali globalnej 
i na dużą skalę”. 

Indeks gotowości inteligentnego przemysłu, wdro-
żony w  2019  r. („Indeks”), uważany jest za pierwsze na 
świecie narzędzie rozwoju Industry 4.0, umożliwiające 
kompleksową ocenę transformacji sektorów przemysło-
wych zarówno na poziomie przedsiębiorstw, jak i na po-
ziomie krajowym. Na poziomie przedsiębiorstwa Indeks 
określa czterostopniowe podejście, aby pomóc firmom 
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 produkcyjnym zdobyć wiedzę o koncepcjach I4.0, ocenić 
obecny stan ich obiektów, opracować plan transformacji 
i zapewnić trwałą wartość dla ich firm. Na poziomie kra-
jowym Indeks może potencjalnie służyć jako miernik do 
analizy porównawczej I4.0 w ramach różnych branż i mię-
dzy nimi, umożliwiając organom rządowym lepsze pro-
jektowanie interwencji politycznych dla poszczególnych 
sektorów w celu przyspieszenia ich transformacji. Indeks 
składa się z 3 bloków: proces, technologia i organizacja; 
każdy blok składa się z 8 filarów, które następnie odwzo-
rowują 16 wymiarów oceny. Indeks zapewnia zbudowanie 
matrycy oceny, którą firmy mogą wykorzystać do monito-
rowania bieżących procesów, systemów i struktur wdraża-
nia I4.0 (SIRI, 2019, s. 4–5). Macierz oceny służy również 
jako przewodnik do poprawy, doskonalenia krok po kro-
ku do poziomu rozwoju firmy w kierunku smart. Indeks 
stosowany jest już w Singapurze i sukcesywnie wdrażany 
jest w Indonezji, Tajlandii, Indiach, USA,  Europie i Japonii. 
O ile syntetyczne wskaźniki przydatne są w prowadzeniu 
określonej strategii transformacji systemów produkcyj-
nych w  przemyśle, o  tyle wskaźniki o  dużej szczegóło-
wości, jak np. Automation Readiness Index, AI Readiness 
Index, Digitization Readiness Index, Information Society 
Readiness Index, Networked Readiness Index, których ilość 
nieustająco rośnie, mogą wywołać niejednoznaczne inter-
pretacje obrazu całości zjawiska I4.0, którego istotą jest 
przecież złożoność i  kompleksowość, dlatego wskaźniki 
szczegółowe warto stosować jako uzupełniające, nie zaś 
samoistnie oceniające. 

Pozostając jednak w sferze argumentowania zasadności 
wdrażania I4.0, warto kontynuować przywoływanie liczb 
wskazujących na szanse i bariery transformacji przemysłu 
przez przedsiębiorstwa. I tak, samoocena przedsiębiorstw, 
co do ich przygotowania do rozwoju I4.0 wskazuje, że USA 
i Niemcy w 70% były na to przygotowane w 2016 r., zaś 
Japonia tylko w 36% (Ślusarczyk, 2018, s. 238). Jeśli cho-
dzi o zastosowanie robotów w produkcji przemysłowej na 
świecie, to w  samym 2018  r. ich instalacja wzrosła o  6% 
do ponad 420 tys. sztuk, plan na 2022 r. to ponad 583 tys. 
sztuk, wzrost o 12%; największym konsumentem robotów 
jest przemysł motoryzacyjny (30%), dalej elektryczny/elek-
troniczny (25%), metalowy i maszynowy (10%); Azja jest 
największym rynkiem robotów, instaluje się tam ok. 67% 
robotów (IFR, 2019, s.  13). Do pięciu głównych rynków 
robotów należą: Chiny – największy rynek, Japonia, USA, 
Korea Płd. i Niemcy; w Chinach instaluje się więcej robo-
tów niż w Europie i USA razem. Niemcy, lider I4.0 w UE 
pod względem robotyzacji, plasowały się na miejscu 
piątym, planują jednak wzrost ich wykorzystania do 57% 
przedsiębiorstw, w Polsce przedsiębiorstwa stosują/planują 
je w  26% (IFR, 2019, s.  14). W  UE wykorzystanie robo-
tów przemysłowych i  usługowych głównie odnotowuje 
się w dużych firmach, np. w 2018 r. przodowała Słowacja 
(32  roboty przemysłowe i  8  usługowych), dalej Bułgaria 
(30  robotów przemysłowych), Hiszpania (28  przemy-
słowych i 13 usługowych, Holandia (27 i 10), Chorwacja 
(25  przemysłowych i  16  usługowych) (Kuźniar, 2019, 
s.  64–65). Z  kolei pozytywnie przedstawia się implemen-
tacja rozwiązań powiązanych z I4.0, takich jak na przykład 

integracja oprogramowania, gdzie Polska aktywizuje się 
na równi z Niemcami 65% i 64% (Przemysł 4.0 PL, 2015, 
s. 28). Do pracy z dużą ilością danych o znacznej objętości 
i złożoności najlepiej były przygotowane w 2018 r. przed-
siębiorstwa takich krajów UE, jak: Malta (24%), Holandia 
(22%), Irlandia, Belgia (20%), Finlandia (19%), a Niemcy 
(15%) (Kuźniar, 2019, s.  58). Na uwagę w  tej kwestii za-
sługują też wyniki ankiety przeprowadzonej w 2016 roku 
przez PwC, w której wykazano nadzwyczajne możliwości 
osiągania korzyści dzięki transformacji przemysłu. Re-
spondenci oczekują w 2020 roku podwojenia skali cyfryza-
cji, z 33% w roku 2016 do 72% w roku 2020. Liderzy trans-
formacji cyfrowej oczekują osiągnięcia prawie trzykrotnie 
większych sukcesów ekonomicznych; 10% wszystkich 
badanych i 27% liderów I4.0 oczekuje osiągnięcia w 2020 
roku 30% wzrostu przychodów i  30% obniżkę kosztów 
oraz inwestycji w Przemyśle 4.0 na poziomie 5% rocznych 
przychodów (PwC, 2016). USA i Niemcy oczekują ponad 
90% wzrostu efektywności operacyjnej i ok. 80% wzrostu 
efektywności dzięki nowym modelom biznesowym I4.0, 
a  także wzrostu konkurencyjności –  USA 57%, Niemcy 
50%, Japonia 54%. Przezorność przedsiębiorców każe 
w  pewnych przypadkach oczekiwać również obniżenia 
konkurencyjności, w największym stopniu ryzyka boją się 
Niemcy – 13%, Japonia tylko 6% (McKinsey Digital, 2016, 
s. 27). 4RP zmieni świat, ale tylko 14% zarządzających jest 
na nią gotowych – powiedział Punit Renjen, CEO Deloitte 
Global w Davos, cytując przeprowadzone przez firmę wy-
niki badania rynku (CNBC, 2018). 

Zróżnicowane poziomy gotowości do I4.0  na świecie 
i w UE wyznaczają też inne zakresy wyzwań i zagrożeń dla 
przedsiębiorstw. W skali globalnej największe wyzwanie, 
a też trudności stanowią czynniki związane z digitalizacją, 
jej strukturą, kulturą i umiejętnościami cyfrowymi (58%), 
kolejne miejsce zajmuje problem bezpieczeństwa danych 
i rozwiązań temu służących, co ogranicza też aktywność 
w zakresie analiz Big data (40%), dalej ogromne potrzeby 
inwestycyjne (36%), w Niemczech 41%, w Polsce aż 46%. 
W  najlepszej sytuacji jest Japonia, jej przedsiębiorstwa 
takie potrzeby zgłaszają w  16%, braki specjalistycznych 
kadr globalnie zgłaszane są w 25%, ale w Niemczech aż 
w 43% (PwC, 2016, s. 13–17; PwC, 2017, s. 34; Przemysł 
4.0 PL, 2015, s. 7). Jednym z najtrudniejszych problemów, 
obok potrzeb inwestycyjnych jest z pewnością rodząca się 
sprzeczność między interesami przedsiębiorstwa a  jego 
otoczeniem instytucjonalnym w  zakresie kształtowania 
rynku pracy. Z  jednej strony sukcesywnie zwiększa się 
liczba zadań, do których wykonywania ludzie nie są  już 
konieczni, z  drugiej rośnie potrzeba zatrudniania świet-
nie przygotowanych specjalistów w  zawodach dotąd 
nieznanych. W  2015 roku Ed Gabrys, analityk firmy 
badawczej Gartner, na konferencji CEO Gartner twier-
dził, że do 2018 roku o 50% spadnie zapotrzebowanie na 
pracowników obsługujących różne, tradycyjne procesy 
biznesowe, za to o  500% wzrośnie zapotrzebowanie na 
kluczowych specjalistycznych pracowników w dziedzinie 
cyfrowego biznesu (Mejssner, 2015). Ta przepowiednia 
nie do końca się sprawdziła, jednak wciąż analizy wy-
kazują, że w   wyniku robotyzacji i  automatyzacji pracy 
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w ciągu kolejnych 10–20 lat może zniknąć 700 zawodów, 
bowiem zadecydują o tym znaczne w skali cechy sprzyja-
jące zastępowaniu pracowników przez maszyny, takie jak: 
powtarzalność; zalgorytmizowany sposób postępowania, 
wykorzystanie siły fizycznej, zajęcia potencjalnie wyso-
kourazowe, możliwość samoobsługi (Mejssner, 2015). Na 
rynku pracy ludzie będą rywalizować umiejętnościami 
z  zawodowymi robotami, bo myślące maszyny, jak do-
wodzą badacze, są już teraz nieusuwalną częścią naszego 
życia (Walsh, 2018). Wiele organizacji, instytutów badaw-
czych, uczelni oraz mediów tworzy listy zawodów zagro-
żonych przez postęp w dziedzinie automatyki i robotyza-
cji. Na liście BCC i  Uniwersytetu Oksfordzkiego z  2014 
roku do najbardziej zagrożonych zaliczono m.in. takie 
profesje, jak: sprzedawca telefoniczny (99% szans na to, że 
roboty przejmą to stanowisko w ciągu najbliższych 20 lat); 
maszynistka od wprowadzania dyktowanego przez kogoś 
tekstu do komputera (98,5%); sekretarka prawna (97,6%); 
osoba sporządzająca sprawozdania finansowe (97,6%); 
pracownik taśmy produkcyjnej (97,6%). Za najmniej 
zagrożone zawody uznano: specjalistę do spraw zakwa-
terowania (0,4%), celnika (0,4%), doradcę zawodowego 
(0,4%) oraz logopedę (0,5%)(Mejssner, 2015). 

Polskę uznaje się za jedno z  państw należących do ści-
słej czołówki pod względem podatności na automatyzację 
zadań wykonywanych w pracy. W perspektywie 20  lat na 
rynku pracy spadnie zapotrzebowanie przede wszystkim na 
robotników w  przetwórstwie spożywczym, pracowników 
administracyjnych czy pracowników obrotu pieniężnego. 
Za szczególny przykład branży zagrożonej redukcjami 
zatrudnienia może służyć górnictwo, gdzie ze względu na 
relacje koszty – zyski niezbędna jest automatyzacja w celu 
podniesienia efektywności (Bitner i in., 2014, s. 18–20). Za 
państwa najmniej podatne na robotyzację pracy uznano 
kraje skandynawskie oraz kraje Beneluksu. W  Norwegii 
i Szwajcarii odsetek miejsc pracy zagrożonych automatyza-
cją wynosi odpowiednio 17,5 i 18,7%, za to dla Polski wyno-
si on aż 36,1%. Tak niskie miejsce w rankingu sygnalizuje 
potencjalnie wysokie koszty społeczne procesów dostoso-
wawczych w naszym kraju (Bitner i in., 2014, s. 18–20).

Oczywiście, nie można demonizować skutków nadcho-
dzących zmian. Co prawda w krótkim okresie bezrobocie 
technologiczne wprowadza chaos w  przedsiębiorstwach, 
ma negatywne skutki dla gospodarki i  społeczeństwa, 
ponieważ oznacza niewykorzystany zasób zdolności 
i  kompetencji ludzi, jednak w  długim okresie zaczynają 
powstawać nowe, inne niż poprzednio miejsca pracy (Co-
wen, 2013) i niekoniecznie zmiany w procesach produkcji 
na skutek transformacji technologicznej spowodują de-
strukcję miejsc pracy szybszą niż ich kreacja. Technolo-
gia nie jest bowiem czymś pozaspołecznym, to nie sama 
technika i technologia pozbawia ludzi pracy, ale hybrydy, 
na które składają się aktorzy naukowi, laboratoria, system 
edukacji, państwo, rynek oraz interesy poszczególnych 
przedsiębiorstw, które stabilizują innowacje technologicz-
ne (Afeltowicz, 2007, s. 123). W praktyce problem bezro-
bocia technologicznego wynika raczej z  różnic w  proce-
sach dostosowawczych uzgadniania rozlicznych interesów 
i  przemodelowania wskazanej hybrydy w  średnim i  dłu-

gim okresie. W przedsiębiorstwie owe przemodelowania, 
z których wynika też gotowość do radykalnych przemian 
technologicznych (np. wdrożenia I4.0, cyfryzacji), reko-
mendowane są  najczęściej w  formułach poradnikowych 
(KPMG, 2017, s. 18). Zagadnienia te mają jednak znacz-
nie głębsze uzasadnienie, co znajduje wyraz w cytowanej 
literaturze, a  dotyczą kwestii zarządczych, społecznych, 
inwestycyjnych, które, choć wyrastają z  mikroskali, ope-
rują w instytucjonalnym otoczeniu przedsiębiorstwa, nie-
ustająco oddziałując na jego wewnętrzną aktywność. 

I tak, do wiodących zadań w zakresie kwestii technolo-
gicznych należy zaliczyć: monitorowanie trendów techno-
logicznych, cyfryzację, symulację i analitykę na wielkich 
zasobach liczb, synchronizację, koordynację, standaryza-
cję, cyberbezpieczeństwo, samokontrolę systemów pro-
dukcyjnych i autonaprawę błędów. Wsparcie otoczenia to: 
wpływ na zmiany infrastrukturalne, zamówienia publicz-
ne, wsparcie B+R, kompleksowa polityka innowacyjna, 
zapewnienie otwartego dostępu do wiedzy i informacji. 

Świadomość technologiczna wyznaczać powinna 
przedsięwzięcia inwestycyjne, a  tu priorytetem jest finan-
sowanie I4.0  ze wszystkich dostępnych źródeł, co wiąże 
się z koniecznością stałego ich monitorowania, efektywne 
korzystanie z  zasobów i  wzrost efektywności inwestycji, 
zarządzanie finansami przy zastosowaniu adekwatnych 
technologii, koncentrowanie się na innowacjach finan-
sowych, wielowymiarowa ocena ryzyka inwestycyjnego. 
W  otoczeniu przedsiębiorstwo musi znaleźć wsparcie za 
pomocą specyficznych narzędzi i  źródeł finansowania in-
westycji I4.0  oraz działań z  nim związanych, działalności 
informacyjnej upowszechniania wiedzy o  źródłach oraz 
warunkach finansowania, a także współfinansowania inno-
wacji technologicznych i społecznych towarzyszących I4.0, 
współdzielenie ryzyka finansowania inwestycji I4.0  (gwa-
rancje państwa), narzędzia polityki fiskalnej i monetarnej.

W  kwestii zarządzania dominować winno myślenie 
strategiczne na każdym poziomie, kultura innowacji, bu-
dowanie scenariuszy rozwoju, nawigacja technologiczna 
i  produkcyjna, personalizacja procesów i  produktów, 
angażowanie pracowników w  podejmowanie decyzji, 
wykształcanie komórek B+R i  zarządzanie innowacjami, 
w  tym korzystanie z  otwartej innowacji, narzędzia au-
tonomiczne powiązane elementami łańcucha wartości, 
koncentacja na wartościach, nie na kosztach, elastyczne 
modele biznesowe, nowa logistyka, współpraca mene-
dżersko-pracownicza, kumulacja talentów, elastyczność 
polityki kadrowej, kreacja nowych zawodów i  nowych 
miejsc pracy, otwartość na nowe trendy (badania forsi-
ghtowe), zabezpieczanie popytu na nowe role w zarządza-
niu, formuły wynagrodzeń motywujących do przemian 
technologicznych. Wsparcie otoczenia powinno się ma-
terializować w  tworzeniu warunków instytucjonalnych 
zastępowania pracy ludzkiej robotami czy współpracy 
człowiek –  maszyna, wsparciu i  szkoleniu zastosowania 
sztucznej inteligencji, instytucjonalizacji koordynacji cza-
su pracy w formułach zwiększających wydajność, strategii 
oraz warunków do projektowania i  działania systemów 

„inteligentnych fabryk”, w  nowym systemie badań, wdro-
żeń i szkoleń dla I4.0, dzieleniu ryzyka z tym związanego.



18 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 1/2020

Charakterystyczne dla kwestii społecznych (wyzwań 
i  motywacji) jest to, iż pojawiają się one w  otoczeniu 
przedsiębiorstwa, w nim się rozwijają i ponownie zasilają 
otoczenie firmy, skutkując pozytywnie bądź negatyw-
nie na oba wymiary. Priorytetami w  przedsiębiorstwie 
powinna być przede wszystkim integracja społeczna, 
współpraca, współtworzenie, wpływ na poziom życia, 
indywidualizacja motywacji, strategia wykorzystywania 
talentów i  kompetencji, odczucie sprawiedliwości spo-
łecznej, eliminacja nierówności i  dyskryminacji, klimat 
życzliwości i  zaufania, identyfikacji z firmą. Zewnętrzne 
oddziaływanie na wskazane wyznaczniki mieści się w sys-
temie edukacji –  chodzi o  wielopłaszczyznowe systemy 
edukacji i szkoleń, staży, emerytur itp., uczenie się zarzą-
dzania społeczeństwem, wzrost standardów socjalnych 
czy kumulowanie lokalizacyjne kreatywnej klasy (Florida, 
2002). W szerszym wymiarze dotyczy to również polityki 
zdrowotnej, upowszechniania polityki państwa dobroby-
tu i społecznej gospodarki rynkowej, promocji gospodarki 
współdzielenia, tworzenia wielu platform uświadamiania 
i  upowszechniania wiedzy, wyników badań, wdrażania 
innowacji społecznych oraz przygotowania ludzi do ak-
ceptacji ryzyka, łagodzenia oczekiwań społecznych co do 
drastycznych prób wypierania ludzi przez roboty, ochrony 
przed prekariatem, okresowych poszukiwań i kreowania 
pracy dla pracowników o niskich kwalifikacjach.

Podsumowanie

P rzemysł 4.0 stał się niejako strategią reindustrializacji 
Europy, wręcz formułą „ucieczki do przodu”, dlatego 

szczególnie po  targach w  Hanowerze w  2018  r. nastąpił 
dynamiczny rozwój europejskich inicjatyw na rzecz 
wspierania I4.0. Strategie, platformy lub specjalistyczne 
programy finansowe na rzecz rozwoju I4.0  posiadają 
już niemal wszystkie państwa najwyżej rozwinięte oraz 
duża część państw doganiających. Wielki entuzjazm dla 
jednego z  wymiarów czwartej rewolucji przemysłowej, 
a więc I4.0 w wiodących gospodarkach europejskich (np. 
niemieckiej) nie tracą z  pola widzenia konieczności po-
konania wielu wyzwań, których nie da się zwalczyć bez 
aktywnej roli państwa.

Artykuł ma charakter merytorycznej refleksji, w  prze-
ciwieństwie do wielu publikacji o charakterze poradniko-
wym. Starano się w  nim wykazać, na podstawie analizy 
prezentacji zawartych w naukowej literaturze przedmiotu, 
przeprowadzonych dotąd badań obcych i  własnych, iż 
wdrożenie I4.0  to nie tylko kwestia nowych technologii  
i/lub narzędzi i/lub metod produkcji, w przedsiębiorstwie, 
ale implikuje ono zmiany we wszystkich aspektach zarzą-
dzania, a  więc na poziomie wewnętrznym, w  relacjach 
z  partnerami i, bardziej ogólnie, z  otoczeniem (z  jego 
głównymi aktorami państwem i  rynkiem), w  którym 
przedsiębiorstwo działa. Wskazuje się, iż wdrażanie 
I4.0 należy widzieć i badać w kontekście zrównoważone-
go rozwoju, w  jego formule, potrójnego zrównoważenia. 
O ile bowiem dyskusji nie podlega specyficzne powiązanie 
I4.0  i  zrównoważonego rozwoju, o tyle zainteresowania 
badawcze ukierunkowuje się przede wszystkim na filary 

ekonomiczne i  filary środowiskowe, głównie technolo-
giczne owych powiązań. Specjalnego wkładu badawczego 
wymaga w związku z tym zaniedbany dotąd w badaniach 
zrównoważonego rozwoju trzeci filar, społeczny, a  tu 
szczególne zapotrzebowanie zgłaszane jest na innowacje 
społeczne oraz badanie i ocenę wzajemnych relacji poja-
wiających się między filarami potrójnie zrównoważonego 
rozwoju w kontekście I4.0.

Proponowane w  artykule podejście refleksyjne po-
winno zasugerować menedżerom, iż holistyczny sposób 
starannego sformułowania strategii i  mapy drogowej 
przejścia do Przemysłu 4.0  jest jedynym, pozwalającym 
na pełne skorzystanie z całego pakietu pozytywnych wy-
znaczników tej koncepcji, które wydaje się ona przynosić 
zainteresowanym. Oczywiście, prezentowany materiał, 
mimo iż z pewnością zawiera pewne wskazania uświada-
miające zjawisko i  konsekwencje pomocne w  akceptacji 
wdrażania Przemysłu 4.0 przez menedżerów, nie oznacza 
wypełnienia luk badawczych przedmiotu, wręcz przeciw-
nie, monituje się konieczność podejmowania ciągłych, 
a  także pogłębionych studiów umożliwiających stworze-
nie lepszej bazy merytorycznego wsparcia dla zarządza-
jących zarówno przedsiębiorstwem, jak i jego otoczeniem.
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Przypisy

1)  W tekście tym prezentacje statystyczne ograniczone zostały 
do niezbędnego minimum, po  pierwsze ze względu na ich 
obfitość w  literaturze przedmiotu, po drugie ze względu na 
ich ograniczoną i nietrwałą aktualność w miarę upływu czasu 
oraz po trzecie, najważniejsze, ze względu na skoncentrowa-
nie się na jakościowym, a nie ilościowym wymiarze analizo-
wanych tu problemów. 

2)  Wyniki realizowanego w SGH cyklu badań nt. konsekwencji 
barier w  otoczeniu instytucjonalnym przedsiębiorstw oraz 
wyniki badań UJ prowadzonych w ramach międzynarodowe-
go konsorcjum w projekcie: Industrie 4.0 zwischen Idee und 
Realitaet (Banse i in., 2019).

3)  Dobrym przykładem jest tu inicjatywa SETI@Home pokazu-
jąca znaczenie mocy obliczeniowej dla kształtowania warun-
ków instytucjonalnych, zob. Benkler (2008, s. 97–98).

4)  Badania wykazują, że w 2018 r. wg głównych baz danych publi-
kacji naukowych opublikowano prawie 10 000 prac z kluczem 

„Industry 4.0”, 1345 z kluczem „business and management”, 495 
z kluczem „zarządzanie”, ale ostatecznie, po wyłączeniu dupli-
katów i abstraktów pozostało 68 publikacji ściśle dotyczących 
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zarządzania w warunkach I4.0. Stąd też badanie przedmiotu 
cechuje wiele poważnych luk odnoszących się do skali i rodza-
ju zmian w zarządzaniu, jak komunikacja z partnerami, iden-
tyfikowanie aktorów ecosystemu I4.0, w którym operują firmy, 
zmieniających się struktur zarządzania w  związku z  otwartą 
innowacją itp. (Sustainability, 2018, s. 4–6).
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The Company and its Environment  
in the Face of the Fourth Industrial Revolution 
— Challenges, Opportunities and Threats

Summary

The article has the nature of substantive reflection. The 
authors have attempted to show in it, based on the anal-
ysis of presentations contained in Polish and foreign lit-
erature of the subject, foreign and own research carried 
out so far that the implementation of Industry 4.0 is not 
only a  matter of new technologies and / or tools and / 
or production methods in the enterprise, but it implies 
changes in all aspects of the company’s operation, not 
only at the internal level, but also in relations with part-
ners and, more generally, with the environment (with its 
main actors –  the state and the market). The analytical 
goal here is to indicate that the exceptionally fast pace 
of new technologies emergence makes it impossible 
for producers, consumers and regulatory mechanisms 
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to prepare beforehand to changes resulting from them, 
and what follows to identify the necessary directions of 
modifying the enterprise management and the function-
ing of the institutional environment which create new 
opportunities but also barriers and even threats. The 
authors put forward the thesis that opening the econo-
my to the potential of the fourth industrial revolution 
is becoming an indispensable condition for maintaining 
the ability to compete in the market and to meet new, 
yet consistently efficiency-oriented market requirements, 
forcing a  change in the business philosophy, which 
temporarily leads to various asymmetries and socio-eco-
nomic maladjustments, management and regulatory 
issues. Therefore, the point is to involve enterprises into 
alleviating these asymmetries and achieve the goal of 
triple sustainable inclusive development, to learn how to 
reconcile social, economic, technological and ecological 

goals in the management process, while minimising the 
waste of material and human resources. The assessments 
and conclusions contained in the study are largely based 
on hermeneutics. Three threads are signalled in the 
study, the first refers to the theoretical foundations of 
the framework of the enterprise environment shaped by 
state-market relations and the necessity of its evolution 
in new technological and social conditions; the second 
concerns the basic condition of 4RP dynamism, which 
is digitisation and the adequacy of its progress to chal-
lenges, while the third thread discusses and assesses the 
readiness to implement Industry 4.0.

Keywords

fourth industrial revolution, Industry 4.0, the state-mar-
ket relations, institutional environment

Wprowadzenie

R ozwój zarządzania procesowego w działalności przed-
siębiorstw stawia przed organizacjami nowe wyzwa-

nia, wynikające z turbulencji otoczenia oraz zachodzących 
zmian technologicznych, społecznych i  ekonomicznych 
(Kiełtyka, Charciarek, 2019; Grajewski, 2012; Długosz 
i  in., 2018). Potrzeba podejmowania takich działań spo-
wodowana jest również przez krótkie cykle życia produk-
tów, a  także wzrost znaczenia wartości niematerialnych 
w  tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji (Koç 
i  in., 2019; Gierszewska, 2020). Oznacza to konieczność 
właściwego kompletnego i  spójnego podejścia do za-
rządzania procesowego bazującego na zasobach wiedzy. 
Ewolucja zarządzania procesowego stanowi odpowiedź 
na rosnącą turbulencję otoczenia i  zachodzące zmiany 
wewnątrz przedsiębiorstwa, wzrost złożoności procesów 
wewnętrznych, zewnętrznych, a  także indywidualizację 
potrzeb i  oczekiwań klienta (Rosemann, vom Brocke, 
2015; Mikuła, Stefaniuk, 2018). 

Wymogi współczesnego otoczenia makro i  mikro 
nie pozwalają na rozłączne traktowanie problematyki 
procesów i wiedzy. Przedsiębiorstwa, które decydują się 
na takie działanie, skazują się na porażkę rynkową w wy-
niku utraty możliwych efektów synergii, które mogłyby 
powstać, gdyby realizowane było podejście całościowe, 

 integrujące te koncepcje zarządzania. Wykorzystanie wie-
dzy umożliwia osiągnięcie znacznych korzyści w zakresie 
uporządkowania sposobu działania przedsiębiorstwa, 
realizowanych procesów, obniżki kosztów, zwiększenia 
elastyczności i  przejrzystości, identyfikacji procesów, 
orientacji na klienta i  poprawy pozycji konkurencyjnej 
(Rostek i in., 2019). 

Zarówno zarządzanie procesowe w  organizacji, jak 
i  kompleksowe zarządzanie wiedzą powinny być reali-
zowane wspólnie, w  ramach strategii przyjętej przez or-
ganizację. Ponadto rozłączne traktowanie problematyki 
procesów i  wiedzy w  przedsiębiorstwie powoduje utratę 
efektów synergii, które mogłyby powstać, gdyby uwzględ-
niane było podejście całościowe.

Celem artykułu jest wskazanie stanu obecnego w  za-
kresie zarządzania procesowego z wykorzystaniem wiedzy 
w polskich przedsiębiorstwach. Główne pytanie badawcze 
dotyczyło zagadnienia: w  jaki sposób polskie przedsię-
biorstwa zorientowane procesowo wykorzystują zasoby 
wiedzy? W  publikacji zastosowano następujące metody 
i  techniki badawcze: analizę literatury przedmiotu oraz 
analizę wyników badań własnych realizowanych w Polsce 
w 2019 roku. Przedstawione w artykule zagadnienia mają 
zarówno walor poznawczy, jak i praktyczny.
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Zarządzanie procesowe – rozwój 
znaczenia koncepcji w aspekcie 
dynamicznych zmian otoczenia

P ostępująca zmienność otoczenia, zwiększające się 
oczekiwania klientów oraz presja konkurencji wyma-

gają od organizacji gotowości do elastycznego działania. 
Oznacza to, że organizacja powinna mieć zdolność do na-
uki, adaptacji do warunków otoczenia oraz szybkiego we-
wnętrznego przedefiniowania w  zakresie realizowanych 
zadań, systemów i  struktur. Organizacje funkcjonujące 
na rynku nieustannie prowadzą wymianę z  otoczeniem, 
a w jej wyniku muszą godzić się na adaptację do zmienia-
jących się nieustannie warunków zewnętrznych. Wpływa 
to również na zachodzące w  tych organizacjach procesy, 
które również powinny ulegać zmianom bardziej bądź 
mniej dogłębnym (Kiełtyka, Charciarek, 2019). Dotyczy 
to w szczególności tych działań, które związane są z two-
rzeniem i dostarczaniem dla klienta wartości, produktów 
bądź usług. Coraz częściej organizacje, w  celu zaspoko-
jenia potrzeb rynku, powinny personalizować swoje 
produkty bądź dostarczane usługi. Wymusza to na nich 
dokonywanie wielu zmian w dotychczasowych sposobach 
i metodach działania oraz konieczność doskonalenia pro-
cesów (Brajer-Marczak, 2018; Bitkowska, 2019). 

W  takich warunkach naturalną konsekwencją jest mo-
dyfikacja podejścia do zarządzania procesowego, które 
ewoluowało z  klasycznego ujęcia typowego dla inżynie-
rii przemysłowej i  założenia o  niezmienności procesu. 
W znaczeniu klasycznym modyfikacje procesu polegały na 
eliminacji nadmiarowych działań i  jego stopniowym, ale 
wolnym usprawnianiu zgodnie z cyklem Deminga. Podej-
ście procesowe to kompleksowe myślenie o procesach jako 
powiązanych ze sobą czynnościach. Zwiększenie efektyw-
ności funkcjonowania organizacji uzyskuje się poprzez 
identyfikację tych czynności oraz ich usprawnianie i  nie-
ustanne udoskonalanie. Zarządzanie procesowe rozumiane 
jako orientacja i doskonalenie realizowanych w ramach or-
ganizacji procesów jest podejściem, które funkcjonuje nie-
rozłącznie z naukami o zarządzaniu. Klasyczne zarządzanie 
organizacją opierało się na założeniu, że należy tworzyć 
systemy możliwie najlepiej zrozumiałe dla ich wykonaw-
ców. Ze względu na fakt, że w  przeszłości organizacje za-
trudniały lub korzystały z usług nisko wykwalifikowanych 
pracowników, relacje między członkami organizacji były 
bardzo proste, a  uczenie się ról w  organizacji wymagało 
długotrwałego powtarzania tych samych działań. Podział 
odpowiedzialności był ściśle określony – na wykształcone-
go i podejmującego decyzje przełożonego oraz wykonują-
cego polecenia pracownika (Grajewski, 2012, s. 11).

Współcześnie należy wskazać na adaptację zachodzą-
cych w  organizacjach procesów do wymagań klientów 
oraz o  zarządzaniu procesowym i  zarządzaniu wiedzą 

jako dwóch komplementarnych koncepcji, a nierozerwal-
nie połączonych wieloma wspólnymi elementami (Trocki, 
2016; Bitkowska, 2018, s. 68) (rys. 1).

W  literaturze przedmiotu prezentowane są  poszcze-
gólne etapy zarządzania procesowego określane jako 
struktura zarządzania procesowego lub cykl zarządzania 
procesowego. S. Nowosielski (2018) proponuje cztery 
etapy w zakresie zarządzania procesowego: identyfikację 
procesów, modelowanie procesów, wdrażanie procesów 
oraz kierowanie (ocena funkcjonowania). Należy wskazać 
na konieczność doskonalenia procesów, ich symulacji 
oraz optymalizacji (Rosemann, vom Brocke, 2015; Brajer-

-Marczak, 2018; Bitkowska, 2019) . 
Koncentracja na procesach pozwala na zwiększenie 

efektywności działania całej organizacji. Sprawność i sku-
teczność działania organizacji zarządzanych procesowo 
jest bezpośrednią pochodną sprawności realizowanych 
w  nich procesów. Warunkiem sprzyjającym takiemu 
doskonaleniu i  usprawnianiu funkcji organizacji jest ist-
nienie procesów ustrukturalizowanych, czyli takich, które 
umożliwiają ich dokładne opisanie w  formie algorytmu 
działania. Współcześnie jednak coraz mniej procesów za-
chodzących w organizacjach daje się zaliczyć do tej grupy 
procesów (Szelągowski, 2018).

Proces zarządzania wiedzą 
w organizacjach

Z arządzanie wiedzą jest koncepcją, która staje się stan-
dardowym rozwiązaniem w  praktyce gospodarczej. 

Jest to efekt realizacji postulatu Nowej Ekonomii i rozwo-
ju społeczeństwa informacyjnego, dla którego podstawo-
wym zasobem jest informacja i wiedza, którą można dzię-
ki niej budować (Prusak, 1996). Lata dziewięćdziesiąte XX 
wieku to czas, w którym powstaje zupełnie nowa kategoria 
produktu, który nie jest już utożsamiany tylko i  wyłącz-
nie z  towarami i  usługami. Coraz częściej przedmiotem 
wymiany handlowej staje się informacja i  coraz częściej 
produkty finalne przyjmują formę cyfrową, niematerialną 
(Kisielnicki, Sobolewska, 2019). Coraz częściej zauważa 
się, że jedynie organizacje „uczące się”, czyli otwarte na 
wiedzę, jej pozyskiwanie i  rozwijanie, mają szanse na 
osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i w efekcie sukcesu 
rynkowego (Kisielnicki, Sobolewska, 2019). 

Koncepcja łańcucha wartości jest cały czas aktualna 
i  wykorzystywana w  praktyce gospodarczej przedsię-
biorstw (Value Network) (Kano, 2018). Podstawę tego 
łańcucha stanowią realizowane w niej procesy i interakcje 
pomiędzy uczestnikami organizacji. W efekcie ich realiza-
cji powstają zarówno wartości materialne (jak choćby pro-
dukty), jak i niematerialne (czyli między innymi wiedza). 
Dlatego też zarządzanie wiedzą w  organizacji powinno 
obejmować swoim zasięgiem wszystkie dostępne sfery 

Rys. 1. Ewolucja zarządzania procesowego
Źródło: Bitkowska 2018, s. 21
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działalności, gdyż są one w sposób pośredni bądź bezpo-
średni wynikiem jej oddziaływania. Dzięki wiedzy orga-
nizacja nabywa zdolność do rozwiązywania problemów. 
Wiedza jest również fundamentem dla rozwoju innowacji 
w organizacjach (Gołębiowska-Tataj, 2013), które współ-
cześnie coraz częściej stanowią o jej pozycji rynkowej. Nie 
ulega wątpliwości i potwierdzają to autorzy, iż wiedza jako 
zasób strategiczny powinna być nieustannie „w  ruchu”, 
a  zatem nieustannie identyfikowana, mierzona, pozyski-
wana i rozwijana, a następnie wykorzystana i chroniona. 
(Verburg, Andriessen, 2011; Spraggon, Bodolica, 2017).

Budowanie takiej pozycji rynkowej wymaga od orga-
nizacji nieustannego zaangażowania w procesy zarządza-
nia wiedzą. Nie wystarczy sam fakt posiadania wiedzy, 
ale musi być ona „w  ruchu”. Wiedza nabiera znaczenia 
w  chwili, gdy jest wykorzystywana (Kisielnicki, Sobo-
lewska, 2019). Sam fakt jej posiadania i magazynowania 
nie tworzy wartości, wręcz przeciwnie, wykorzystywanie 
starej i  nieaktualnej wiedzy skutkuje „wartością ujemną” 
dla organizacji (Krupski i in., 2009, s. 179). Z tej przyczyny 
zarządzanie wiedzą nie może być działaniem jednorazo-
wym, musi stać się nieustannie zachodzącym w ramach 
organizacji procesem. Na proces zarządzania wiedzą skła-
dają się trzy subprocesy (Śmiałek, 2016, s. 115–116): 

• dystrybucji wiedzy, dzięki której członkowie organiza-
cji mają zagwarantowany dostęp do wiedzy znajdującej 
się w zasobach organizacji,

• organizacyjnego uczenia się, czyli pozyskiwania wie-
dzy i rozwijania aktualnie posiadanych zasobów,

• produkcji wiedzy, w wyniku której informacje zostają 
przekształcane na użyteczną „tu i teraz”, z perspektywy 
organizacji, wiedzę.
Zarządzanie wiedzą jest procesem, który powinien 

być realizowany tak długo, jak długo działa organizacja. 
G. Probst, S. Raub i K. Romhardt (2002) zaprezentowali 
model, który wyodrębnia elementy, które bezpośrednio 
obejmuje zarządzanie wiedzą (rys. 2). Model przedsta-
wia również powiązania między nimi oraz wskazuje na 
cykliczność realizowanych poszczególnych procesów 
w strukturze zarządzania wiedzą.

Procesy zarządzania wiedzą w  organizacji wzajemnie 
na siebie wpływają i  się przenikają. Można wprawdzie 
wyszczególnić etapy w  cyklu zarządzania wiedzą i  ich 

następstwa, jednak każdy z  tych elementów może (i  po-
winien) wpływać na kształt innych etapów tego cyklu. 
Podobne ujęcie znajdujemy u T. Davenporta i L. Prusaka 
(1998), którzy wskazują na trzy procesy zarządzania wie-
dzą (nabywania wiedzy, jej kodyfikacji i transferu), które 
również charakteryzują się tym, iż wzajemnie na siebie 
oddziałują. W  ramach procesu nabywania wiedzy ma 
miejsce poszukiwanie informacji, jej źródeł, selekcjono-
wanie i ocena przydatności wiedzy, a następnie tworzenie 
jej i  aktualizowanie istniejących w  organizacji repozyto-
riów wiedzy. Proces kodyfikacji to zapisywanie wiedzy, 
przygotowywanie wiedzy do udostępniania w organizacji. 
Proces transferu wiedzy to rozpowszechnianie zarówno 
w  sposób formalny (np. newslettery, aktualizacje baz 
i repozytoriów, zmiany w procesach organizacyjnych), jak 
i w ramach kontaktów nieformalnych zachodzących w or-
ganizacji (Szelągowski, 2018, s. 144).

Zarządzanie procesowe 
z wykorzystaniem wiedzy

N aturalnym kierunkiem rozwoju dla współczesnych 
organizacji jest nie tylko dbałość o  doskonałość 

procesową, ale również dbałość o  stan zasobów wiedzy 
i wzmocnienie procesu zarządzania nią. Nie mogą być to 
odrębne procesy, a raczej konieczna jest ich synchroniza-
cja i wzajemne połączenie. W tym przypadku można mó-
wić o synergii pomiędzy tymi procesami, w wyniku której 
tworzona jest wartość dodatkowa, która może stanowić 
o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej organizacji. 

Proces zarządzania wiedzą nie powinien zachodzić 
w separacji od pozostałych procesów zachodzących w or-
ganizacji. We wcześniejszej części artykułu zwrócono 
uwagę na koncepcję łańcucha wartości, w którym wiedza 
stanowi koło napędowe dla realizowanych procesów. Wie-
dza, co już zostało zaakcentowane, jest uznawana za zasób 
o znaczeniu podstawowym. Jest o tyle specyficznym zaso-
bem, że ujawnia się w trakcie działania i również w wyni-
ku jej użytkowania – wtedy dochodzi do jej rzeczywistego 
rozwoju. Stąd wszelkie próby dokładnego oszacowania 
zasobów wiedzy pozostających w gestii organizacji są nie-
zwykle trudnym zadaniem, gdyż jej rzeczywisty zakres 
może znacznie różnić się od uprzednio zadeklarowanego. 

Rys. 2. Elementy procesu zarządzania wiedzą
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Probst i in., 2002, s. 46
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Zarządzanie procesowe również coraz silniej, wskazuje 
na procesowe zarządzanie zorientowane na wiedzę jako 
odpowiedź na wymagania nieustannie zmieniających się 
uwarunkowań gospodarczych. Zachodzące wewnątrz 
organizacji procesy biznesowe stanowią katalizator dla 
tworzenia i  pogłębiania zasobów wiedzy. Konsekwencją 
uruchomienia procesu w  organizacji jest nie tylko ko-
nieczność wykorzystania zasobów wiedzy, ale podejście 
procesowe wkomponowuje się w cały proces zarządzania 
wiedzą, począwszy od definiowania potrzeb, a  skoń-
czywszy na zachowywaniu i ochronie wiedzy. Połączenie 
tych dwóch podejść, czyli kompleksowego zarządzania 
wiedzą z  zarządzaniem procesaowym, może w  efekcie 
umożliwiać:

• poszukiwanie i pozyskiwanie wiedzy procesowej w celu 
doskonalenia przedsiębiorstwa oraz wprowadzania in-
nowacyjnych rozwiązań,

• transfer i  wykorzystanie specjalistycznej wiedzy oraz 
know-how,

• skuteczniejszą współpracę między pracownikami,
• udostępnienie odpowiednich zasobów wiedzy me-

nedżerom procesów oaz pozostałym pracownikom 
w organizacji,

• dzielenie się wiedzą wewnątrz zespołów procesowych 
i pomiędzy zespołami,

• wpływ na innowacyjność pracowników poprzez popra-
wę komunikacji.
Wdrożenie takiego podejścia do zarządzania proce-

sowego w przedsiębiorstwie jest działaniem koniecznym, 
ale niełatwym. Organizacje muszą, w  świetle wymogów 
rynkowych, umożliwiać swoim pracownikom codzienne 
wykorzystywanie i  tworzenie wiedzy w  ramach zacho-
dzących procesów biznesowych. Organizacje te muszą 
również intensywnie monitorować zmieniający się rynek, 
w najsilniejszym stopniu w dziedzinie dostawców rozwią-
zań informatycznych, tak aby adaptować funkcjonujące 
w  organizacji systemy w  celu uniknięcia luki technolo-
gicznej (Szelągowski, 2018, s. 67). 

Wykorzystywanie koncepcji zarządzania wiedzą 
w procesowym zarządzaniu organizacją w pełni wpisuje 
się w  cytowane we wcześniejszej części artykułu ujęcia 
zarządzania wiedzą (rys. 3).

Szczególnie widoczne na zestawieniu pokazanym na 
rysunku 3 jest to, że trudno o jednoznaczne przyporząd-
kowanie działania do jednej konkretnej grupy działań. 

Wskazuje to ponownie na konieczność przenikania się 
poszczególnych aktywności dla efektywnego zarządzania 
wiedzą procesową w organizacji.

Analiza wyników badań realizowanych 
w polskich przedsiębiorstwach 
zorientowanych procesowo

B adania przeprowadzono w 2019 r. w Polsce wśród 182 
przedsiębiorstw zorientowanych procesowo z  wyko-

rzystaniem kwestionariusza ankiety realizowanego bez-
pośrednio, zawierającego zarówno pytania otwarte, jak 
i zamknięte. Doboru przedsiębiorstw do badań dokonano 
metodą celową, a  respondentami badań byli menedże-
rowie, przedstawiciele kadry zarządzającej dysponujący 
odpowiednią wiedzą w  zakresie inicjatyw zarządzania 
procesowego. Kwestionariusz ankiety został przygotowa-
ny na podstawie studiów literaturowych i  doświadczeń 
z zakresu zarządzania procesowego w organizacjach (Bit-
kowska, 2019). Badano wykorzystanie zasobów wiedzy 
w organizacjach procesowych na poszczególnych etapach 
cyklu zarządzania procesowego m.in.: identyfikacji, mo-
delowania, doskonalenia, jak również ich monitorowania 
czy raportowania.

Spośród 182 przedsiębiorstw, które zdecydowały się 
na uczestnictwo w ankiecie badawczej, jedynie 5 nie wy-
korzystuje w swojej działalności zarządzania wiedzą. Co 
jednak znaczące, aż 177 spośród nich rzeczywiście ma 
świadomość i  aktywnie wykorzystuje procesy zarządza-
nia wiedzą albo dla całej organizacji, albo dla wybranych 
obszarów jej działalności (rys. 4). Dalsze analizy opisane 
w treści artykuły dotyczą próby badawczej 177 przedsię-
biorstw i są pytaniami o ich bezpośrednie doświadczenia 
związane z wykorzystaniem zarządzania wiedzą w zarzą-
dzaniu zorientowanym na procesy.

Prezentowane w części teoretycznej rozważania znaj-
dują odzwierciedlenie w  realizowanej części badawczej 
(rys. 3). W przypadku zarządzania procesowego oparte-
go na zasobach wiedzy mamy do czynienia z pozyskiwa-
niem wiedzy, jej utrwaleniem w zachodzących procesach 
oraz upowszechnieniem wiedzy w  ramach organizacji. 
Wszelkie te działania, podejmowane przez organizacje, 
mają na celu odniesienie wymiernych korzyści, któ-
re stanowią odpowiedź na wyzwania stawiane przez 
współczesny rynek. Organizacje, które zadeklarowały, iż 

Rys. 3. Model procesowy zarządzania wiedzą
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Szelągowski, 2018, s. 144
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w ramach ich procesów, tematyka wiedzy i zarządzania 
nią pełni istotne miejsce, zostały zapytane o rzeczywiste 
korzyści, które wynikają bezpośrednio z  podejmowa-
nych przez nie działań. Pierwszym etapem, zarówno 
w  przypadku zarządzania procesowego, jak i  zarządza-
nia wiedzą w organizacji, jest jej lokalizacja. Chodzi tu 
o wskazanie źródeł informacji, określenie miejsc, z któ-
rych ta informacja może pochodzić i gdzie należy jej szu-
kać. W przypadku zarządzania w organizacji elementem 
koniecznym, wpisującym się w  zarządzanie procesowe, 
jest identyfikacja i wskazanie procesów w niej zachodzą-
cych. Jest to konieczny element działania, gdyż dopiero 
określony, opisany proces można dalej analizować, pod-
dawać symulacji i  dokonywać jego poprawy, optymali-
zować. Uwzględnionych w  badaniach 177 organizacji 
zarządzanych procesowo zapytanych zostało o  to, czy 
identyfikacja procesów w  ich działalności skutkuje dla 
przedsiębiorstwa korzyściami. W konsekwencji, czy jest 
to działanie, które należy podejmować. Odpowiedzi były 
w tym przypadku prawie jednoznaczne (rys. 5). Jedynie 
1,13% organizacji zdecydowanie nie widzi takich korzy-
ści. Jednocześnie na korzyści z  tego działania wskazuje 
ponad 70% ankietowanych organizacji. 

Rys. 4. Wykorzystanie koncepcji zarządzania wiedzą w zarzą-
dzaniu procesowym
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Korzyści z etapów realizacji zarządzania procesowego 
z wykorzystaniem wiedzy – identyfikacja procesów
Źródło: opracowanie własne

Podobną sytuację można zaobserwować w przypadku 
kolejnych etapów zarządzania procesowego –  modelo-
wania oraz optymalizacji. Przeważająca część organizacji 
spośród tych, które uczestniczyły w  badaniu, wskazuje, 
na istnienie korzyści bezpośrednio wynikających z faktu 
wykorzystania wiedzy w modelowaniu procesów (rys. 6) 
oraz optymalizowania procesów zachodzących w organi-
zacji (rys. 7).

Na podstawie modeli procesów zachodzących w  or-
ganizacji oraz wyników ich optymalizacji podejmowane 
są  działania symulacyjne. Wynika to z  faktu, iż przed 
wdrożeniem procesu konieczne jest sprawdzenie, w  jaki 
sposób proces będzie przebiegał i jakie będzie miał skutki 
na organizację, produkt bądź jej otoczenie. Z tej przyczy-
ny dokonuje się symulacji. W tym przypadku zdania nie 
są aż tak jednoznaczne, jak było w poprzednich pytaniach 
(rys. 8). Znaczna część organizacji nie potrafi określić, czy 
prowadzona symulacja działań ma skutki korzystne dla 
organizacji. Wytłumaczyć to można faktem, iż korzyści 
bezpośrednie wynikające z  dokonania symulacji  nie są   
w  rzeczywistości wymierne. Potencjał symulacji widzą  
z kolei menedżerowie wskazujący na odpowiedź „raczej 
tak”, gdyż działania te pozwalają na uniknięcie przyszłych, 
niekiedy kosztownych błędów w procesach. Umożliwia to 
lepsze projektowanie procesów oraz przeprowadzenie ich 
weryfikacji w bezpiecznym środowisku testowym. 

Rys. 6. Korzyści z etapów realizacji zarządzania procesowego 
z wykorzystaniem wiedzy – modelowania procesów
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Korzyści z etapów realizacji zarządzania procesowego 
z wykorzystaniem wiedzy – optymalizacja procesów
Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Korzyści z etapów realizacji zarządzania procesowego 
z wykorzystaniem wiedzy – symulacja procesów
Źródło: opracowanie własne

Kolejne dwa pytania, których wyniki zostały przesta-
wione na rysunkach 9  i 10, odnoszą się do monitorowa-
nia procesów realizowanych w  organizacjach oraz ich 
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 raportowania. W obu przypadkach wynik ankiet wygląda 
w sposób bardzo podobny, a udzielane odpowiedzi są po-
równywalne. Może być to wynikiem bezpośredniego po-
wiązania tych dwóch czynności ze sobą, gdzie w  wyniku 
prowadzonego monitoringu pisze się raporty i w wyniku 
tych działań dochodzi do kodowania wiedzy procesowej. 

Rys. 9. Korzyści z etapów realizacji zarządzania procesowego 
z wykorzystaniem wiedzy – monitorowanie procesów
Źródło: opracowanie własne

Rys. 10. Korzyści z etapów realizacji zarządzania procesowego 
z wykorzystaniem wiedzy – raportowanie procesów
Źródło: opracowanie własne

Pytanie o korzyści dla organizacji, które są bezpośred-
nim wynikiem doskonalenia procesów, podobnie jak 
pozostałe, spotkało się z  dużą aprobatą ankietowanych 
(rys. 11). Co ciekawe, aż 26 organizacji spośród 177, które 
wzięły udział w  badaniu ankietowym, nie potrafi jedno-
znacznie odpowiedzieć na pytanie o korzyści wynikające 
z doskonalenia procesów. Może to jednak wynikać z faktu, 
iż faktyczne korzyści zostaną odnotowane w  dłuższym 
horyzoncie czasowym, a organizacja nie dokonała jeszcze 
odpowiednich pomiarów. Znacznie bardziej niepokoją-
cym wyjaśnieniem w  tym przypadku byłoby to, że orga-
nizacje nie mierzą efektów podejmowanych działań. Jest 
to oczywiście możliwe, choć przeprowadzona ankieta nie 
obejmowała tego zagadnienia.

Rys. 11. Korzyści z etapów realizacji zarządzania procesowego 
z wykorzystaniem wiedzy – doskonalenie procesów
Źródło: opracowanie własne

Wprowadzenie w  organizacjach zarządzania proce-
sowego oraz zarządzania wiedzą powinno mieć na celu 
poprawienie efektywności i  skuteczności funkcjonowania 
organizacji. Wiąże się to z monitorowaniem procesów oraz 
ich kontrolą. W  praktyce kontrola ta ma miejsce dzięki 
systematycznemu śledzeniu wskaźników, określanych 
jako kluczowe współczynniki efektywności (KPI). Każda 
organizacja samodzielnie określa szereg czynników, które 
najpełniej raportują o  prawidłowości bądź pojawiających 
się problemach, w  realizowanych przez nie procesach. 
Pytanie, które zostało zadane organizacjom uczestniczą-
cym w  badaniu ankietowym, koncentrowało się właśnie 
na pozytywnym wpływie faktu wprowadzenia dostępu do 
wiedzy procesowej na jakość procesów mierzoną za pomo-
cą istotnych dla nich współczynników (rys. 12). Ponad po-
łowa ankietowanych przyznała, że taki pozytywny wpływ 
ma miejsce, przy czym aż co piąty ankietowany wyraźnie 
wskazywał na pozytywną korelację pomiędzy współczyn-
nikami efektywności procesów a  wykorzystywaniem 
w organizacji zarządzania procesowego zorientowanego na 
zasoby wiedzy. Na negatywne efekty wskazywało jedynie 
4,52% ankietowanych. Ciekawą obserwacją może być fakt, 
iż najliczniejszą grupą widoczną na rysunku 9  są  orga-
nizacje, które nie potrafią dokonać oszacowania wpływu 
zarządzania procesowego opartego na wiedzy na wartość 
współczynników efektywności. Autorki uważają, iż w tym 
przypadku można odrzucić wyjaśnienie, które mówi o bra-
ku stałego monitoringu. Sam fakt wyszczególnienia KPI 
w organizacjach wymusza na nich konieczność ich obser-
wowania. Dodać należy, iż, co już zostało podkreślone we 
wcześniejszej części artykułu, przedsiębiorstwa uczestni-
czące w badaniu zostały dobrane metodą celową. Nie są to 
przypadkowe, losowe organizacje, lecz takie, które wdroży-
ły w swoich strukturach zarządzanie procesowe. Wiąże się 
to nierozerwalnie z rygorem monitorowania i nieustannej 
obserwacji realizowanych w  nich procesów. Wyjaśnienia, 
ku którym skłaniają się autorki, są  dwa. Jedno z  nich su-
geruje, iż przedsiębiorstwa niedawno wprowadziły dostęp 
do wiedzy procesowej. Krótki horyzont czasowy powoduje, 
iż dysponują one liczbą obserwacji, która nie wystarcza dla 
podjęcia jednoznacznej decyzji. Drugim wyjaśnieniem jest 
to, iż w warunkach nieustannych zmian rynkowych, które 
wymuszają dokonywanie zmian w samych procesach pro-
dukcyjnych, nie jest możliwe dokonanie pełnej i obiektyw-
nej oceny wskaźników przed i po wdrożeniu zarządzania 
procesowego opartego na wiedzy. 

Podobnie jak w przypadku poprzedniego zagadnienia, 
jakim były współczynniki efektywności w  pytaniu o  po-
ziom zadowolenia klientów, mamy również wskazania, 
w których znaczna większość (68% ankietowanych) pod-
kreśla podniesienie poziomu zadowolenia klientów, które 
jest wynikiem wprowadzenia w  organizacji zarzadzania 
procesowego zorientowanego na wiedzę (rys. 13). Podob-
nie jak w poprzednim pytaniu, dość duża grupa ankieto-
wanych (aż 18,64%) nie potrafiła jednoznacznie udzielić 
odpowiedzi. Wyjaśnienie tego zjawiska, podobnie jak 
w  przypadku pytania o  współczynniki efektywności, 
mogłoby stanowić podstawę do dalszych, pogłębionych 
badań ankietowych. 
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Rys. 12. Optymalizacja KPI, kosztów, czasów procesów poprzez 
dostęp do wiedzy procesowej
Źródło: opracowanie własne

Rys. 13. Podniesienie poziomu zadowolenia klientów poprzez 
dostęp do wiedzy procesowej
Źródło: opracowanie własne

Analizując efekty przeprowadzonych badań, można 
stwierdzić, że niewątpliwie organizacje widzą szansę dla 
poprawy swojej efektywności i  dla wzmocnienia swojej 
pozycji konkurencyjnej poprzez wdrażanie zarządzania 
procesowego opartego na wiedzy. Widoczne jest to wyraźnie 
w  strukturze odpowiedzi na pytania badawcze. Organiza-
cje zaproszone do udziału w badaniu należą do grupy tych, 
które są świadome zachodzących w nich procesów i  jedno-
cześnie zdają sobie sprawę z ich znaczenia dla ich obecnego 
i przyszłego funkcjonowania. Są to organizacje, które w swo-
jej działalności wdrożyły zarządzanie procesowe, a znaczna 
większość z nich świadomie wykorzystuje również elementy 
zarządzania wiedzą bądź nawet wdraża tę koncepcję cało-
ściowo. Jest to niewątpliwą oznaką  zachodzących na rynku 
zmian, a zważywszy na znaczącą (aż 182 celowo wybranych 
organizacji) próbę badawczą, możemy mówić o występują-
cym na rynku polskim rzeczywistym trendzie polegającym 
na łączeniu zarządzania procesowego z zarządzaniem wiedzą 
organizacyjną. Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na 
wykorzystywanie zarządzania procesowego zorientowane-

go na zasoby wiedzy, muszą być gotowe do podejmowania 
zmian. Widoczne jest to w odpowiedziach na pytania doty-
czące kolejnych etapów zarządzania procesowego. Sam fakt 
wykorzystywania zasobów wiedzy powoduje, iż organizacje 
muszą być gotowe do nieustannej identyfikacji, modelowa-
nia, optymalizowania, symulowania, monitorowania, rapor-
towania i doskonalenia zachodzących w nich procesów. Inte-
resujące wnioski można sformułować, analizując zestawienie 
pozytywnych i  negatywnych efektów wynikających dla or-
ganizacji z rea lizacji tych kolejnych elementów zarządzania 
projektowego opartego na wiedzy (tab. 1).

O ile efekty pozytywne odnotowywane przez przedsię-
biorstwa nie budzą większych uwag ani zastrzeżeń, gdyż 
są one potwierdzeniem zasadności podejmowanych dzia-
łań, o tyle ciekawą stroną zestawienia jest strona pokazu-
jąca efekty negatywne i  brak ocen. Wyróżnia się w  tym 
zakresie pierwszy z  elementów, jakim jest identyfikacja 
zachodzących procesów. Jest to szczególnie znamienne, 
gdyż ten etap determinuje często o sukcesie dalszych dzia-
łań. Wyraźnie widoczna jest jednak ogromna przewaga 
odpowiedzi wskazujących na korzyści związane z wdraża-
niem zarządzania procesowego opartego na wiedzy. Jest to 
kolejny znak, iż podejście to zyskuje nie tylko na popular-
ności w sferze literatury przedmiotu, ale staje się codzien-
nością w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw. 

Podsumowanie

Z arządzanie procesowe zorientowane na wiedzę znajduje 
odzwierciedlenie zarówno w podejściu teoretycznym, jak 

i praktycznym, co zostało zaobserwowane w wyniku analizy 
badań w polskich przedsiębiorstwach. Procesy, które organiza-
cja realizuje w sposób sprawny i efektywny, są czynnikiem bu-
dującym dobrą opinię o organizacji, nie tylko z perspektywy 
jej menedżerów, ale również klientów. Sprawnie realizowane 
i doskonalone procesy są czynnikiem, który wpływa na efek-
tywność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność. 

Celem artykułu było wskazanie stanu obecnego w  za-
kresie zarządzania procesowego z  wykorzystaniem wiedzy 
w polskich przedsiębiorstwach. Dla zrealizowania tego celu 
zostało przeprowadzone badanie ankietowe w  organizacjach, 
które w  swojej działalności koncentrują się na procesach. 
Są to organizacje, które są  świadome istnienia swoich pro-
cesów i konieczności ich rozwijania. W przeprowadzonych 

Tabela 1. Zestawienie efektów wynikających z wdrożenia zarządzania procesowego zorientowanego na wiedzę w polskich organizacjach

Elementy zarządzania procesowego Efekty pozytywne Efekty negatywne Brak oceny

Identyfikacja procesów 70,69% 15,65% 11,30%

Modelowanie procesów 70,62% 6,21% 10,73%

Optymalizacja procesów 63,28% 5,08% 18,08%

Symulacja procesów 47,46% 9,03% 29,38%

Monitorowanie procesów 64,97% 5,08% 14,12%

Raportowania procesów 64,97% 5,08% 14,69%

Doskonalenie procesów 65,53% 4,57% 14,69%

Źródło: opracowanie własne
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 badaniach szczególnie widoczne jest to, że przedsiębiorstwa 
te idą „krok dalej”. Zdają sobie sprawę ze zmienności stającej 
się cechą charakterystyczną dla dzisiejszej gospodarki. Orga-
nizacje te również uświadamiają sobie konieczność nie tylko 
dbałości o aktualnie realizowane w nich procesy, ale również 
na adaptację ich do zmian narzucanych przez otoczenie, 
a  także tych, które bezpośrednio pochodzą z  ich wnętrza. 
W  tym celu wdrażają zarządzanie procesowe bazujące na 
wiedzy. Pamiętać należy, iż nie jest to dla przedsiębiorstwa 
zmiana błaha. Proces integracji systemów zarządzania wie-
dzą z aktualnie realizowaną orientacją procesową jest dzia-
łaniem długoterminowym i  wymagającym zastosowania 
szerokiego spektrum narzędzi i zasobów. Stąd też tak liczna 
grupa organizacji, która takie działania prowadzi bezpośred-
nio, może wskazywać na obowiązujący trend rynkowy, który 
w najbliższym okresie będzie się umacniał. 

Badania, które stanowiły kanwę dla artykułu, mają cha-
rakter wstępny. Pokazały one zachodzące zjawiska oraz ich 
znaczenie dla organizacji zarówno z  perspektywy samych 
procesów, jak i ocen ekonomicznej i  rynkowej. Badania te 
pokazały również szereg obszarów, które powinny, zdaniem 
autorek, zostać zbadane w sposób ukierunkowany. Jako kie-
runki dalszych badań wskazać można wątpliwości i pytania, 
które pojawiają się w  wyniku dokonania analizy danych 
przedstawionych w artykule. Pytania te dotyczą w głównej 
mierze tego, jaką drogę wybierają organizacje celowo rezy-
gnujące z  integracji zarządzania procesowego z  zarządza-
niem wiedzą. Podobnie istotnym zagadnieniem jest analiza 
negatywnych doświadczeń organizacji, które wprawdzie nie 
stanowiły znaczącej wartości w wynikach badań, ale sam fakt 
ich istnienia otwiera szereg pytań badawczych. Ciekawym 
rozwiązaniem byłoby powtórzenie badania i  sprawdzenie, 
czy brak oceny wynika z  faktu, iż zarządzanie procesowe 
oparte na wiedzy jest stosunkowo nowym rozwiązaniem 
w polskich organizacjach. 

Z pewnością jednak, co bezpośrednio potwierdzają prze-
prowadzone badania, mamy do czynienia z ogromnym za-
interesowaniem i  rzeczywistym wykorzystaniem koncepcji 
zarządzania wiedzą w  zarządzaniu procesowym, jako po-
dejścia w istotny sposób wpływającego na konkurencyjność 
współczesnych organizacji. 

dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska, prof. uczelni
Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania
ORCID: 0000-0002-2817-8244
e-mail: Agnieszka.Bitkowska@pw.edu.pl

dr inż. Olga Sobolewska
Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania
ORCID: 0000-0002-5377-2480
e-mail: Olga.Sobolewska@pw.edu.pl

Bibliografia

[1] Bitkowska A. (2019), Od klasycznego do zintegrowanego zarzą-
dzania procesowego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

[2] Bitkowska A. (2018), Zarządzanie procesowe zorientowane na 
wiedzę, [w:] G. Gierszewska (red.), Co dalej z zarządzaniem? 
Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, s. 19–33.

[3] Brajer-Marczak R. (2018), Czynniki determinujące doskonale-
nie procesów. Wyniki badań empirycznych, „Przegląd Organi-
zacji”, Nr 8, s. 25–33.

[4] Davenport T., Prusak L. (1998), Working Knowlegde –  How 
Organizations Manage What They Know, Harvard Business 
School, Boston.

[5] Długosz A., Rostek K., Zawiła-Niedźwiecki J. (2018), Wpływ 
nowych technologii na zarządzanie. Technologiczne wyzwania 
biznesu – sztuczna inteligencja. Perspektywa Intel Polska, „Prze-
gląd Organizacji”, Nr 7, s. 54–56.

[6] Gierszewska G. (red.), (2020), Zarządzanie w  przedsiębior-
stwie N.0. Droga do przyszłości, Oficyna Wydawnicza Politech-
niki Warszawskiej, Warszawa.

[7] Gołębiowska-Tataj D. (2013), Entrepreneurial Innovation Net-
works: Knowledge Triangle and Emerging Business Model, Ofi-
cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

[8] Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, Wyd. 
PWE, Warszawa.

[9] Kano L. (2018), Global Value Chain Governance: A Relational 
Perspective, „Journal of International Business Studies”, Vol. 49, 
No. 6, pp. 684–705.

[10] Kiełtyka L., Charciarek K. (2019), Model zarządzania proceso-
wego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi Przemysłu 4.0, 

„Przegląd Organizacji”, Nr 8, s. 5–12.
[11] Kisielnicki J., Sobolewska O. (2019), Knowlegde Management 

and Innovation in Network Organizations, IGI Global, Hershey.
[12] Koç T., Kadir K., Adem A. (2019), A Brief Summary of Know-

ledge Management Domain: 10–Year History of the Journal 
of Knowledge Management, „Procedia Computer Science”, 
Vol. 158, pp. 891–898.

[13] Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E. (2009), Koncep-
cje strategii organizacji, Wyd. PWE, Warszawa.

[14] Mikuła B., Stefaniuk T. (2018), Zagrożenia dla bezpieczeństwa 
wiedzy w ramach zarządzania wiedza klienta, „Przegląd Orga-
nizacji”, Nr 9, s. 21–28.

[15] Nowosielski S. (2018), Procesy i projekty w organizacji. O po-
trzebie i sposobach współdziałania, „Studia i Prace Kolegium 
Zarządzania i Finansów”, Nr 169, s. 109–130.

[16] Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą 
w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

[17] Prusak L. (1996), The Knowledge Advantage, „Strategy and 
 Leadership”, Vol. 24, pp. 6–8.

[18] Rosemann M., vom Brocke J. (2015), Handbook on Busi-
ness Process Management 2: Strategic Alignment, Governance, 
 People and Culture, Springer.

[19] Rostek K., Wiśniewski M., Zając R. (2019), Zarządzanie ko-
munikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu 
kryzysowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa.

[20] Spraggon M., Bodolica V. (2017), Collective Tacit Knowledge 
Generation through Play: Integrating Socially Distributed Co-
gnition and Transactive Memory Systems, „Management De-
cision”, Vol. 55, No. 1, pp. 119–135.

[21] Szelągowski M. (2018), Zarządzanie procesowe w gospodarce 
wiedzy. Tworzenie wartości z kapitału intelektualnego, Wydaw-
nictwo Linia, Warszawa.

mailto:Agnieszka.Bitkowska%40pw.edu.pl?subject=
mailto:Olga.Sobolewska%40pw.edu.pl?subject=


ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI | 29

[22] Śmiałek P. (2016), Zarządzanie wiedzą wyzwaniem współcze-
snych organizacji, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Nr 2, 
s. 113–123.

[23] Trocki M. (2016), Inteligencja procesowa, czyli inteligentne za-
rządzanie procesowe, „Studia i  Prace Kolegium Zarządzania 
i Finansów Szkoły Głównej Handlowej”, Nr 149, s. 171–184.

[24]  Verburg R., Andriessen E.J. (2011), A Typology of Knowledge 
Sharing Networks in Practice, „Knowledge and Process Mana-
gement”, Vol. 16, No. 1, pp. 34–44.

Knowledge-oriented Process 
Management in Polish Organisations

Summary

Modern organisations face the need to adapt their struc-
tures and processes taking place in them to the require-
ments of the constantly changing markets. Organisation 
process management has been indicated both in the lit-

erature and practice as a particularly important element 
of management. Nowadays, the importance of knowledge 
and its use in improving organisational processes is in-
creasingly emphasised. The purpose of the article is to 
indicate the current state in the field of Business process 
management using knowledge in Polish organisations. 
The article quotes own research carried out in 2019 in 
Polish process-managed enterprises. The research indi-
cates that Polish enterprises are also aware of the need 
to care both for the processes currently implemented 
and changes dictated by the environment and resulting 
from internal conditions of companies. Implementation 
of knowledge-based process management is increasingly 
used to achieve these goals.

Keywords

business process management, knowledge management, 
knowledge-oriented business process management

Introduction

T he main constructs used in this paper are technologi-
cal innovation and labor market. As Ph. Kotler (2004, 

p.  34) points out, innovation is the basis of competitive 
strategy today. In the literature we can find different ap-
proaches to the definition of innovation. Some of them 
treat innovation as a  process while others focus on the 
final result of this process. J. Schumpeter (1960, p. 104) is 
widely believed to be a pioneer of the concept of innova-
tion. He associated innovation with launching new prod-
ucts or implementing new production methods, entering 
new markets, finding new sources of raw materials and 
introducing new management methods. Some definitions 
treat innovation as something completely new (Nasiero-
wski, 1997, pp. 45–46) while others include using the work 
of others (Stawasz, 1999, p. 47). The second approach is 
the most popular in the subject literature nowadays.

The technological environment and socio-economic 
environment are growing rapidly, which allows for the 
creation of new management systems (Jamali, 2005, 
pp.  104–105). Technologies are “rules and ideas which 

control the methods of producing goods and providing 
services” (Kemeny, 2010, pp. 1543–1554). Technological 
innovations, therefore, are new rules and ideas about 
what to produce and how to produce it. They are very of-
ten connected with the concept of Industry 4.0. The term 

„the Fourth Industrial Revolution” comes from a strategic 
project of the German government which promotes com-
puterization of production processes (Imkamp et al., 2016, 
pp. 325–335). 

Literature studies indicate that the creation of demand 
for labor is the most frequently discussed problem, com-
bining the innovations of our interest with the labor mar-
ket (which covers all issues related to influencing labor 
supply and demand). Different authors (Capello, Lenzi, 
2013, pp. 322–353) focus primarily on the changes in the 
job market resulting from Industry 4.0. We can call these 
changes secondary ones. There is a lack of detailed studies 
on the stimulating role of the changes in the job market 
as factors of implementing the technological changes in 
different industries. Therefore, the main purpose of the 
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 article is to present the impact of quantitative changes 
in the Polish labor market, related to labor supply and 
labor cost, on the implementation of new technological 
solutions in the confectionery industry. In particular, an 
attempt has been made to answer the following research 
questions: 

RQ1: Has the issue of the relationship between chang-
es in labor market as factors of technological innovation 
been covered in the publications from the last ten years?

RQ2: How the changes in the Polish labor market im-
pact the implementation of technological innovation in 
the confectionery industry?

The theoretical and empirical nature of the article is re-
flected in the scientific methods used. In order to achieve 
their aim the authors used literature studies and a  case 
study of a confectionery company. 

The structure of the paper is divided into the follow-
ing sections. First, the authors present the background of 
the theoretical foundation which includes two issues, i.e. 
technological innovation as a driving force for changes in 
the labor market and characteristics of the confectionery 
industry in Poland in the context of the situation on the 
labor market. Then, a justification of the case study meth-
od is presented and the results of the research process 
are described. In the conclusion the authors also present 
directions for further research. 

General literature background
Changes in technologies and their 
implications for the labor market 

A s indicated earlier, the analysis of scientific publication 
databases (Web of Science and Scopus) was used to 

answer RQ1. The following keywords were used: „process 
innovation” and „technological innovation” (treated as 
synonyms), „Industry 4.0” and „Fourth Industrial revolu-
tion” in connection with „labor market”. The authors were 
primarily interested in publications from the last ten years. 
The four combination of key words were used during the 
search in two databases. The statistics of the number of 

the publications, which were found for each combination 
are presented in Table 1. The Scopus database includes the 
highest number of publications combining the issue of 
technological innovation with the labor market.

As it was indicated in the introduction, the attention of 
scientists is focused above all on the impact of the techno-
logical innovation associated with the Fourth Industrial 
Revolution on the labor market (Piwowar-Sulej, Podsiadły, 
2019a). This revolution is characterized by a combination of 
equipment, software and communication, with particular 
emphasis on the last factor. Communication in this case re-
lates to communication between intelligent machines using 
shared data and building networks. Thanks to the speed of 
this communication, improvements in key performance 
indicators are possible (Soldaty, 2017, pp. 6–16).

The implementation of the idea of Industry 4.0  be-
gins with the automation of production processes and 
depends on the simultaneous collection, transformation 
and exchange of huge quantities of data through the entire 
production process. To this end, it is necessary to utilize 
computer networks, the Internet and cloud computing. 
Intelligent networks of machines should combine Virtual 
Machining with real resources. The real resources also in-
clude employee potential, which can be analyzed in terms 
of quantity (number of employees) and quality (traits 
such as skills, experience, motivation etc.). 

The rapid growth of technology shortens product life 
cycles. Because knowledge of technology quickly becomes 
obsolete, people are forced to relearn certain processes 
and procedures. The employees of the future will not 
perform as many simple repetitive tasks as they do today 

– machines will do them. The Internet will stimulate virtu-
alization of work. There will be more and more contracts 
concluded with the use of cloud computing between em-
ployers and freelancers. The ability to monitor not only 
their work but also their other activities will expand as 
well (Piwowar-Sulej, 2018, pp. 121–129).

L. Ilie and I. Bondrea (2016, pp. 80–87) analyzed the 
impact of technological innovation on the availability 
of jobs and on the requirements as to the skills of the 

Table 1. The statistics of publications discussing the research problem in the last ten years

Keywords and database
Year of publication

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Process innovation + labor market (WoS) 2 1 2 3 2 9 1 3 3 3

Process innovation + labor market (Scopus) 87 103 133 150 120 127 136 161 158 253

Technological innovation + labor market (WoS) 7 8 4 2 1 9 14 9 16 10

Technological innovation + labor market (Scopus) 297 357 451 429 402 460 450 514 599 695

Industry 4.0 + labor market (WoS) 0 0 0 0 0 0 1 20 23 30

Industry 4.0 + labor market (Scopus) 0 0 0 1 2 6 19 64 138 292

Fourth Industrial revolution + labor market (WoS) 0 0 0 0 0 0 1 8 10 12

Fourth Industrial revolution + labor market (Scopus) 0 0 0 0 0 0 13 72 155 244

Source: authors’ compilation
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 employee of the future. The list of competencies of future 
employees includes interdisciplinarity, creative thinking 
and the ability to adapt, new media literacy, analytical 
skills and the ability to work in virtual teams (Davies et al., 
2011, pp. 8–12). The analysis of the required competencies 
conducted in 2013 among Polish employers showed that 
the employers – regardless of the industry – had formulat-
ed many expectations towards office workers (e.g., organ-
izational skills, interpersonal skills, technical skills, com-
puter literacy and cognitive skills) (Górniak, 2014, p. 42). 

A. M. Światkowski (2018, pp. 1–9) identifies the Fourth 
Industrial Revolution with the growth of atypical forms of 
employment characterized by greater flexibility (includ-
ing the ease of dismissing employee). According to Boston 
Consulting Group, by the 2025 there will be approximately 
350,000 new professions (Lorenz et al, 2015). The demand 
for highly qualified people will increase while jobs for less 
qualified people will be reduced (Weber, 2016). These 
changes are already in progress. Research conducted by 
the OECD indicates that such changes are more visible 
on the USA labor market than on the European labor 
market (Spermann, 2016, pp.  335–346). In the report 

„Active People+ Future of Labor Market” it is stressed that 
in order to stay employed people should use a variety of 
competencies (including strategic, business and IT skills) 
when faced with a challenge. An employee who can use 
and combine these competencies is called an e-leader. By 
2020 the European Union Economy will need as many as 
1,000,000 such employees (Lisowska, 2017).

The last industrial revolution can be observed in the 
largest factories of the electromechanical, metallurgical 
and chemical industries. Implementation of innovation 
makes it possible to gain a competitive advantage for the 
confectionery industry as well. The companies from this 
industry are trying to overcome many challenges. The first 
challenge is the supply of essential raw materials such as 
cocoa beans. On the one hand, the demand for chocolate 
goods is growing as a result of increasing consumption in 
the developing countries, while on the other hand, cocoa 
bean production remains at the same level. This is due to 
limited arable land and the intensive farming methods 
which deplete the soil of essential nutrients. The deficit of 
cocoa beans in 2013 was 7,000 tons. The main chocolate 
producers predict that this deficit may reach the level of 
one million tons by 2020 and would be as high as two 
million tons by 2030. The situation will have an impact 
on the production costs, which will result in rising prices 
or falling profit margins (Fold, 2001, pp.  405–420). The 
second challenge for this industry is the problem with re-
cruitment, which is related to the increase of the labor cost 
and high demand for the labor

The development of the confectionery industry 
in Poland in the context of the labor market

In Poland, until 1989 all chocolate producers were mem-
bers of the Confectionery Industry Union, which was 
the result of industrial nationalization and the economic 
system based on central planning. Although the Polish 
economic system was characterized by fewer regulations 

in comparison with other socialist countries (Onufer, 2004, 
pp. 133–139), all strategic decisions were made at the high-
est level of the union’s management board. These decisions 
were connected with the product of particular factories, 
production output, raw material procurement and the size 
and structure of the workforce (for more see Kornai, 1985, 
pp. 43–49). This situation changed as a result of the revolu-
tionary system transformation and privatization in Decem-
ber 1989. The parliament passed ten bills proposed by the 
finance minister, Professor Leszek Balcerowicz (Bałtowski, 
Kozarzewski, 2016, pp.  405–419). The transition from 
a centrally controlled economy to a free market economy 
introduced changes in the confectionery industry as well. 
The 1990s saw a dynamic growth of the confectionery mar-
ket in Poland. This growth was based on three pillars (Pi-
wowar-Sulej, Podsiadły, 2019, pp. 166–167). The first pillar 
was the growth of existing Polish companies using their 
own capital. Colian Holding Inc., Wawel Inc, Mieszko Inc., 
Solidarność LLC, Skawa Inc., Śnieżka-Invest LLC, Odra 
LLC, Kopernik Inc. and Otmóchów Inc. are examples of 
companies that took this path. The second pillar was the 
establishment of new and family-owned businesses which 
would operate on the local market (Delic-Pol, Dr Gerard. 
Terravita LLC. and Union Chocolate LLC). The third pil-
lar was direct foreign investments made by multinational 
confectionery corporations. This investment was made in 
both privatized Polish factories and greenfield production 
plants. The former type of investment is exemplified by the 
merger of PepsiCo and Wedel, the acquisition of Gopla-
na by Nestle and Kraft Foods’s investment in Olza. Such 
market players as Cadbury, Stollwerck, Mars and Ferrero 
decided to set up greenfield plants (Cadbury in Bielany 
Wrocławskie, Stollwerck in Jankowice, Mars in Sochaczew, 
and Ferrero in Bielsko Duże). 

From 1991 to 1998 foreign investment in the Polish 
confectionery market came to USD 980.5  million, 40% 
of which was in greenfield sites (Wasiewicz, 2006). This 
situation was caused by the huge demand on the Polish 
confectionery market. Until 1989 the availability of con-
fectionery goods was limited or even rationed. Between 
1993 and 1995 the average consumption of chocolate and 
other confectionery goods in Poland was 0.36 kg per per-
son per month, which was several times lower than that of 
countries such as Switzerland, Germany, Belgium, Great 
Britain and France. Foreign producers who recognized 
the opportunity to increase their sales eagerly invested in 
the new market. Their main goals were to improve their 
market share and to build brand awareness. 

In the 1990s labor costs were not a crucial element of 
companies’ strategies because of the high unemployment 
rate and low wages in Poland. In 1996 the total annual 
labor cost per employee was USD 5,424 while the aver-
age cost among European Union member states was USD 
33,572 (Stasiak, 2006, pp. 73–85). The average unemploy-
ment rate in the same period was 14% (Central Statistical 
Office, 2019). Companies did not have problems finding 
people willing to work. This is why the investment in ma-
chinery was focused mainly on simple technology relying 
on manual labor. 
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Another important factor of the development of the 
confectionery industry in Poland was accession to the 
European Union. Low labor costs and the removal of 
tariffs enabled producers to increase their profit margins. 
Foreign companies gained production sites for Western 
European countries. The main players started to move 
production from Western Europe to Poland. The level of 
foreign investment in the entire food industry in Poland 
increased from EUR 1.270 billion in 2005 to EUR 1.915 
billion in 2015 (Central Statistical Office, 2016). One of 
the most important beneficiaries of these funds was the 
confectionery market, which reached an average annual 
growth of 4.4% during this period (MarketLine, 2014, 
p. 8). Thanks to this investment the export of Polish con-
fectionery products increased by nearly 80%, from EUR 
1.66 billion to EUR 2.98 billion, and Poland became one 
of the main sweets exporters in the world, with the market 
share of 4.8% (Department of Strategy and International 
Analyses, 2017). 

The technical development of production processes in 
the confectionery industry in Poland was infinitesimal be-
cause the labor costs remained low even after Poland’s ac-
cession to the European Union. The processes were based 
more on solutions from the Third Industrial Revolution, 
which is associated with manual labor. In some cases, for-
eign producers reduced the use of robots while moving 
their production to Poland. For example, one chocolate 
producer from the Benelux region, who was using robots 
to package their goods, replaced them with Polish workers. 

This situation has reversed within the last few years. In 
2005 the unemployment rate in Poland was 17.6%. Over 
the last ten years the decrease in the unemployment rate 
is easy to observe (from 11.5% in 2010 to 5% in 2019, see 
Table 2). 

The labor market in Poland was redefined and now it 
is considered an employee’s market. Companies have to 
compete with each other in order to provide the necessary 
human resources. The increasing demand for employees 
has influenced the total labor cost which in the same peri-
od almost doubled, from USD 17,319.00 (Bagieńska, 2006, 
pp. 136–144) to USD 31,930.88 (Rosiński, 2017, p. 157). 
These changes have forced companies to innovate. In the 
next part of the article a case study of changes in the pro-
duction of chocolate boxes as a response to the changes in 
the labor market will be presented.

Technological innovation as 
a response to the changes in the 
labor market. A case study 
Description of the research method 
and the company under study

I t is justified to apply case study as a  research method 
when it is important to analyze the phenomenon in its 

actual conditions (Yin, 2009). The case study is used in 
particular for descriptive research topics. It then answers 
the question of what, where and how did something hap-
pen. With regard to exploration problems, it will answer 

the question „why the studied phenomenon occurred”, i.e. 
in the analyzed situation: why the company implemented 
technological innovation. The materials for the case study 
were collected from 2016 to 2018 and were based on the 
direct observation method and structured interviews in 
seven plants in different locations with employees in-
volved in technological projects, i.e., project managers, 
project engineers, process engineers and technologists. 
The number of respondents was 21 (two people from each 
plant). Data was collected and analyzed by one of the au-
thors of this article, who is an employee of the company 
under study and has good knowledge in both company’s 
internal processes and company’s environment. The data 
collection was smoothly flowing, due to the fact, that it 
based on the personal network of one of the authors of 
this publication. The choice of the single longitudinal 
case study method is justified by the period of the studied 
phenomenon (in this case the research covers two years 
of company’s operations). The case study is illustrative in 
nature (Stake, 2005). 

The company under study represents a group of glob-
al chocolate producers. Its business model is based on 
the strategy of buying the most iconic regional or local 
producers with a strong position on the market and well-
known brands. The company started operations in Poland 
in the 1990s and the first investment associated with the 
start of the production of goods in our country was to buy 
the plant where production of the most famous Polish 
wafer was based. The second step was to acquire a  Ger-
man confectionery producer that had invested in Poland 
in a new chocolate plant a few years earlier – a greenfield. 
The next step was to acquire one of the regional confec-
tionery producers which focused on biscuit manufactur-
ing. Thanks to this fact the analyzed company became 
the owner of additional two plants in Poland with a long 
tradition of the production of iconic biscuit brands. The 
last step of growing the business in Poland was to acquire 
a European chocolate producer which was the owner of 
three plants in Poland, all of them greenfield investments. 
As a result, the company under study owns seven plants in 
Poland, employing around 4,000 employees and produc-
ing chocolate, biscuits, gum and candies. 

Before the authors present the case study, it is also 
worth describing the product whose changes in produc-
tion technology will be described. According to Nielsen’s 
research, published in November 2017, chocolate boxes 
represent 34  percent of sales in the category of choco-
late products in Poland. Only the category of chocolate 
bars has a  higher value, but the difference is only 2%. 
A  significant group of consumers treats chocolate bars 
as an everyday product while pralines are seen as a more 
luxurious product, to be used occasionally. This segment 
is an important element of the development strategy of 
the largest companies, and it reached a 4.9% increase in 
value in the course of one year (Rogalska, 2017, pp. 5–6). 
This category is characterized by a decidedly higher prof-
it margin potential compared to the category of choco-
late bars. The price of chocolate boxes is decidedly higher 
than the price of chocolate bars, even when the weights 
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of both products are very similar. The cost of making 
the fillings used in the production of chocolate pralines 
is markedly lower than the price of chocolate. For this 
reason, with a similar raw material cost, more revenue is 
possible because the consumer is willing to spend more 
money on a luxury product. To give this product luxury 
features, very complex packaging is used, characterized 
by a higher quality of materials and sophisticated design. 
For this reason, part of the higher profit from a similar 
raw material cost is consumed by the cost of packaging. 
The specific packaging method also requires a more com-
plicated production process. High quality of this product 
is also associated with being made by hand. 

Results of empirical research and discussion

The production process of chocolate boxes generally con-
sists of two key stages. The first stage is the production 
process of chocolate pralines and the second stage is the 
packaging of pralines. Chocolate pralines are produced on 
an industrial scale using high-tech assembly lines consist-
ing of a combination of chocolate mass depositors, filling 
depositors and cooling tunnels.

The traditional method of production is to pour choco-
late mass into previously heated molds, forming chocolate 
bodies by inverting the filled mold and creating a  thin 
layer of chocolate, which is then cooled. For such bodies, 
the filling and additives are portioned with the help of 
the depositor. After another cooling phase the chocolate 
pralines are closed by pouring the next portion of choc-
olate, which is cooled as well. The finished pralines are 
transferred from the mold to the conveyor. This method 
only allows the production of chocolate pralines based 
on one type of chocolate mass (milk, bitter or white), but 
it allows for several types of pralines by using molds of 
various shapes and dispensing several fillings at the same 
time. In case of chocolate boxes containing only one type 
of chocolate praline the product can be packed immedi-
ately after the mold is unloaded. In case of multi-flavor 
chocolate boxes, the pralines are placed on plastic trays 
and are stored in an intermediate warehouse between the 
production department and the packaging department 
until all flavors are produced.

The traditional method of producing pralines in the 
studied company required eight workers. The packaging 
process for chocolate boxes containing one type of pra-
line and those with several flavors looked very similar, 
although they required different skills from the packag-
ing workers. The first stage was to deliver plastic trays 
to a  conveyor, through which they were forwarded to 
20 packaging stands. In case of chocolate boxes containing 
one type of praline, the same type of chocolate praline was 
placed on each stand and the position within the package 

was dependent only on the arrangements made between 
employees. In case of chocolate boxes with several flavors 
of pralines, at each of the stands only one praline flavor 
was packed and their positioning in the tray was strict-
ly defined in the product quality protocol. Ten workers 
took part in filling each tray. At the end of the packaging, 
quality control of the trays was carried out and then the 
moldings were manually placed into the boxes. The rolls 
were separated from each other using a  paperboard. Fi-
nally, the box was closed by machine and then wrapped 
in foil. Foiled boxes were manually packed into outer box-
es, which were closed with a gluing machine and laid on 
a pallet by an employee. The whole process of packaging 
chocolate boxes required the service of 39  workers. For 
this reason, the previously described changes in the labor 
market forced the company to implement changes in the 
process of packaging of chocolate boxes.

The surveyed company firstly decided to seek solutions 
in the automation of the simplest operations. By using ro-
bots at three workstations, it became possible to reduce the 
number of staff from 39 to 31 workers. The robots replaced 
workers in lining the trays on the transporter, putting pack-
ing boxes into outer boxes and palletizing the cartons. The 
servicing of these machines was entrusted to employees 
working at other machines. Thanks to the use of communi-
cation solutions between machines, this service was limited 
to the in-line inspections. In terms of the average annual 
labor costs, the implementation of this solution resulted in 
an annual savings of around USD 255,000. Moreover, ad-
ditional costs related to recruitment processes, personnel 
training, medical treatment etc. have also been reduced 
(amounting to additional USD 40,000 per year).

The next stage in the implementation of technological 
innovation in the analyzed company was the development 
of a  solution for the packaging of single-flavored choco-
late boxes. An additional robot was purchased, whose task 
is to pick and place the chocolate pralines. This solution 
led to the reduction of production staff to 10 people and 
achieved a savings of USD 670,000 per year.

It is worth mentioning that in order to fully assess the 
cost-effectiveness of the above-presented solutions, it 
would be necessary to present the expenses related to the 
purchase of the machinery. However, because the price 
in the contract between the company and the equipment 
supplier is privileged information, this is unfortunately 
not possible. Investment costs are likewise considered 
trade secrets. Nevertheless, based on information from 
the surveyed company, the return of expenditures in-
curred should be made within four years.

As indicated above, publications often list innova-
tion as one of many factors influencing the demand for 
labor. Oxford Economics states that about 1.7  million 

Table 2. Unemployment rate in Poland in the recent ten years

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

The lowest unemployment rate in a given year (%) 11.5 11.8 12.3 13 11.3 9.6 8.2 6.5 5.7 5

Source: Central Statistical Office, 2019
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 manufacturing jobs have already been lost to robots since 
2000, including 400,000 in Europe, 260,000 in the US and 
550,000 in China, up to 20  million manufacturing jobs 
around the world could be replaced by robots by 2030. 
Each new industrial robot wipes out 1.6  manufacturing 
jobs (BBC, 2019). There is lack of statistics on how many 
jobs have been replaced by robots in Poland. One can 
only find a  forecast prepared by McKinsey Global Insti-
tute which states that 7.5  million jobs in Poland can be 
fully automated (Ratajczak, 2017). This means that half of 
the Polish workforce can be replaced by machines (in the 
manufacturing sector, for example). Oxford Economics 
also points out that regions where more people have lower 
skills, which tend to have weaker economies and higher 
unemployment rates anyway, are much more vulnerable 
to the loss of jobs due to robots (BBC, 2019). 

However, in the company under study no workers lost 
their jobs and the unemployment rate in Poland is low. 
The technological innovation was implemented because of 
the problem with the supply of workers. Moreover, so far, 
not all problems related to changes in the labor market 
have been solved in the analyzed company. Production 
of the multi-flavor chocolate box continues to take place 
in the factory and still requires the same number of staff. 
A  potential solution is possible, involving a  redesign of 
the production line and implementation of cold stamp 
technology. On the basis of the experience gained in the 
production plant, the project team responsible for moving 
further production processes from the old EU countries 
to Poland have changed their strategies. Even at the stage 
of project budgeting, assumptions were made to imple-
ment the latest technological solutions in order to make 
production costs independent of changes in the labor 
market by reducing the demand for workers.

Conclusions

T he authors identified a  lack of research on changes 
which occur on the job market and are considered to 

be factors which stimulate technological changes in differ-
ent industries. This allows us to answer RQ1. The analyzed 
relationship has not been covered in the publications from 
the last ten years. Based on the results of the case study 
method, which was presented in the article, we can also 
answer RQ2. The changes in the labor market in Poland 
positively stimulate the implementation of modern tech-
nological solutions in the confectionery industry. In can 
be assumed that in this branch of the food industry, an 
intensive progress is currently being made in the automa-
tion of production processes. 

At this point, certain limitations resulting from the 
applied research method should be emphasized. The case 
study covered only one confectionery industry business. 
It is therefore difficult to generalize the result obtained 
across the entire industry. However, it can be assumed 
since the company owns seven plants in Poland that the 
same factor related to the labor market had an impact on 
all plants. The situation concerns all companies which op-
erate in the confectionery industry in Poland.

It is worth highlighting that the latest technological 
solutions are neither maintenance-free nor service-free 
and require different types of knowledge, experience and 
skills from employees. Therefore, another important area of 
research is the ability of the Polish labor market to provide 
qualified employees in response to these changing require-
ments. This area should be a part of future researchers.
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Wpływ zmian na polskim rynku pracy 
na wdrażanie innowacji technologicznych 
w przemyśle cukierniczym

Streszczenie

Zidentyfikowano lukę badawczą dotyczącą przeobrażeń 
na rynku pracy, które są  stymulatorami zmian technolo-
gicznych wprowadzanych w  różnych branżach. Stało się 
to podstawą dla prezentacji wpływu zmian zachodzących 
na polskim rynku pracy na wdrażanie nowych rozwiązań 
technologicznych w przemyśle cukierniczym. Teoretyczno-

-empiryczny charakter artykułu znajduje odzwierciedlenie 
w zastosowanych metodach naukowych. Do realizacji zało-
żonego celu wykorzystano studia literaturowe oraz studium 
przypadku przedsiębiorstwa z branży cukierniczej.

Słowa kluczowe

rynek pracy, zatrudnienie, innowacje technologiczne, prze-
mysł cukierniczy, Polska
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Wprowadzenie

Z definiowany przez O.E. Williamsona (1985, s.  122) 
oportunizm jako tendencja do podstępnego zacho-

wania prowadzącego do wyraźnego etycznego naruszenia 
umowy o współpracy lub norm relacyjnych pozostaje jed-
nym ze zjawisk budzących zainteresowanie badaczy. Jego 
postrzeganie od momentu zdefiniowania przez O.E. Wil-
liamsona (1985) ewoluowało. W  literaturze (Luo, 2006; 
Kashyap i  in., 2012; Heide i  in., 2007; Kelly i  in., 2018) 
podkreśla się, że w  walce z  oportunizmem istotne jest 
uczenie się poprzez monitorowanie, symetryczność in-
formacji i bieżące obserwowanie intencji oraz możliwości 
każdej ze stron, jak również elastyczność każdej ze stron 
pozwalająca na bieżące rozwiązywanie problemów. Y. Luo 
(2006, s. 126) pokazuje wzrost kosztów informacji u firm, 
które dostrzegają to zagrożenie i monitorują zachowanie 
drugiej strony. Wskazuje również, że strach przed takim 
zachowaniem jest szkodliwy dla budowania zaufania 
i  eskaluje konflikty między stronami, co osłabia podsta-
wy współpracy. Zatem oportunizm zwiększa niepewność 
efektów współpracy, przeszkadza w  rozwoju relacji lub 
wielokrotnym zaangażowaniu. Dodatkowo W. Czakon 
(2005, s. 12) zauważa, że zaangażowanie w relacje staje się 
mechanizmem zabezpieczającym przed oportunizmem. 
Współcześnie w kontekście teorii kosztów transakcyjnych 
zwraca się uwagę przede wszystkim na to, że w obniżeniu 
kosztów wynikających z zabezpieczania się wobec poten-
cjalnego oportunizmu partnerów czy ich ograniczonej 
racjonalności pomagają relacje sieciowe i  działalność 
przedsiębiorstwa w  sieci (Ratajczak-Mrozek, Zieliński, 
2013, s. 32–37). 

Celem pracy jest identyfikacja trendów eksploracji 
zjawiska oportunizmu w  publikacjach naukowych. Na 
jego podstawie starano się odpowiedzieć na następujące 
pytania badawcze: 
1. Jakie są trendy eksploracji zjawiska oportunizmu? 
2. Jakie są niszowe nurty badawcze w zakresie oportunizmu? 

Metoda badawcza

W  pracy zastosowano badania bibliometryczne1 rozu-
miane jako wykorzystanie analiz ilościowych i  ja-

kościowych do przeglądu publikacji pod względem liczeb-
ności i zawartości tematycznej. Obiektem prowadzonych 
badań są  artykuły naukowe, a  przedmiotem opisywane 
w  nich postrzeganie oportunizmu oraz jego charaktery-

styki. Badania przeprowadzono w dwóch etapach zgodnie 
z wytycznymi (Czakon, 2011, s. 58–59):

• pierwszy uwzględniający tylko badania ilościowe doty-
czące wskazań liczbowych; 

• drugi uwzględniający badania jakościowe związane 
z opisem stosowanych koncepcji, definicji, nurtów ba-
dawczych, charakterystyki badań.
W pierwszym etapie analiza bibliometryczna pozwoliła 

na analizę trendów szeregów czasowych, odzwierciadlają-
cych liczbę publikacji z  wybranych obszarów oraz iden-
tyfikację przestrzenną badaczy prowadzących badania na 
określony temat. Ograniczone możliwości wykorzystywa-
nej wyszukiwarki EBSCO Discovery Service (EDS)2 oraz 
brak dostępu do narzędzi analitycznych Big Data dla 
danych tekstowych3 spowodowały, że w  drugim etapie 
zastosowano badania jakościowe otrzymanych treści 
polegające na stworzeniu klucza kategoryzacyjnego, bę-
dącego ustrukturyzowanym zbiorem kategorii tematycz-
nych zawartych w artykułach. Za klucze kategoryzacyjne 
w analizie treści przyjęto: definicje oportunizmu, rodzaje 
oportunizmu, rodzaje i  typy prac naukowych, podmioty 
i przedmioty badań, czynniki kontekstowe. W drugim eta-
pie badań ze względu na zastosowaną technikę konieczne 
było ograniczenie próby badawczej i dlatego wprowadzo-
no dodatkowe kryteria selekcji wybranych prac dostępne 
w  wyszukiwarce EDS. Wnioski z  badań prowadzonych 
w taki sposób dotyczyć mogą tylko zbioru analizowanych 
tekstów postrzeganych jako całość (Czakon, 2011, s. 60). 
Ich wadą jest brak obiektywizmu, który może być jedynie 
postulatem, mającym podkreślić konieczność unikania 
wszelkiej arbitralności i subiektywizmu. 

Oportunizm w statystykach 
publikacji naukowych bazy EBSCO

W   ramach przeglądu literatury analizie poddano 
dane dotyczące publikacji zaindeksowanych w  ba-

zie EBSCO, wybierając w pierwszym etapie wszystkie do-
stępne bazy, np. Complementary Index, Business Source 
Ultimate, Academic Search Ultimate, eBook Index Social 
Sciences Citation Index, Scopus, Science Direct, Science 
Citation Index, Supplemental Index, JSTOR Journals, eBo-
ok Collection (EBSCOhost),  BazEkon, a w drugim tylko 
bazę danych Business Source Ultimate. Do wyboru pu-
blikacji w dniu 10.01.2020 r. wykorzystano  wyszukiwarkę 
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EBSCO Discovery Service (EDS) w nakładce oferowanej 
przez Bibliotekę Politechniki Łódzkiej. W wyszukiwarce 
podano słowo „opportunism”. Uzyskano w  ten sposób 
w bazie EBSCO 188 336 pozycji, a w bazie danych Busi-
ness Source Ultimate – 2048 publikacji.

Jak widać na rysunku 1, popularność zjawiska „oppor-
tunism” w publikacjach zaindeksowanych w bazie EBSCO 
jest duża. Pierwsza publikacja ze słowem oportunizm 
w bazie pochodzi z 1893 roku (a  ich liczność do 1950 r. 
była bardzo niewielka). Publikacje w  bazie danych Busi-
ness Source Ultimate stanowią tylko 1,09% wszystkich pu-
blikacji bazy EBSCO (publikacje ze słowem „opportunism” 
w tytule stanowią 14,64%). Liczba publikacji niezależnie 
od bazy danych wykazuje istotną wykładniczą tenden-
cję wzrostową w  kolejnych latach. W  obu przypadkach 
w  ponad 92% zmiany w  liczbach publikacji wyjaśnione 
są  poprzez kolejne lata publikacji (zagregowane na ry-
sunku w  okresy pięcioletnie). Wyznaczona tendencja 
wykładnicza sugeruje wysoką stopę wzrostu, tzn. kolejny 
rok spowoduje przeciętnie przyrost poziomu liczby publi-
kacji w bazie EBSCO o 10,72%, a w bazie danych Business 
Source Ultimate o 14,87%. Największy ich wzrost rozpo-
czyna się po  latach 80. Warto zaznaczyć, że wtedy poja-
wiła się publikacja G. Johna (1984)4, która uznawana jest 
za kluczową w  badaniach oportunizmu, ponieważ jako 
pierwsza proponowała narzędzia pomiaru tego zjawiska. 
Przyjmując, że ta wykładnicza tendencja rozwojowa zosta-
nie zachowana (postawa optymistyczna prognosty wobec 
przyszłości oraz brak korekty prognostycznej dotyczącej 
liczebności publikacji w 2020 roku wskazywać będzie na 
równie intensywną eksplorację), to przewiduje się, że dla 
lat 2021–2025 w bazie EBSCO pojawią się 97 122 nowe 
prace, a w bazie danych Business Source Ultimate – 1566 
nowych prac z  zakresu oportunizmu. Taka tendencja 
rozwojowa może wskazywać na dwa możliwe scenariu-
sze przyszłości. Pierwszy polegający na dalszym rozwoju 

badań w zakresie oportunizmu, konwergencji badań, ich 
stosowalności w  różnych obszarach organizacji i  zarzą-
dzania. Zakłada się zatem, że oportunizm znajdzie zasto-
sowanie w  różnych koncepcjach teoretycznych i  będzie 
podlegał dalszej intensywnej eksploracji. Druga wiąże się 
z możliwością spadku zainteresowania tym zjawiskiem ze 
względu na jego ograniczenia lub wyeksplorowanie (Kelly 
i  in., 2018). Rozstrzygnięcie tej kwestii będzie możliwe 
dopiero w perspektywie kilku kolejnych lat. 

Przyglądając się afiliacji przestrzennej autorów prac 
w bazie Business Source Ultimate (rys. 2), zauważono, że 
dominują reprezentanci kontynentu5 Ameryka – stanowią 
41% (z 92,68% udziałem autorów z USA), na drugim miej-
scu są Azjaci – 27% (z 67,09% udziałem autorów z Chin), 
na trzecim miejscu (tylko z różnicą jednego punktu pro-
centowego) autorzy z Europy (z 59,74% udziałem autorów 
z Wielkiej Brytanii). 

Rys. 2. Afiliacje autorów publikacji w bazie Business Source Ulti-
mate ze słowem „opportunism” na dzień 10.10.2020 r.
Źródło: opracowanie własne

Niższa wartość dla roku 2020 jest wynikiem daty prowadzenia badań (rok 2020 dopiero się rozpoczął)

Rys. 1. Liczba publikacji ze słowem „opportunism” w bazie EBSCO oraz bazie danych Business Source Ultimate na 
dzień 10.01.2020 r.
Źródło: opracowanie własne
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Publikacje dotyczące oportunizmu w  bazie EBSCO 
lub jej podbazie Business Source Ultimate należy uznać 
za powszechne. Ponad 40% prac jest autorstwa osób 
z kontynentu Ameryka. 

Przejrzenie 2048 publikacji zgodnie z  kluczem kate-
goryzacyjnym i  przy niedostępnych specjalistycznych 
narzędziach analitycznych było poza możliwościami 
autorki. W  związku z  tym zdecydowano się na ogra-
niczenie liczby publikacji. Podejścia do wyboru prac 
w  przeglądzie literatury są  bardzo zróżnicowane, np. 
w  pracy S. Kelly i  in. (2018) w  systematycznym prze-
glądzie literatury wylistowano łącznie 1486 artykułów 
odnoszących się do zjawiska oportunizmu, korzystając 
z wyszukiwarek Google Scholar i Summon oraz z bazy 
danych: EBSCO Business Premier i  Emerald oraz listy 
czasopism z  zakresu zarządzania operacyjnego, marke-
tingu i innych aspektów biznesu. W dalszym kroku auto-
rzy przefiltrowali wyniki słowem dostawca i otrzymane 
345 prac poddali badaniom jakościowym, mającym na 
celu przedstawienie szczegółowego podejścia do bada-
nia i  pojęcia „opportunism”, ostatecznie w  pracy zapre-
zentowali szczegółowe wyniki przeglądu 37  artykułów 
(które zostały wylistowane jako pierwsze). Zatem w celu 
przeprowadzenia badań jakościowych zdecydowano się 
na ograniczenie liczby publikacji poprzez wprowadze-
nie kolejnych oferowanych przez wyszukiwarkę EDS 
kryteriów selekcji. Zastosowane w  kolejnych krokach 
kryteria doboru oraz pojawiające się liczby publikacji 
przedstawiono w  tabeli 1. Zatem do przedstawianych 
poniżej badań jakościowych wykorzystano znalezionych 
205 prac (podobnie jak w pracach: Zakrzewska-Bielawska, 
2016, Wójcik, Czernek, 2016).

Definicje oportunizmu 

Z godnie z  definicją O.E. Williamsona (1985, s.  161), 
oportunizm odnosi się do poszukiwania własnych 

korzyści poprzez zachowanie charakteryzujące się wy-
siłkami zmierzającymi do wprowadzenia w  błąd lub 
zmylenia partnerów. W  analizowanych pracach autorzy 
szukają wyjaśnienia oportunizmu na gruncie teorii kosz-

tów transakcyjnych i  teorii wymiany relacyjnej. W  obu 
teoriach dominującym paradygmatem jest minimalizo-
wanie kosztów wymiany, gdyż ze względu na niepewność 
i ryzyko zachowań oportunistycznych partnerów niektóre 
transakcje są wysoce kosztowne (Brown i in., 2000, s. 51). 
Zgodnie z podejściem O.E. Williamsona (1993, s. 98), po-
dejrzenie oportunizmu w wymianie nigdy nie jest zerowe, 
jednak wartość tych podejrzeń jest względnie niska. Po-
twierdzają to również badania empiryczne przedstawione 
np. w  pracach takich autorów, jak: G.T. Gundlach i  in. 
(1995), R.S. Achrol i G.T. Gundlach (1999), J.R. Brown i in. 
(2000), D.I. Gilliland i  K.C. Manning (2002), A.I. Rok-
kan i in. (2003), S.D. Jap i E. Anderson (2003), S. Wuyts 
i I. Geyskens (2005), J.B. Heide i in. (2007), S.D. Jap (2007), 
V. Kashyap i  in. (2012), S.H. Seggie i  in. (2013), T.  Yan, 
T.J. Kull (2015). Ponadto w uwarunkowaniach teoretycz-
nych zwraca się uwagę, że podejrzenie o  oportunizm 
nie może być zbyt wysokie, bo strony nie dokonywałyby 
transakcji, a  koszty zabezpieczeń byłby bardzo wysokie 
(You i in., 2018; Heide i in., 2007; Wuyts, Geyskens, 2005).

Jeżeli chodzi o  definiowanie oportunizmu, to auto-
rzy powołują się bezpośrednio na różne definicje O.E. 
Williamsona (1979; 1985; 1996) lub pośrednio poprzez 
modyfikacje i ich ewolucje wskazują swoje (John, 1984; 
Anderson, 1988; Provan, Skinner, 1989; Gundlach i  in., 
1995; Dahlstrom, Nygaard, 1999; Brown i  in., 2000; 
Wathne, Heide, 2000; Jap, Anderson, 2003; Luo, 2006; 
Heide i  in., 2007; Lu i  in., 2015; 2016). Wprowadzane 
modyfikacje nie stanowią jednak widocznych różnic 
w postrzeganiu tego zjawiska. Szczegółowy przegląd de-
finicji oportunizmu przedstawianych w  zakresie relacji 
dostawca-klient oraz ich uwarunkowań empirycznych 
w  pracy S. Kelly i  in. (2018) wskazuje, iż badania em-
piryczne oportunizmu niekoniecznie potwierdzają jego 
uwarunkowania teoretyczne. 

Prezentowane rodzaje oportunizmu

W   literaturze ze względu na uwarunkowania teore-
tyczne można spotkać wiele różnych klasyfikacji 

lub wyróżnianych rodzajów oportunizmu. Przyjmowane 

Tabela 1. Kryteria wyszukiwania

Kryteria doboru Liczba publikacji Liczba publikacji

Baza danych EBSCO  Business Source Ultimate

Wyszukiwana fraza „opportunism” 188 336 2048

Dostęp: Pełen tekst 108 331 1729

Typ publikacji: Czasopisma naukowe 61 279 1329

Język publikacji: język angielski 60 194 1233

Słowo w tytule 2841 416

Wykluczenie duplikatów oraz braku 
dostępności n.a. 205

n.a. – oznacza, że nie analizowano tego zbioru
Źródło: opracowanie własne
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kryteria klasyfikacji to: czas, siła oddziaływania, formali-
zacja, intencje strony, aktywność strony (tab. 2). 

W pracach empirycznych podejmowane są badania 
oportunizmu ex post. Badania empiryczne dotyczące 
oportunizmu ex ante są  rzadkością. Z  praktycznego 
punktu widzenia te rodzaje oportunizmu pozwalają 
wskazać mechanizmy zarządzania ex ante, które należy 
wzmacniać lub które ex post należy wyhamowywać, np. 
w swoich badaniach J.R. Brown i in. (2000, s. 54) oraz 
J.B. Heide i  in. (2007, s.  431) wskazują, że monitoro-
wanie wyników i zachowowań znacznie łagodzi relacje 
oportunistyczne. W  analizowanych pracach jako opor-
tunizm słaby wskazywane są: przedterminowe zakoń-
czenie zobowiązania lub niezrealizowanie obietnic; 
łamanie zasady wzajemnej wyrozumiałości czy zasady 

dzielenia się wiedzą; ukrywanie krytycznych zasobów; 
fałszywe przedstawianie informacji i  manipulowanie 
nimi, nieuczciwe reagowanie na renegocjacje umowne 
lub zmiany; podejmowanie wysiłków w  celu wprowa-
dzenia w  błąd. W  niektórych pracach kategorie opor-
tunizmu jawnego i  silnego oraz niejawnego i  słabego 
traktowane są jako równoważne. 

W  analizowanych pracach są  opisy rodzajów opor-
tunizmu, natomiast w części empirycznej nie ma kate-
goryzacji i  są  one badane łącznie. Z  kolei J.R.  Brown 
i in. (2000); S.D. Jap i E. Anderson (2003); K.H. Wath-
ne i  J.B. Heide (2000) podkreślają, że oportunizm jest 
synonimem wprowadzenia w  błąd, oszustwa, nie-
właściwych zachowań, takich jak selekcja negatywna, 
pokusy nadużycia, bumelowanie itp. Zatem jest tu 

Tabela 2. Rodzaje oportunizmu

Kryteria 
klasyfikacji

Wskazywane 
rodzaje Definicje Źródło

Czas 

ex ante

czy i na ile celowo dochodzi do wprowadzenia w błąd na 
początkowych etapach relacji, wiąże się on z większymi 
kosztami tworzenia obszernych kontraktów mających na 
celu ograniczenie przebiegłych zachowań stron

O.E. Williamson 
(1985, s. 126), 
J.R. Brown i in. 
(2000, s. 54),
J.B. Heide i in. 
(2007, s. 431), 
S.H. Seggie i in. 
(2013)

ex post

czy i na ile dochodzi do naruszenia relacji w bardziej 
zaawansowanych jej stadiach, powoduje dodatkowe 
koszty transakcyjne w postaci monitoringu, kontroli czy 
modyfikowania i egzekwowania warunków umowy

Siła oddziaływania 
skutków

silny 

forma obejmująca działania, które naruszają normy 
umowne (warunki, klauzule itp.), np. kradzież wspólnego 
majątku; wywłaszczenie wiedzy lub technologii; 
przywłaszczenie kluczowego personelu, unikanie 
zobowiązań umownych

Y. Luo (2006), 
V. Kashyap i in. 
(2012, s. 260–272)

slaby
forma obejmująca działania, które naruszają normy 
relacyjne, w konsekwencji pogarszając sytuację jednej ze 
stron

Formalizacja

jawny strona relacji uchyla się od zobowiązań wynikających 
z umowy formalnej

B.R. Barnes i in. 
(2010, s. 37), 
D.I. Gilliland 
i K.C. Manning 
(2002)

niejawny 
(ukryty) strona narusza zasady umów społecznych

Intencje strony

nadmierny 
oportunizm 

określany jako otwarta pogoń za zyskiem lub korzyścią 
jednej ze stron na rzecz wymiany kosztem partnera, np. 
dostawca wymusza podwyżkę cen bez przedstawienia 
jakiegokolwiek uzasadnienia

S. Kelly i in. 
(2018)

oportunizm 
z przebiegłością

ukryte dążenie do korzyści z zamierzoną intencją 
oszukiwania przez jedną ze stron transakcji, np. dostawca 
żąda podwyżki cen, powołując się w uzasadnieniu 
na umyślnie zniekształcone dane i ukrywa ich 
zniekształcenie

Aktywność strony

czynny 
(aktywny)

strona relacji celowo powstrzymuje swoje działania, 
dochodzi do oportunizmu poprzez: kłamstwo, 
przeinaczanie, czy fałszowanie faktów, wyolbrzymianie 
trudności i wykorzystywanie nieoczekiwanych zdarzeń 
do pozyskiwania ustępstw od drugiej strony K.H. Wathne 

i J.B. Heide (2000)

bierny 
(pasywny)

polegający na tym, że podejmowane są pewne działania 
określone w umowie jako zabronione lub etycznie 
niepoprawne

Źródło: opracowanie własne
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wyraźny  nacisk na jego niejawną formę. S. Kelly i  in. 
(2018) oportunizm prezentowany w  pracy K.H. Wath-
ne i  J.B. Heide (2000) kwalifikują jako nadmierny. Po-
tencjał skuteczności egzekwowania przepisów, czyli 
 zasady compliance (zapewnienie zgodności działalno-
ści z regulacjami prawnymi, normami bądź zestawami 
zaleceń), w badaniach jest różnie traktowany, czasami 
pojawia się on jako oddzielna zmienna ukryta (takie 
stanowisko prezentują w  swoich badaniach D.I. Gilli-
land i K.C. Manning (2002) oraz V. Kashyap i in. (2012, 
s. 260–272)), a czasami stanowi pytanie lub zestaw py-
tań w ramach konstruktu oportunizm. 

Raczej we wszystkich prezentowanych pracach do-
minuje nadmierny oportunizm, bo ten z przebiegłością 
jest trudny do udowodnienia i  jak samoistnie nie wyj-
dzie na jaw, to strona nie jest o  nim poinformowana. 
W literaturze brak pozycji opisujących takie przypadki.

Mimo że K.H. Wathne i  J.B. Heide (2000) przedsta-
wiają swoją klasyfikację oportunizmu z  uwzględnie-
niem wielu aspektów, to i  tak w  badaniach empirycz-
nych przyjmują jeden ogólny konstrukt. Wyjątkiem 
jest praca S.H. Seggie i in. (2013), w której wyróżniono 
w  części empirycznej aktywny i  pasywny oportunizm. 
Z badań S.H. Seggie i in. (2013) wynika, ze firmy toleru-
ją bardziej pasywny niż aktywny oportunizm, a koszty 
transakcyjne pełnią rolę pośredniczącą między formą 
oportunizmu a  satysfakcją z  relacji. Badanie to poka-
zuje, że z czasem pasywny oportunizm ma bardziej ero-
zyjny wpływ na zadowolenie z  wyników niż aktywny 
oportunizm. S.H. Seggie i  in. (2013) pokazują, że roz-
różnienie biernego i  aktywnego oportunizmu pozwala 
na lepsze zrozumienie konsekwencji oportunizmu oraz 
inne podejście do zarządzania nim.

W  badaniach empirycznych (wyjątek stanowią D.I. 
Gilliland i K.C. Manning (2002), V. Kashyap i in. (2012) 
oraz S.H. Seggie i  in. (2013)), nie ma przedstawionych 
różnych rodzajów oportunizmu, oportunizm badany jest 
jako całość (jeden wielowymiarowy konstrukt). Stąd też 
rozbieżności wskazane w pracy S. Kelly i in. (2018) defi-
nicji oportunizmu w ujęciu teoretycznym, a jej egzempli-
fikacji empirycznej. Uwzględniając oportunizm, zamiast 
konkretne jego rodzaje, wiele interesujących problemów 
organizacji może zostać pominiętych lub błędnie zinter-
pretowanych (Kelly i in., 2018; Seggie i in., 2013). Zatem 
za nisze należy uznać prowadzenie badań empirycznych 
z  uwzględnieniem różnych rodzajów oportunizmu 
przedstawionych w tabeli 2.

Podejścia stosowane w empirycznych 
badaniach oportunizmu 

K ategoryzacja artykułów wskazuje, że są to prace koncep-
cyjne, teoretyczne, empiryczne, oraz prace przeglądowe 

(tych jest bardzo mało). Można w nich wyróżnić opracowa-
nia dotyczące praktyk, modeli i procesów związanych z za-
chowaniami oportunistycznymi (Wuyts, Geyskens, 2005; 
Heide i  in., 2007; Lu i  in., 2016; Lianying, Qinzhen, 2017) 
oraz czynników kontekstualnych warunkujących oportu-
nizm (Seggie i in., 2013; Crosno, Dahlstrom, 2016).

W  literaturze zidentyfikowano w  badaniach empi-
rycznych następujące podejścia:

• zbieranie informacji na temat oportunizmu respon-
denta (Brown i  in., 2000; Wuyts, Geyskens, 2005; 
Heide i  in., 2007; Lu i  in., 2016; Lianying, Qinzhen 
2017),

• zbieranie informacji na temat oportunizmu przeciw-
nej strony (John, 1984; Dahlstrom, Nygaard, 1999; 
Gilliland, Manning, 2002; Rokkan i  in., 2003; Jap, 
2007; Kashyap i in., 2012; Seggie i in., 2013; Crosno, 
Dahlstrom, 2016; Lianying, Qinzhen, 2017; Zhang 
i in., 2017; Um, Kim, 2018; Verbeke i in., 2018; Yan, 
Kull, 2015; You i in., 2018),

• zbieranie informacji na temat oportunizmu obu 
z  badanych stron (Achrol, Gundlach, 1999; Gun-
dlach i  in., 1995; Rokkan i  in., 2003; Jap, Anderson, 
2003).
Zidentyfikowano też podejście S.D. Jap i E. Anderso-

na (2003) jako mieszane, bo w nim kupujący i dostawca 
oceniają strony i swoje oportunistyczne zachowanie ex 
post w procesie wymiany. 

Badania empiryczne są  prowadzone jako badania 
ilościowe, a  narzędzie pomiaru jest oparte na skali 
Likerta: 7-puktowej (Yan, Kull, 2015) lub 5-punktowej 
(John, 1984). 

Analizowane prace wskazują, że zachowania oportu-
nistyczne pojawiają się w wyniku różnic w celach (Rok-
kan i  in., 2003), w  postrzeganiu istotności informacji 
(Crosno, Dahlstrom, 2016), preferencjach dotyczących 
ryzyka stron (Lianying, Qinzhen, 2017), formalizacji 
(Dahlstrom, Nygaard, 1999; Jap, 2007). Wyniki przed-
stawionych badań empirycznych wykazują, że działa-
nia monitorujące znacząco wpływają na zachowania 
partnerów (Dahlstrom, Nygaard, 1999). Powszechny 
w  badaniach jest nurt wskazywania oportunizmu jako 
efektu (John, 1984; Dahlstrom, Nygaard, 1999; Lianying, 
Qinzhen, 2017; Um, Kim, 2018)). Prace dotyczące po-
szukiwań ancendencji oportunizmu nie występują. 

Z  badań empirycznych prezentowanych w  tych pra-
cach wynika, że zachowania oportunistyczne mogą wy-
stąpić w różnych okolicznościach. Są jednak zdiagnozo-
wane warunki ułatwiające ich pojawienie się. Należą do 
nich między innymi: asymetria informacji dotyczących 
atrybutów stron (Heide i in., 2007), niepewność partne-
ra (You i  in., 2018), odległe rynki (Verbeke i  in., 2019), 
kontekst realizowanych zadań i  celów (Crosno, Dahl-
strom, 2016), rodzaj relacji (Brown i  in., 2000; Rokkan 
i  in., 2003). Wskazywanym środkiem zaradczym jest 
monitoring, odpowiedni dobór partnerów, podobień-
stwo wartości i norm, bodźce motywacyjne zachęcające 
do dotrzymania warunków umowy i  zniechęcające do 
ich łamania (Gilliland, Manning, 2002). 

Podsumowanie

P odejmując próbę syntezy aktywności badawczej 
w  zakresie oportunizmu, można stwierdzić, że licz-

ba pozycji z tego zakresu oraz ich wzrostowa tendencja 
wykładnicza może wskazywać na wyeksplorowanie 
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 zjawiska oportunizmu. Jednak późniejsza analiza ja-
kościowa wykazała na wiele luk poznawczych. Ograni-
czeniem zainteresowania tym zjawiskiem w przyszłości 
może być wskazywana w  wielu pracach niska częstotli-
wość tego zjawiska lub niski jego wpływ na deklarowany 
w  badaniach cel. Pozytywnym aspektem pozwalającym 
na prowadzenie badań empirycznych jest wypracowanie 
skal pomiaru oportunizmu. Jednym z niszowych nurtów 
badawczych jest uwzględnianie w  badaniach empirycz-
nych konkretnych rodzajów oportunizmu, wskazywa-
nych w  pracach teoretycznych i  koncepcyjnych. Dzięki 
temu podejściu może udać się wyjaśnić wiele interesu-
jących problemów organizacji do tej pory pomijanych 
lub błędnie interpretowanych. Badania oportunizmu 
skupiają się na percepcji respondenta, a nie faktycznych 
zachowaniach czy bezpośrednio mierzalnych zjawiskach. 
Zatem ważnym aspektem przyszłych badań są  opisy 
przypadków oportunistycznych zachowań powodują-
cych katastrofalne problemy przynajmniej dla jednej ze 
stron relacji i próba zmiany podmiotu badania. Drugim 
nurtem niszowym są wielopoziomowe badania dotyczą-
ce par zależnych w konkretnych relacjach, np. na pozio-
mie diad czy sieci. Trzecim wyzwaniem jest brak badań 
i  rozważań koncepcyjnych uwzględniających metodyki 
adaptacyjne organizacji, dzielnie się wiedzą, przywódz-
two czy nowe koncepcje strategiczne (np. ambidexterity). 
Istniejąca wiedza w zakresie antecedencji oportunizmu 
jest niewystarczająca, gdyż nadal brak informacji, co sta-
nowi asumpt do podjęcia zachowań oportunistycznych. 
Ponadto aktualny stan wiedzy w  zakresie oportunizmu 
wymaga usystematyzowania i  doprecyzowania celem 
uzyskania większej przejrzystości osiągnięć z  tego za-
kresu – wykazano niewielką liczbę prac przeglądowych 
z tego zakresu.

Ograniczeniem prowadzonych badań jest wybór 
analizowanych prac, jakościowe podejście do opisu 
analizowanych treści i  subiektywne przyporządkowa-
nie do danej kategorii (według zdefiniowanych kluczy 
kategoryzacyjnych) lub prezentowanych zagregowa-
nych treści. Największym jednak ograniczeniem pro-
wadzonych badań jest niewykorzystanie technik gru-
powania, klasyfikacji i mapowania informacji zawartych 
w prezentowanych pracach. 
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ORCID: 0000-0002-5580-5450
e-mail: iwona.staniec@p.lodz.pl

Przypisy

1)  Badania bibliometryczne swój rozwój zawdzięczają zało-
żeniu w 1963 roku Science Citation Index, rejestru publi-
kacji naukowych i  zawartych w  nich cytatów oraz postę-
powi technologicznemu w zakresie dostępu do publikacji 
naukowych, a także narzędzi pozwalających na ich analizę.

2)  Najważniejsze właściwości wyszukiwarki EDS to: możli-
wość wyszukiwania po tytułach czasopism, książek i publi-
kacji, opcja wyszukiwania według wybranych baz danych, 
opcja zawężania i  rozszerzania rezultatów wyszukiwania 
według różnych kryteriów, np. pełny tekst, publikacje re-
cenzowane naukowo, zakres chronologiczny, wyświetlanie 
powiązanych rezultatów wyszukiwań.

3)  Takie techniki wykorzystano w pracy J. Ejdys (2016, s. 41–43).
4)  Ma ona w bazie Web of Science na dzień 10.01.2020 r. 466 

cytowań (liczba wskazuje na tendencję wzrostową) i  jest 
na czwartym miejscu w rankingu najczęściej cytowanych 
prac tego autora. 

5)  Autorka sama zadecydowała o  kategoryzacji według kon-
tynentów, bo wskazywana przez przeglądarkę nie posiada-
ła rozłącznego klucza w układzie krajów. 
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Opportunism − Exploration 
Trends in Scientific Paper

Summary

The paper is a review of literature on opportunism in the 
context of management. The aim of the presented study is 
to identify exploration trends related to opportunism with 
the use of a literature review. The research utilised a quan-
titative and qualitative approach. Categorisation has been 
conducted according to the following criteria: definitions 
of opportunism, types of opportunism, types of scientific 
papers, subjects and subjects of research, contextual fac-
tors. The review of literature has identified research gaps 
or niche research trends. The number of publications in 
this area indicates a significant growing tendency, which 
may indicate a  further increase in the number of these 
publications or a decrease in interested resulting from the 
exhaustion of the explored subject area.
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Wprowadzenie

E fektywność projektów jest kategorią złożoną, rozpa-
trywaną przez wiele dyscyplin naukowych z różnych 

perspektyw badawczych i  wskazujących na rozmaite 
kryteria oceny, niekoniecznie o  charakterze finanso-
wym. Aspekty efektywnościowe analizowane są  przez 
różne szkoły zarządzania projektami, głównie w ramach 
nurtów: optymalizacyjnego, czynnikowego, nadzoru, be-
hawioralnego i  decyzyjnego. Kompleksowe ujęcie badań 
nad efektywnością w zarządzaniu projektami przedstawił 
E. Głodziński (2017). Z  projektami charakteryzującymi 
się dużą złożonością i niepowtarzalnością działań związa-
ne jest wysokie ryzyko natury technicznej, organizacyjnej, 
finansowej, prestiżowej itp. „Jednym ze sposobów ograni-
czenia tego ryzyka jest zastosowanie właściwych metod 
oceny na wszystkich etapach i  we wszystkich obszarach 
realizacji projektu, czyli zastosowanie kompleksowego 
systemu oceny projektów. Aktualnie brak jest takiego sys-
temu, istnieją natomiast wycinkowe koncepcje i metody 
oceny projektów pochodzące z  różnych dziedzin teorii 
i praktyki” (Trocki, 2012). Projekty są realizowane przez 
różne organizacje funkcjonujące niekoniecznie w  sferze 
komercyjnej, a  efektywność finansowa nie jest jedynym 
kryterium oceny efektywności projektów. Przykładowo 
należy zaznaczyć, że specyfika projektów realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego nie poddaje się 
powszechnie stosowanym regułom w sferze komercyjnej 
(Stawasz, 2014). W  kontekście złożoności problematyki 
oceny efektywności projektów niniejszy artykuł został 
w  szczególności poświęcony zagadnieniom zarządza-
nia efektywnością finansową rzeczowych projektów 
inwestycyjnych.

Przyjmowane strategie zarządzania efektywnością fi-
nansową projektów inwestycyjnych wymagają zastosowa-
nia metod rachunku ekonomicznego odzwierciedlających 
w  sposób modelowy ich specyfikę. Szczególne miejsce 
zajmują metody dyskontowe, które podlegały i wciąż pod-
legają ewolucji w kierunku różnorodnych wersji zmodyfi-
kowanych. Do wspomagania procesów decyzyjnych, doty-
czących wyznaczania i modyfikacji kursu rozwoju, oceny 
odchyleń od obranego kierunku (kursu) oraz optymaliza-
cji działalności, wykorzystywane są systemy controllingu 
pełnego (kontroli, sterowania i planowania) w konwencji 
podejścia systemowego. Stosowane systemy monitorowa-
nia (czy ostrzegania) sygnalizują powstające szanse (bądź 
zagrożenia) wynikające z  możliwej do wystąpienia ko-

rzystnej (bądź niekorzystnej) konfiguracji wewnętrznych 
i  zewnętrznych czynników rozwoju i  są  pomocne w  for-
mułowaniu strategii działania. Uzasadnienie tych podejść 
tkwi w  potrzebie uwzględnienia elastyczności działania 
w  cyklu życia projektów oraz odejścia od odrębnej ana-
lizy każdego z wielu realizowanych projektów. W efekcie 
wiedzie to do rozszerzania zakresu problemowego prowa-
dzonych analiz.

Dyskusja o  zaletach i  ograniczeniach tradycyjnych 
metod oceny (zwłaszcza w niektórych uwarunkowaniach 
sytuacyjnych), a także nowych lub udoskonalonych narzę-
dziach oceny odzwierciedla obszary szczególnych zainte-
resowań badawczych i artykułowanych oczekiwań kadry 
zarządzającej. W szczególności, poza licznymi przegląda-
mi dostępnych metod oceny, na uwagę zasługują prezen-
tacje (z ostatnich lat) podsumowujące trwające dyskusje 
i wyniki dotychczasowych badań, np.: 

• ograniczenia aplikacyjności i decyzyjności metod dys-
kontowych w ocenie efektywności projektów surowco-
wych (Pera, 2010, s. 181–191),

• przegląd mocnych i słabych stron związanych z trady-
cyjnymi metodami oceny inwestycji i  ich wpływu na 
wartość dla akcjonariuszy (Akalu, 2001),

• zestawienie zalet i  wad metody wartości bieżącej net-
to oraz metody wewnętrznej stopy zwrotu (Rogowski, 
2006, s. 122, 136),

• ograniczenia metody wartości bieżącej netto (NPV) 
i  propozycje ich przezwyciężania (Mizerka, 2005, 
s. 39–49),

• implikacje badań naukowych (z pierwszej dekady XXI 
wieku) nad wewnętrzną stopą zwrotu (IRR) (Altshuler, 
Magni, 2012),

• kolejne próby rozwiązania konfliktu NPV –  IRR 
(Osborne, 2010),

• opis współzależności pomiędzy dyskontowymi meto-
dami oceny (Bućko, 2013; Pasqual i in., 2013),

• doskonalenie metod oceny projektów niekonwencjo-
nalnych (Kulakov, Blaset-Kastro, 2015),

• zarys kierunków rozwoju metod oceny efektywności fi-
nansowej projektów (w tym problem rozszerzania for-
muł oceny o efekty synergii i opcji rzeczowych) (Bućko, 
2016). 
Wskazywana jest konieczność doskonalenia systemu 

wielokryterialnej oceny (Różański, 1999). Natomiast wy-
niki badań źródeł przewagi konkurencyjnej sygnalizują 
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drogę ku systemowej teorii przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa (Czakon, 2005).

Należy nadmienić, że w  podejmowaniu decyzji in-
westycyjnych najbardziej popularne są  metoda wartości 
bieżącej netto (NPV) oraz metoda wewnętrznej stopy 
zwrotu (IRR), co potwierdzają w  swoich badaniach J.R. 
Graham i C.R. Harvey (2001, s. 198). Z opublikowanych 
przez wspomnianych autorów wyników badań stoso-
wanych technik budżetowania kapitałowego wynika, że 
74,9% dyrektorów finansowych zawsze lub prawie zawsze 
stosuje metodę wartości bieżącej netto, a  75,7% zawsze 
lub prawie zawsze korzysta z wewnętrznej stopy zwrotu. 
C.A.  Magni (2010, s.  151) sygnalizuje kilka poważnych 
wad wewnętrznej stopy zwrotu; w  szczególności może 
wystąpić jej brak lub wielokrotność, co jest charaktery-
styczne dla projektów niekonwencjonalnych. Wprawdzie 
szczególnie ważna rola przypisywana jest wartości bieżą-
cej netto (Brigham, Erhardt, 2010, s. 405), ale potencjalni 
inwestorzy są  zainteresowani uzyskaniem odpowiedzi 
również na inne pytania (w tym dotyczące skali projektu, 
średniorocznej stopy zwrotu zainwestowanego kapita-
łu, zdyskontowanego okresu zwrotu). Poprzestanie na 
klasycznej wersji NPV i  IRR jest w  wielu przypadkach 
niewystarczające. Prezentowane w  przedmiotowej litera-
turze różnorodne próby doskonalenia metod oceny efek-
tywności dają obraz kierunków rozszerzania tradycyjnej 
oceny finansowej projektów (Bućko, 2016, s.  147–158). 
Stawianie nowych oczekiwań informacyjnych artykuło-
wanych w  szczególności przez decydentów na potrzeby 
zarządzania projektami wymuszało ewolucję metod oce-
ny efektywności projektów. Głównym celem niniejszego 
artykułu jest sformułowanie i charakterystyka podstawo-
wych strategii w  zarządzaniu efektywnością finansową 
rzeczowych projektów inwestycyjnych oraz naświetlenie 
obserwowanego kierunku przemian »od strategii izo-
lacji do strategii zintegrowanej«. Skoncentrowano się 
na efektywności finansowej projektów, a  treść artykułu 
stanowią wnioski z  pogłębionej analizy obszernej litera-
tury z  zakresu efektywności inwestycji rzeczowych oraz 
ze zdobytych doświadczeń w  trakcie przeprowadzanych 
różnorodnych projektów. W  pierwszej kolejności opisa-
no macierz strategii działania oraz podejście do oceny 
efektywności projektów na bazie zintegrowanej analizy 
faz tworzenia i podziału wartości przyszłej w warunkach 
izolacji projektu, w którym zdefiniowano miejsce metody 
NPV w kontekście pomnażania zainwestowanego kapitału. 
Następnie podniesiono problem konieczności rozszerze-
nia tradycyjnych metod o efekty z tytułu współzależności 
z  innymi projektami i  otoczeniem oraz wykorzystania 
opcji rzeczowych. Połączenie w strategiach problematyki 
synergii i elastycznego zarządzania portfelami projektów, 
po  podjęciu decyzji o  ich realizacji, stanowi podstawę 
strategii zintegrowanych.

Klasyfikacja strategii działania

R ozszerzanie zakresu problemowego prowadzonych 
analiz można syntetycznie opisać za pomocą czte-

ropolowej macierzy strategii zarządzania efektywnością 

finansową projektów inwestycyjnych. Wymiarami tej ma-
cierzy (rys. 1) są: sposób działania (sztywny, elastyczny) 
i  postawa w  działaniu (izolacja, współdziałanie). Tego 
typu ujęcie pozwoliło na umowne wyróżnienie czterech 
strategii, którymi są:

• strategia izolacji (tj. izolacji od innych projektów i bez 
uwzględniania elastyczności działania),

• strategia synergii (tj. uwzględniania współzależności 
z innymi projektami, ale bez elastyczności działania),

• strategia elastyczności (tj. izolacji od innych projektów, 
ale z uwzględnianiem elastyczności działania),

• strategia zintegrowana (tj. uwzględniania współzależ-
ności z innymi projektami i elastyczności działania).
Teoretycznie, zagadnienia współdziałania części skła-

dowych i elastyczności działania mogą być rozpatrywane 
oddzielnie, niemniej w zarządzaniu systemami złożonymi 
występują one na ogół jednocześnie. Ze względu na kosz-
ty związane z osiągnięciem potencjalnych, dodatkowych 
efektów zalecane jest posługiwanie się ich wartością netto 
(tj. po potrąceniu wspomnianych kosztów).

Rys. 1. Macierz strategii zarządzania efektywnością finansową 
projektów inwestycyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bućko, 2017, s. 44

Ze względu na brak lub wielokrotność wewnętrznej 
stopy zwrotu (co jest charakterystyczne dla projektów 
niekonwencjonalnych) oraz popularność metody NPV 
zagadnienie rozszerzania formuł oceny efektywności fi-
nansowej projektów opisano na przykładzie tej ostatniej 
(rys. 2). NPV jest sumą zdyskontowanych przepływów 
pieniężnych netto za pomocą oczekiwanej przez inwestora 
stopy zwrotu (patrz: opis strategii izolacji). W zależności 
od przyjętej strategii działania NPV podlega rozszerzeniu 
o  efekt synergii oraz premię z  tytułu elastyczności (mo-
dyfikacji projektu po podjęciu decyzji o jego realizacji, tj. 
z wykorzystaniem opcji rzeczowych). 

W  warunkach gospodarki rynkowej angażowanie 
kapitału w  projekty inwestycyjne jest podporządkowane 
maksymalizacji jego wartości w  akceptowanej przez in-
westora perspektywie, przy zagwarantowaniu ciągłości 
finansowania w  ich cyklach życia. Współcześnie, w  stra-
tegiach zarządzania efektywnością finansową projektów 
inwestycyjnych następuje odchodzenie od izolacji i  de-
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terminizmu założeń projektowych w  kierunku wyzwala-
nia pozytywnie ocenianych efektów synergicznych oraz 
traktowania ryzyka również jako szansy uzyskania premii 
z  tytułu elastyczności (wykorzystania opcji rzeczowych). 
Osiągnięcie założonego pułapu rentowności zainwesto-
wanego kapitału oraz poprawa w tym zakresie pozostaje 
zasadniczym problemem stojącym przed kadrą mene-
dżerską kształtującą i modyfikującą strategie rozwojowe.

Strategia izolacji

W  prezentowanym ujęciu (rys. 2) strategia izolacji jest 
rozpatrywana jednocześnie w  dwóch wymiarach, 

którymi są: (1) izolacja od otoczenia i  innych projektów 
inwestycyjnych, (2) niepodejmowanie działań korygują-
cych po przystąpieniu do realizacji wybranego scenariusza 
projektu. Odejście od tych skrajnych zachowań prowadzi 
do uzyskania dodatkowych efektów, których uwzględnie-
nie może (już na etapie podejmowania) zmienić decyzję 
o  akceptacji/odrzuceniu projektu. Odnosi się to w  szcze-
gólności do przypadków, gdy wartość przyjętego kryterium 
oceny znajduje się w pobliżu punktu odcięcia. Tradycyjne 
narzędzia oceny projektów są wystarczające, gdy projekty 
są niezależne, oraz nie dostrzega się zmian oszacowanych 
zestawień przepływów pieniężnych mogących wystąpić 
w  przyszłości (wiarygodne szacunki, brak nowych moż-
liwości rozwojowych w  trakcie realizacji projektów). Mi-
nimum wymaganych założeń biznesowych ocenianego 
projektu wynika z przyjętego modelu oceny efektywności 
finansowej. Konieczne jest przedstawienie zarysu propono-
wanego podejścia, co nastąpi w dalszej części artykułu.

Projekty zintegrowane 
(portfel p)

Elastyczne scenariusze NPVpZ = NPVp + Ep Strategia zintegrowana

Sztywne scenariusze
NPVp = NPV1 + NPV2 + Es Strategia synergii

Projekty niezintegrowane
(j ∈ {1;2})

NPV1 NPV2 Strategia izolacji

Elastyczne scenariusze NPV1R = NPV1 + E1 NPV2R = NPV2 + E2 Strategia elastyczności

Oznaczenia: Es– efekt synergii; E(.)– premia z tytułu elastyczności; R – wersja rozszerzona o opcje rzeczowe;  
Z – wersja zintegrowana (z synergią i opcjami rzeczowymi)

Rys. 2. Strategie zarządzania a wartość bieżąca netto projektów oraz portfela
Źródło: opracowanie własne

Przez analogię do koncepcji dwufazowego modelu 
analizy przyczynowej można przeprowadzić zintegro-
waną analizę faz tworzenia i  podziału wartości przy-
szłej (finalnej) zainwestowanego kapitału (FVIn); rys. 3. 
W  rozpatrywanej sytuacji, w  fazie tworzenia FVIn jest 
uzależniona od wartości zainwestowanego kapitału (PVI) 
w momencie startu projektu (t = 0), stopy reinwestycji (k) 
informującej o poziomie rentowności z  tytułu bieżącego 
inwestowania nadwyżek finansowych (czasowo wolnych 
środków pieniężnych) oraz przepływów pieniężnych net-
to (NFC0; NFC1; NFC2, ..., NFCn) w okresie n lat prognozy 
(t = 0; 1; 2; ...; n).

Wartość przyszła zainwestowanego kapitału oznacza 
poziom wolnych środków pieniężnych (do reinwestycji) 
w momencie zamknięcia projektu (t = n). Poziom kapitału 
do reinwestycji w kolejnych latach (t = 0; 1; 2 …, n) moż-
na wyznaczyć, korzystając z następującego wzoru:

FVI0 = PVI + NCF0

    FVIt = FVIt – 1(1 + k) + NCFt (1)
Ostatecznie uzyskuje się:

FVIn = PVI (1 + k)n + NCF0 (1 + k)n + 
 + NCF1 (1 + k)n – 1 + NCF2 (1 + k)n – 2 + ... +  (2) 

+ NCFn – 2(1 + k)2 + NCFn – 1(1 + k) + NCFn

Wartość bieżąca zainwestowanego kapitału nie jest 
ściśle określana, ale można obliczyć jej minimalny po-
ziom (PVI), który zapewnia płynność finansową w całym 
okresie życia projektu. Formuła do jego obliczenia jest 
następująca:

Rys. 3. Wymagania i możliwości ich spełnienia w rachunku opłacalności pro-
jektów innowacyjnych
Źródło: opracowanie własne

    PVI =    (3)



46 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 1/2020

W  fazie podziału uzyskanej wartości przyszłej zain-
westowanego kapitału znaczenia nabiera oczekiwana 
przez inwestora stopa zwrotu (r) w rozumieniu punktu 
progowego, który jest wykorzystywany do oceny, czy 
analizowany projekt spełnia minimalne wymagania 
finansowe inwestora. Oczekiwana stopa zwrotu jest 
traktowana jako „najniższa spośród tych, które inwe-
stor jest skłonny zaakceptować. A zatem nie jest to sto-
pa najwyższa rozumiana jako stopa życzeniowa” (Pera 
i in., 2014, s. 15).

W  ostatecznym efekcie uzyskać można następujące 
zestawienie ((2))

 

Faza podziału

PVI (1 + r)n  

+ 
PVI (1 + b)n – (1 + r)n

Faza tworzenia

FVIn  
(wzór 2)  (4)

gdzie b oznacza średnioroczną stopę zwrotu z zainwe-
stowanego kapitału

Wielkość PVI ((1 + b)n – (1 + r)n ) jest nadwyżką war-
tości przyszłej zainwestowanego kapitału ponad oczeki-
wania inwestora (MNFV*). Uzyskany wynik za pomocą 
stopy dyskontowej w wysokości r można sprowadzić do 
poziomu wartości bieżącej (MNPV*). Natomiast formuła 
średniorocznej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału 
(b) jest następująca:

       b =  – 1; PVI > 0   (5)

MNPV* pozostaje w okresie prognozy n lat w następu-
jącej współzależności z PVI, b, r:

    MNPV* = (1 + r)t
MNFV*  = PVI (( )n – 1) (6)

Kryterium efektywności projektów jest formułowane 
w następujący sposób: MNPV* ≥ 0 bądź b ≥ r. Spełnie-
nie tego warunku oznacza, że nadwyżka wartości przy-
szłej (i tym samym nadwyżka wartości bieżącej) ponad 
oczekiwania inwestora będzie nieujemna. Dokonując 
wyboru jednego ze zbioru wzajemnie wykluczających się 
projektów ze względu na (PVI), należy spełnić warunek 
porównywalności co do skali projektu (PVI) oraz długo-
ści okresu życia projektu (n); przy identyczności stopy 
zwrotu r.

W  przypadku r = k, formuła (6), po  uwzględnieniu 
formuł (5) oraz (2), przyjmuje postać tradycyjnej wersji 
metody wartości bieżącej netto (NPV), czyli zostaje szcze-
gólnym przypadkiem formuły MNPV*:

      NPV =  NCFt (1 + r)–t (7)

Z  metodą NPV związane są  IRR (stopa zwrotu dla 
której NPV = 0) oraz zdyskontowany okres zwrotu 
(moment czasu, w  którym NPV = 0). Dla typowego 

( konwencjonalnego) projektu (przy założeniu r = k) 
można sporządzić kartę kompleksowej oceny efek-
tywności finansowej projektu obejmującej ocenę 
wieloaspektową (z  perspektyw: wartości bieżącej net-
to, wewnętrznej stopy zwrotu (czy return duration), 
średniorocznej stopy zwrotu, zdyskontowanego okresu 
zwrotu (Bućko, 2013)).

Szczególną grupą są niekonwencjonalne projekty, tj. 
takie, które mają co najmniej jeden wypływ środków 
pieniężnych po  jednym lub większej liczbie wpływów 
pieniężnych (Chang, Swales, 1999). W  przypadku 
tych projektów zaleca się ocenę efektywności finanso-
wej z  perspektywy MNPV* oraz średniorocznej stopy 
zwrotu (b). Należy nadmienić, że miary MNPV* oraz 
b nie są  identyczne (odpowiednio) ze zmodyfikowaną 
wartością bieżącą netto (MNPV) oraz ze zmodyfikowa-
ną wewnętrzną stopą zwrotu (MIRR), co wynika z od-
mienności obliczania stosownych formuł:

 MNPV =  +  NCFt
– (1 + r)–t

 (8)

    MIRR =  – 1  (9)

gdzie NCFt
– oraz NCFt

+ oznaczają odpowiednio: ujemne 
oraz dodatnie przepływy pieniężne netto.

Strategia synergii

N a etapie tworzenia wartości przyszłej zainwestowa-
nego kapitału sięga się do reinwestycji uważanej za 

sposób zagospodarowania czasowo wolnych środków 
pieniężnych, a  opracowana konfiguracja finansowa 
(środki w  strefie bazowej projektu i  środki w  sferze 
reinwestycji) stanowi (w  przyjętym modelu wartości 

– wzór (2)) swoistą całość – szkielet finansowy komer-
cyjnego projektu. W strategii izolacji abstrahuje się od 
współzależności z  otoczeniem i  innymi komponenta-
mi szerszej strategii oraz zakłada się jeden, sztywny 
scenariusz.

Z  punktu widzenia komercyjnego, poza polem 
percepcji rachunku finansowej efektywności projektu 
inwestycyjnego pozostają efekty zewnętrzne. Możli-
wość ich ujęcia występuje przy uwzględnieniu szerszej 
perspektywy oceny, tj. w  ekonomicznym rachunku 
inwestycji, w  którym kryterium oceny jest maksy-
malizacja wartości dla społeczeństwa. Należy jedno-
cześnie dodać, że na sukces projektu w  firmie mogą 
oddziaływać specyficzne właściwości otoczenia, gdyż 
firma jest również odbiorcą efektów splotów różnych 
zdarzeń i procesów (niekiedy negatywnie ocenianych). 
Korzystanie z globalnej synergii jest często przymusem 
(a nie szansą) (De Wit, Meyer, 2007, s. 322), co uzasad-
nia potrzebę analizy relacji: firma ↔ otoczenie.
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Dołączenie projektu inwestycyjnego do dotychcza-
sowej działalności firmy wymaga identyfikacji efektu 
synergicznego wynikającego ze sprzężeń zwrotnych 
pomiędzy projektem i  dotychczasową działalnością. 
Inaczej mówiąc, budując portfele inwestycyjne, należy 
mieć na uwadze konieczność integracji poszczególnych 
projektów w całość (rozwiązanie systemowe), których 
miara efektywności będzie różna od sumarycznej mia-
ry wyizolowanych projektów. W trakcie budowy port-
fela złożonego ze zbioru dostępnych i  możliwych do 
realizacji projektów dostrzegane są: projekty wzajem-
nie wykluczające się (alternatywne), projekty niezależ-
ne oraz projekty współzależne (komplementarne bądź 
substytucyjne). W  przypadku projektów współzależ-
nych sygnalizowany jest efekt synergiczny (pozytywny 
lub negatywny), który jest wykazywany w  drodze po-
równania efektu złożonego (rozwiązania systemowego 
uwzględniającego zintegrowanie projektów) z efektem 
bazowym (układu odrębnie traktowanych projektów).

Na etapie planowania portfela projektów przeprowa-
dzane zostają trzy podstawowe analizy i oceny: analiza 
przesłanek strategicznych i  badanie zgodności projek-
tów ze strategią przedsiębiorstwa, ocena poszczególnych 
propozycji projektów (bez uwzględniania zależności), 
wybór portfela projektów w  oparciu o  indywidualne 
oceny opłacalności poszczególnych projektów i  ich 
wzajemne interakcje (Łada, Kozarkiewicz, 2007, s. 177). 
W wyniku integracji projektów (niewykluczających się 
wzajemnie) można uzyskać skorygowane zarówno war-
tości niezbędnego kapitału do sfinansowania portfela, 
jak i wartości bieżącej netto (różne od sumy wielkości 
wyznaczonych dla poszczególnych projektów realizo-
wanych w  izolacji), a  także wskaźników efektywności 
finansowej obliczanych z  wykorzystaniem tych warto-
ści. Podstawowymi formami integracji projektów są: 
integracja na poziomie finansowym oraz integracja na 
poziomie operacyjnym. Potencjalnymi sposobami po-
zyskania efektu synergicznego pozostają: kompensacja 
dodatnich i ujemnych wartości wektorów przepływów 
pieniężnych netto poszczególnych projektów oraz 
modyfikacja wektora przepływów pieniężnych netto 
portfela (poprzez korekty kluczowych zmiennych, np. 
sprzedaży, kosztów, nakładów) w  stosunku do sumy 
przepływów pieniężnych netto projektów rozpatrywa-
nych w izolacji (Bućko, 2016, s. 91–114). Źródeł syner-
gii można upatrywać w  obszarach: przychodów (reve-
nue synergy), kosztów (cost synergy), podatków (tax 
synergy) oraz finansowym (financial synergy) (Lumby, 
Jones, 2003, s. 554).

Strategia elastyczności

W   przypadku projektów (wielosekwencyjnych) 
wielofazowych, w  zależności od ich elastyczno-

ści, można w  punktach kontrolnych (tj. po  zakończe-
niu kolejnej fazy) wykorzystywać opcje modyfikacji 
realizowanego scenariusza działania. Wyróżniane 
są  dwa podstawowe rodzaje elastyczności, a  mianowi-
cie (Kozarkiewicz-Chlebowska, 2004): (a) elastyczność 

wewnętrzna (związana z  konkretnym projektem i  wy-
nika z możliwości dokonania zmian w trakcie realizacji 
tegoż projektu, gdy pojawiają się zmiany warunków 
zewnętrznych i dodatkowe informacje o nowych moż-
liwościach rozwojowych); (b) elastyczność zewnętrzna 
(wynikająca z faktu, że realizacja konkretnego projektu 
umożliwia podjęcie realizacji innych projektów i  tym 
samym skorzystanie z  potencjalnych korzyści wynika-
jących z komplementarności danego projektu z innymi 
projektami).

Na skutek zdobywanych doświadczeń i umiejętności 
na kolejnych etapach realizacji projektu, uzyskania do-
datkowych informacji rynkowych oraz możliwości mo-
dyfikacji strategii rozwojowej istnieje szansa zwiększenia 
wartości całego przedsięwzięcia. Stanowi to uzasadnie-
nie odejścia w realizacji projektu od „sztywnego” scena-
riusza rozwoju w kierunku zmodyfikowanych jego wer-
sji. Możliwość wystąpienia w przyszłości nowych szans 
czy zagrożeń uzasadnia celowość stosowania planowania 
scenariuszowego. Znaczenie analizy scenariuszy wynika 
stąd, że „scenariusze są twórczym połączeniem tego, co 
wiemy na temat świata, oraz niepewnych przypuszczeń. 
Łącząc wiedzę z  eksploracją sfery niewiedzy, jesteśmy 
w  stanie lepiej przygotować się na niespodzianki przy-
szłości” (Cabała, 2007).

W  odniesieniu do możliwości modyfikacji strategii 
przedsiębiorstwa używane jest pojęcie opcje rzeczowe 
(opcja oznacza prawo, a nie obowiązek do podjęcia okre-
ślonych działań w  przyszłości). Ryzyko jest traktowane 
jako szansa, a nie tylko zagrożenie. Warto zaznaczyć, że 
nie zawsze opcje rzeczowe towarzyszące realizowanym 
projektom są dostrzegane przez kierownictwa firm. Do 
podstawowych opcji rzeczowych można zaliczyć (Rudny, 
2009): opcję opóźnienia (możliwość opóźnienia rozpo-
częcia realizacji projektu), opcję rezygnacji (możliwość 
rezygnacji z kontynuacji projektu), opcję zmiany (moż-
liwość wprowadzenia bardziej efektywnych rozwiązań 
w  zakresie technologii, rynków, źródeł energii, surow-
ców, struktury asortymentowej itp.), opcję zwiększenia/
zmniejszenia skali (możliwość zmiany skali projektu), 
opcję wzrostu (możliwość przyszłego rozwoju, który 
może spowodować, że projekt przynoszący początkowo 
nawet straty może okazać się bardzo opłacalny), opcję 
złożoną (możliwość sekwencyjnej realizacji projektu 

–  zrealizowanie wcześniejszej fazy daje opcję realizacji 
fazy następnej).

Wykorzystanie praw opcji wiąże się z  dodatkową 
wartością projektu, ale w projekcie mogą tkwić zarówno 
opcje nabyte, jak i opcje wystawione. Te ostatnie, w przy-
padku skorzystania z  nich przez posiadacza w  nieko-
rzystnych dla wystawcy okolicznościach, prowadzą do 
zmniejszenia wartości przedsięwzięcia. Dlatego wartość 
bieżąca netto (bez uwzględniania opcji) powinna być po-
większona o wartość opcji nabytych i zmniejszona o war-
tość opcji wystawionych (Rutkowski, 2003). Stosunkowo 
prostszym narzędziem do szacowania opcji rzeczowych 
może być model dwumianowy (w  miejsce adaptacji 
standardowego modelu opcji finansowych do wyceny 
opcji rzeczowych). Jednakże ich wycena  nastręcza  wiele 
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 trudności, dlatego też szacunek może być obarczony 
sporym błędem. T. Wiśniewski (2004) zaznacza, że „jed-
ną z  zasadniczych trudności w  powszechnym stosowa-
niu metod opcyjnych w  praktyce jest równoczesne wy-
stępowanie wielu opcji, często współzależnych, których 
wartość nie stanowi prostej sumy wartości składników 
opcji”. Zaleca się zachowanie należytej ostrożności przy 
szacowaniu opcji rzeczowych, aczkolwiek występowanie 
korzyści z tytułu możliwej korekty planu działania są do-
strzegane i wykorzystywane.

Strategia zintegrowana

W   strategii zintegrowanej współistnieją elementy 
strategii synergii i  strategii elastyczności, które 

prowadzą do dodatkowych efektów z  obydwu tytu-
łów. Przedmiotem zarządzania jest portfel projektów 
inwestycyjnych i  już na etapie tworzenia strategii roz-
woju należy dołożyć staranności w celu zlokalizowania 
pozytywnych i  negatywnych efektów synergicznych, 
podjęcia działań zapobiegawczych potencjalnym 
negatywnym efektom i  stymulacji efektów pozytyw-
nych, oszacowania łącznego efektu synergicznego dla 
przygotowanej strategii wraz z określeniem warunków 
i sposobów jego osiągnięcia (najlepiej w układzie kilku 
scenariuszy). Pożądaną cechą planowania biznesowe-
go pozostaje zachowanie elastyczności, w której istnie-
niu pokładana jest nadzieja, że po podjęciu realizacji 
akceptowanego scenariusza, w  zależności od pojawia-
jących się szans i zagrożeń, będzie możliwa jego mody-
fikacja, w tym rekonfiguracja portfela inwestycyjnego 
i związanych z tym efektów synergicznych.

Proces zarządzania portfelem projektów „nie stano-
wi sumy działań skierowanych na każdy z  projektów 
indywidualnie. Zarządzanie portfelem projektów musi 
uwzględniać kompleksowość zagadnień związanych 
z  planowaniem, organizowaniem, koordynowaniem 
i kontrolowaniem wielu projektów jednocześnie” (Ko-
zarkiewicz, 2007). Utrzymywanie elastyczności jest 
odpowiedzią na poziom przygotowania się na przyszłe 
wyzwania w  turbulentnym otoczeniu. Ze względu na 
dużą wagę działań związanych z  modyfikacją dotych-
czasowego planu działania i wytyczaniem dróg rozwo-
ju w dalszej perspektywie pożądane jest wspomaganie 
przez systemy wczesnego rozpoznania (które będą 
sygnalizować występujące i  nowo powstające szanse 
(bądź zagrożenia), wynikające z możliwej do wystąpie-
nia korzystnej (bądź niekorzystnej) konfiguracji czyn-
ników rozwoju). Należy dodać, że „zestaw scenariuszy 
zdefiniowanych na potrzeby opracowania elastycznej 
strategii należy stale poddawać weryfikacji i  regular-
nie odświeżać” (Sońta-Drączkowska, 2012, s. 39).

Różnorodność możliwych form i  odmian współ-
zależności (współdziałania), a  także wielość celów 
oczekiwanych przez zarządzających każe bacznie 
obserwować syndromy synergii. Do przykładowych 
cząstkowych efektów synergicznych można m.in. za-
liczyć: możliwości wystąpienia nowych właściwości, 
korzyści komparatywnych, efektu kompensacji, efektu 

wąskiego przekroju, efektu skali, efektu zakresu, efektu 
lawiny, efektu motyla, efektu progowego (masy kry-
tycznej, punktów zwrotnych), efektu domina, efektu 
byczego bicza. Wykorzystanie korzyści płynących 
z  zastosowania prosynergicznej strategii rozwoju po-
łączonej z koncepcją zarządzania opcjami rzeczowymi 
możliwe jest przy zintegrowaniu funkcji planowania, 
sterowania i kontroli.

Podsumowanie 

W  niniejszym artykule przedstawiono porównania 
podstawowych strategii zarządzania efektywno-

ścią finansową projektów inwestycyjnych. Wyodręb-
niono cztery strategie, a mianowicie: strategię izolacji, 
strategię synergii, strategię elastyczności i  strategię 
zintegrowaną. Ze względu na dostrzegane uprosz-
czenia i  niedomagania tradycyjnych metod oceny 
zamieszczono koncepcję ogólnego ujęcia metod dys-
kontowych (będącą próbą udoskonalenia zmodyfiko-
wanych metod oceny), mogącą znaleźć zastosowanie 
w  warunkach strategii izolacji przy ocenie efektyw-
ności projektów niekonwencjonalnych. Jednocześnie 
ocena efektywności finansowej projektów za pomocą 
sugerowanych metod może posłużyć jako punkt od-
niesienia w  porównaniach strategii synergii, strategii 
elastyczności i strategii zintegrowanej ze strategią izo-
lacji. Omówiono przykładowy schemat rozszerzania 
tradycyjnej metody wartości bieżącej netto o  efekty 
synergii i opcji rzeczowych (ze względu na ograniczo-
ną objętość artykułu nie zamieszczono sposobów ich 
szacowania). Dokonując integracji projektów, firmy 
przyjmują drogę uzyskiwania dodatnich (i eliminowa-
nia negatywnych) efektów synergii, a także chcą wyko-
rzystać spodziewane i nadarzające się szanse poprawy 
efektywności. Te dodatkowe korzyści mogą uzasadniać 
decyzję o  przyjęciu do realizacji projektu, mimo że 
wynik tradycyjnej oceny jest negatywny, zwłaszcza gdy 
ten wynik znajduje się w pobliżu punktu odcięcia (kry-
terium efektywności). Sięganie do wskazanych szans 
poprawy efektywności projektów gwarantują strategie 
zintegrowane.

Kultura kreatywności w budowie przewag konkuren-
cyjności przedsiębiorstwa bazuje na ciągłym poszuki-
waniu i wykorzystywaniu nowych możliwości rozwoju. 
Podnoszeniu efektywności gospodarowania służą stra-
tegie zintegrowane sięgające do efektów składania wie-
lu projektów i  efektów wynikających z  prawidłowego 
wkomponowania przedsiębiorstwa w otoczenie, a także 
efektów z  modyfikacji realizowanych scenariuszy roz-
woju. Uzupełnianie tradycyjnych dyskontowych metod 
oceny projektów inwestycyjnych o dodatkowe elementy 
może sprzyjać zwiększeniu poprawności decyzji inwe-
stycyjnych. Stosowanie strategii zintegrowanych jest 
niejako nakazem współczesności ze względu na dużą 
złożoność i  dynamikę otoczenia. Śledzenie szans i  za-
grożeń uświadamia często nieaktualność przyjętych 
pierwotnie planów i  konieczność podejmowania dzia-
łań korygujących.



INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ | 49

dr hab. Józef Bućko, prof. uczelni
Politechnika Świętokrzyska, Kielce
Wydział Zarządzania i Modelowania 
Komputerowego
ORCID: 0000-0002-2797-6068
e-mail: jbucko@tu.kielce.pl

Bibliografia

[1] Akalu M.M. (2001), Re-examining Project Appraisal and 
Control: Developing a Focus on Wealth Creation, „Interna-
tional Journal of Project Management”, No. 19, pp. 375–383.

[2] Altshuler D., Magni C.A. (2012), Why IRR is Not the Rate 
of Return for Your Investment: Introducing AIRR to the Real 
Estate Community, „Journal of Real Estate Portfolio Mana-
gement”, Vol. 18, No. 2, pp. 219–230.

[3] Brigham E.F., Erhardt M.C. (2010), Financial Management 
Theory and Practice, 13 Ed., South-Western Cengage Lear-
ning, Mason.

[4] Bućko J. (2013), Karta kompleksowej oceny efektywności fi-
nansowej projektów inwestycyjnych, „Przegląd Organizacji”, 
Nr 9, s. 35–38.

[5] Bućko J. (2016), Doskonalenie metod oceny efektywności 
finansowej projektów inwestycyjnych, Instytut Technologii 
Eksploatacji PIB, Radom.

[6] Bućko J. (2017), Wybrane kierunki doskonalenia dyskonto-
wych metod oceny efektywności finansowej projektów inwe-
stycyjnych, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Nr 10, s. 37–54.

[7] Cabała P. (2007), Planowanie scenariuszowe w przedsiębior-
stwie, „Przegląd Organizacji”, Nr 4, s. 14–16.

[8] Chang C.E., Swales G.S.J. (1999), A  Pedagogical Note on 
Modified Internal Rate of Return, „Financial Practice and 
Education”, Vol. 9, No. 2, pp. 132–137.

[9] Czakon W. (2005), Ku systemowej teorii przewagi konkuren-
cyjnej przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji”, Nr 5, s. 5–8.

[10] De Wit B., Meyer R. (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa.
[11] Głodziński E. (2017), Efektywność w zarządzaniu projekta-

mi: wymiary, koncepcje, zależności, PWE, Warszawa.
[12] Graham J.R., Harvey C.R. (2001), The Theory and Practice 

of Corporate Finance: Evidence from the Field, „Journal of 
Financial Economics”, Vol. 60(2–3), pp. 187–243.

[13] Kozarkiewicz A. (2007), Zarządzanie portfelami projektów 
– przegląd problemów i narzędzi, „Przegląd Organizacji”, Nr 
12, s. 6–9.

[14] Kozarkiewicz-Chlebowska A. (2004), Elastyczność projek-
tów inwestycyjnych a wycena opcji rzeczowych, „Ekonomi-
sta”, Nr 4, s. 561 – 573.

[15] Kulakov N.Yu., Blaset-Kastro A.N. (2015), Evaluation of 
Nonconventional Projects: GIRR and GERR vs. MIRR, „The 
Engineering Economist”, Vol. 60, No. 3, pp. 183–196.

[16] Łada M., Kozarkiewicz A. (2007), Rachunkowość zarządcza 
i controlling projektów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

[17] Lumby S., Jones Ch. (2003), Corporate Finance: Theory and 
Practice, 7 Ed., Thomson, London.

[18] Magni C.A. (2010), Average Internal Rate of Return and 
Investment Decisions: A New Perspective, „The Engineering 
Economist”, Vol. 50, pp. 150–180.

[19] Mizerka J. (2005), Opcje rzeczywiste w  finansowej ocenie 
efektywności inwestycji, Prace Habilitacyjne 20, Akademia 
Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.

[20] Osborne M.J. (2010), A  Resolution to the NPV–IRR De-
bate? „The Quarterly Review of Economics and Finance”, 
Vol. 50(2), pp. 234–239.

[21] Pasqual J., Padilla E., Jadotte E. (2013), Technical Note: 
Equivalence of Different Profitability Criteria with Net Pre-
sent Value, „International Journal of Production Econo-
mics”, Vol. 142, No. 1, pp. 205–210.

[22] Pera K. (2010), Zintegrowana ocena efektywności finanso-
wej surowcowego projektu inwestycyjnego, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

[23] Pera K., Buła R., Mitrenga D. (2014), Modele inwestycyjne, 
C.H. Beck, Warszawa.

[24] Rogowski W. (2006), Rachunek efektywności przedsięwzięć 
inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. 

[25] Różański J. (1999), W  stronę wielokryterialnych metod 
oceny opłacalności inwestycji, „Przegląd Organizacji”, Nr 9, 
s. 34–37.

[26] Rudny W. (2009), Opcje rzeczowe –  czy analogia do opcji 
finansowych jest wystarczająca, „Przegląd Organizacji”, Nr 
6, s. 31–34.

[27] Rutkowski A. (2003), Rachunek efektywności wspólnych 
przedsięwzięć, „Bank i Kredyt”, Nr 3, s. 84–89.

[28] Sońta-Drączkowska E. (2012), Zarządzanie wieloma pro-
jektami, PWE, Warszawa.

[29] Stawasz D. (2014), Metody oceny projektów realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego, „Przegląd Orga-
nizacji”, Nr 6, s. 13–18.

[30] Trocki M. (2012), Kompleksowa ocena projektów, „Studia 
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Nr 113, s. 7–23.

[31] Wiśniewski T. (2004), Inwestycje kapitałowe z opcjami wy-
kluczającymi się, „Przegląd Organizacji”, Nr 7–8, s. 54–57.

Towards Integrated Strategies 
in Managing the Financial Effectiveness 
of Investment Projects

Summary

In this article the author presents a  comparison of four 
basic strategies for managing financial efficiency of invest-
ment projects, namely: isolation strategy, synergy strategy, 
flexibility strategy and integrated strategy. The develop-
ment of integrated strategies is a result of a systematic ap-
proach to project management. Abandoning the isolation 
strategy leads to expanding assessment formulas with syn-
ergy and flexibility benefits. This is schematically illustrat-
ed on the example of the net present value. Additionally, 
the author describes a new approach to financial assessing 
of investment projects in cases of the isolation strategy 
that can be expanded towards integrated strategies.

Keywords

investment project, project management
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Wprowadzenie

P ojęcie innowacji jest coraz częściej  powiązywane 
z  rozwojem działalności gospodarczej, a  utożsamia-

ne z  nowoczesnością. Współcześnie, aby firma mogła 
utrzymać wysoką pozycję na rynku, wskazane jest wdra-
żanie systemów kreowania innowacji w zakresie zarówno 
optymalizacji procesów produkcyjnych, organizacji, jak 
i  wzrostu konkurencyjności. Problematyka innowacji 
wśród MSP jest bardzo aktualnym i  permanentnie roz-
wianym obszarem nauki i  praktyki gospodarczej (Zastę-
powski, 2018, s.  7). Dynamiczny postęp technologiczny 
oraz powszechna globalizacja i  cyfryzacja działalności 
gospodarczej, stopniowa integracja rynków oraz ciągła 
ewolucja potrzeb i  pragnień konsumentów to nowe wy-
zwania dla współczesnych organizacji, które coraz częściej 
dążą do wdrażania innowacji. Innowacja w szerokim zna-
czeniu definiowana jest jako każda zmiana polegająca na 
przyswajaniu uzyskanej wiedzy, zaś w wąskim znaczeniu 
określa zmianę w  metodach wytwarzania i  produktach 
(ewentualnie w  organizacji procesu produkcyjnego), ba-
zującą na nowej lub wykorzystanej dotychczas wiedzy 
(Schumpeter, 1960, s. 104). Analogicznie ogólną definicję 
przyjmuje Ph. Kotler, który pod pojęciem innowacji okre-
śla wszelkie wyniki inwencji i pracy ludzkiej w postaci idei, 
usługi lub rzeczy uważanej przez odbiorcę za nową, gdzie 
kluczowym aspektem jest postrzeganie innowacji przez 
konsumenta (Kotler, 1994, s. 222). Natomiast na potrzeby 
niniejszej publikacji oraz badania przyjęto, za podręcz-
nikiem Oslo Manual, że innowacja to wprowadzenie do 
praktyki w  przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulep-
szonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru 
lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji (OECD, 
2005, s. 10–25). 

W analizie konkurencyjności oraz innowacyjności go-
spodarki rozróżnia się sektor MSP oraz duże1 podmioty. 
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) odgrywa-
ją istotną rolę w  kształtowaniu rozwoju gospodarczego, 
stabilności oraz tworzeniu miejsc pracy (Fritsch, Storey, 
2014, s.  952–953). Jednak studium literatury z  obszaru 
rozwoju innowacyjnego i  innowacyjności nie potwier-
dza, że wielkość przedsiębiorstwa, mierzona najczęściej 
liczbą pracowników, odzwierciedla większą innowacyj-
ność (Forsman, Rantanen, 2011, s. 28). Już Ch. Freeman 
(1986, s.  123) uważał, że skuteczność innowacyjna MSP 
może być większa od dużych, gdyż małe podmioty mogą 
wytwarzać więcej innowacji na jednostkę wydatków na 

B+R. Być może dlatego obecny stan badań, na płaszczyź-
nie innowacji, skupia się na sektorze MSP, który stanowi 
zdecydowanie liczniejszą grupę podmiotów, pozosta-
wiając obszar dużych przedsiębiorstw mniej przebadany. 
Przedsiębiorstwa chętniej także korzystają z  innowacji 
technologicznych niż organizacyjnych, procesowych lub 
marketingowych (Blażlak, Pomykalski, 2015, s. 15). 

Współpraca sektora MSP z  innymi podmiotami, 
w  kontekście rozwoju innowacyjnego, ma kluczowe zna-
czenie dla końcowego sukcesu. Dyrektorzy najwyższego 
szczebla przedsiębiorstw UE uważają, że większe są szan-
se na odniesienie sukcesu w  innowacjach w  przypadku 
podjęcia współpracy biznesowej. Wśród najistotniejszych 
motywów do nawiązywania współpracy wskazuje się: do-
stęp do nowej technologii (89%), wejście na nowy rynek 
(88%), poprawę rentowności istniejącej oferty (85%) oraz 
poprawę istniejących towarów i  usług (85%) (Mazur-

-Wierzbicka, 2015, s.  104). Współpraca daje podmiotom 
gospodarczym dodatkowe kompetencje i większe szanse 
powodzenia działań innowacyjnych (Ritter i  in., 2002, 
s. 119–138). Mimo iż innowacje traktowane są jako istot-
ne elementy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, to 
wiele badań dotyczących polskich firm wskazuje, iż ostat-
nio pojawił się zastój innowacyjny, który spowodował 
pogorszenie pozycji Polski na światowej scenie innowacji. 
Nawet przypływ funduszy strukturalnych UE w  latach 
2007–2013 nie wpłynął pozytywnie na obecny stan pol-
skich innowacji (Jasiński, 2018, s. 238). Mimo iż odnoto-
wano niewielką poprawę w obszarze innowacyjności pol-
skiej gospodarki w ciągu lat 2015–2016, to jej ogólny stan 
jest wciąż relatywnie niski (Kisielnicki, 2016, s. 77). Od lat 
najistotniejszym czynnikiem utrudniającym działalność 
innowacyjną w  naszym kraju jest brak wystarczających 
środków finansowych. W badaniach 63% przedsiębiorstw 
wskazało na ważność tego hamulca innowacyjności (Wiś-
niewska, Janasz, 2018, s. 148). 

Przedsiębiorstwo innowacyjne zarządza całym proce-
sem innowacji, w  którym wyróżnia się trzy zasadnicze 
elementy: kreowanie nowego pomysłu, wdrożenie oraz fi-
nansowanie. Klasyczny model innowacji obejmuje proces 
zaczynający się od badań podstawowych, stosowanych, na-
stępnie prac rozwojowych, po których następuje wdroże-
nie i dyfuzja innowacji na rynku (Pomykalski, 1997, s. 73). 
Trudno stwierdzić, który z tych etapów jest najważniejszy, 
niemniej jednak wszystkie stanowią kluczowe składniki 
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końcowego sukcesu innowacji. Istnienie wielu modeli 
innowacji, w  tym coraz popularniejszego otwartego mo-
delu, determinuje różne zachowania biznesowe (Skrzy-
pek, 2018, s.  102–106). Współcześnie zauważono także 
istnienie nierozerwalnego związku między kreatywnością 
a innowacyjnością, bowiem obie biorą udział w procesie 
twórczym. Kreatywność uruchamia ten proces, natomiast 
innowacyjność jest jego efektem (Sopińska, 2018, s.  25). 
Faza wdrażania jest jedną z bardziej kosztownych, gdyż na 
tym etapie występuje masowa produkcja oraz intensywne 
działania marketingowe. Ponadto wciąż brak informacji 
o zaakceptowaniu innowacji przez klientów, co zdecydo-
wanie zwiększa ryzyko inwestycji i  utrudnia pozyskanie 
finansowania zewnętrznego. Decyzja o  wdrożeniu inno-
wacji przez przedsiębiorstwo powinna być poprzedzona 
przeprowadzeniem wielu szacunków i  badań, w  tym 
dotyczących wielkości zasobów potrzebnych do realizacji 
przedsięwzięcia i  oczekiwanych korzyści, wynikających 
z wdrożenia (Kłopotek, 2005, s. 87). Działania wdrożenio-
we według literatury i praktyki gospodarczej wskazują, że 
ten etap stanowi najsłabsze ogniwo procesu innowacyjne-
go (Jagoda-Sobalak i in., 2017, s. 160), dlatego zdecydowa-
no się na analizę tego zjawiska. Celem niniejszego opraco-
wania jest identyfikacja determinant współpracy dużych 
przedsiębiorstw z sektorem MSP w obszarze działalności 
wdrożeniowej innowacji w  Polsce. Należy zaznaczyć, iż 
determinanty mają różny charakter i mogą być rozpatry-
wane z  wielu różnych punktów widzenia, w  niniejszym 
opracowaniu analiza dotyczy trzech wybranych aspektów, 
uwzględnionych w pytaniach badawczych, które to obsza-
ry zostały wybrane jako istotne w literaturze przedmiotu 
(Szymański, Stanisławski 2018, s.  249; Poznańska, 2016, 
s. 152). Postawione pytania badawcze: jakie jest znaczenie, 
dla dużych przedsiębiorstw, poszczególnych (wybranych 
przez autora na podstawie przeglądu literatury) motywów 
podjęcia współpracy? jakie są  największe osiągnięte ko-
rzyści dla dużych przedsiębiorstw ze współpracy z  MSP 
oraz które bariery uznano za największe przy współpracy 
z MSP w procesie wdrażania innowacji?

Metoda badawcza

B adaniu poddano 33  duże przedsiębiorstwa, mające 
lokalizację na terenie Polski, reprezentujące wojewódz-

twa: łódzkie, mazowieckie, śląskie, wielkopolskie oraz dol-
nośląskie i  warmińsko-mazurskie. Identyfikacja wielkości 
badanych przedsiębiorstw została określona w  oparciu 
o założenia definicji rozporządzenia Komisji Europejskiej, 
obowiązującej w Unii Europejskiej (Załącznik nr 1 do Roz-
porządzenia Komisji Europejskiej), przy czym jako jedyne 
kryterium przyjęto średnioroczną wielkość zatrudnienia 
na poziomie 250 i więcej pracowników. 

Operat badawczy obejmował przedsiębiorstwa, które 
w ciągu ostatnich trzech lat współpracowały z MSP w ob-
szarze działalności innowacyjnej, co zostało zweryfiko-
wane w  pytaniu filtrującym. Przy mechanizmie doboru 
próby wykorzystano wielostopniowy schemat losowania, 
na który składały się dwa etapy. Pierwszy z nich polegał 
na doborze celowym przedsiębiorstw prowadzących 

działalność innowacyjną w  ciągu ostatnich trzech lat. 
Drugi zaś posiadał charakter losowy, gdzie za pomocą 
losowania wyłoniono próbę 33 podmiotów. Badania prze-
prowadzone zostały z  wykorzystaniem dwóch technik 
badawczych, tj. CATI i CAWI, z których zasadniczą była 
technika pierwsza (ok. 70% badania). Do badania CATI 
i  CAWI wykorzystano profesjonalną firmę badawczą, 
w  której zakresie i  obowiązkach było odpowiednie prze-
szkolenie ankieterów odnośnie do badanej problematyki 
i podstawowych pojęć. Narzędziem badawczym był kwe-
stionariusz ankietowy wykorzystujący pytania zamknięte 
obowiązkowe. Analizowane wyniki oraz przedstawione 
wykresy zawierają średnią wartość w skali od 1 do 5, gdzie 
1 oznaczało najmniejsze, zaś 5 największe znaczenie, dla 
dużych przedsiębiorstw, poszczególnych czynników. 

Wybrane determinanty współpracy 
wdrożeniowej innowacji — wyniki badań

I dentyfikacja czynników wpływających na chęć po-
dejmowania wspólnych działań pomiędzy przedsię-

biorstwami została przeprowadzona w  oparciu o  studia 
literaturowe z zakresu rozwoju innowacyjnego (Sudolska, 
2009, s. 229; Ratajczak-Mrozek, 2011, s. 207; Stanisławski, 
2014, s. 180) oraz praktykę gospodarczą. Wśród zapropo-
nowanych dziewięciu najpopularniejszych determinant 
podejmowania współpracy między przedsiębiorstwami 
w  obszarze wdrażania innowacji zdecydowanie najwięk-
sze znaczenie dla respondentów ma stworzenie nowych 
produktów (rys. 1). Proces projektowania i  wdrażania 
na rynek nowych produktów ma na celu zaspokojenie 
jawnych i ukrytych potrzeb klienta oraz zwiększenie kon-
kurencyjności przedsiębiorstwa. Współpraca z  innymi 
jednostkami pozwala na przyspieszenie i skrócenie całego 
procesu rozwoju innowacji, a także zmniejszenie kosztów 
i ryzyka niepowodzenia. Wśród wielu korzyści wynikają-
cych z wprowadzenia nowego produktu na rynek jest ob-
szar zachowań konsumentów, którzy bardzo często wiążą 
swoje odczucia z  marką, która jako pierwsza na rynku 
zaoferowała im atrakcyjną ofertę. W skrajnym przypadku 
klienci używają marki jako synonimu nazwy przedmiotu, 
co stanowi jedną z najbardziej skutecznych form reklamy 
innowacji. Przykładem może być Adidas, powszechnie 
używana nazwa jako synonim obuwia sportowego, Pam-
pers –  jednorazowych pieluch oraz wiele innych: Xero, 
Polaroid i Ratrak. 

Analizując dalsze wyniki badania, należy podkreślić, 
że respondenci wskazali na stosunkowo duże znaczenie 
(rys.  1) dla każdego z  analizowanych czynników, co po-
twierdza coraz większe zainteresowanie współpracą pro-
innowacyjną oraz prawidłowość identyfikacji czynników 
motywacyjnych. 

Pozytywnym aspektem analizy wyników badania jest 
także wniosek, iż sama chęć przystąpienia do programów 
unijnych wsparcia innowacji stanowi najmniej istotny ele-
ment zwiększający zainteresowanie współpracą. Wśród 
innych znaczących motywacji należy wskazać: promocję 
produktów lub marki, realizację wspólnych projektów 
oraz rozszerzenie własnych rynków zbytu. 
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Analiza wyników badania w  obszarze uzyskanych 
korzyści ze współpracy z MSP wskazuje, iż największym 
profitem jest poprawa jakości i  nowoczesności produk-
tów dużych przedsiębiorstw (rys. 2). Istotne są  także 
wzrost konkurencyjności oraz wprowadzanie nowych 
rozwiązań innowacyjnych do przedsiębiorstw. Natomiast 
wśród najmniej znaczących korzyści wskazano lepszy 
dostęp do informacji, przeciwdziałanie skutkom kryzysu 
oraz możliwość skrócenia czasu procesu kreowania inno-
wacji. Szczególnie zaskakującym wynikiem jest stosun-
kowo niska wartość znaczenia tej ostatniej determinanty, 
czyli skrócenia czasu projektowania nowości rynkowych. 
Gdyż wydaje się, iż ta cecha jest ściśle związana z możli-
wością monopolizacji określonego segmentu rynku dla 
innowacji oraz zwiększenia przewagi konkurencyjnej. 
Wyjaśnienie tego zjawiska wymaga przeprowadzenia 

dalszych pogłębionych badań, być może w formie wywia-
dów osobistych lub badań fokusowych. 

Innym obszarem badania była identyfikacja i znaczenie 
oczekiwań MSP w  stosunku do dużych przedsiębiorstw 
w kontekście współpracy wdrożeniowej innowacji. Man-
kamentem tego pytania była subiektywność odpowiedzi, 
zdecydowanie bardziej wiarygodne informacje uzyskano 
by przy badaniu MSP. Jednak identyfikacja oczekiwań 
w tym aspekcie wydaje się interesującym obszarem oraz 
może być przydatna do analizy porównawczej z danymi 
uzyskanymi w innych badaniach, gdzie podmiotem były 
jednostki MSP. Według menedżerów dużych przedsię-
biorstw, największe znaczenie dla MSP miała solidność 
i uczciwość w kontaktach partnerskich (rys. 3). Ta cecha 
jest szczególnie istotna przy nieformalnych umowach na 
zasadach luźnej kooperacji, gdzie zaufanie umożliwia 

Planowana strategia
rozwoju przedsiębiorstwa

programów unijnych

do wymiany doświadczeń

Stworzenie nowych lub rozwój
 istniejących powiazań partnerskich

Chęć upowszechnienia
 dokonań innowacyjnych

Rys. 1. Znaczenie poszczególnych motywów podjęcia współpracy dużych 
przedsiębiorstw z MSP – wartość średnia, n = 33
Źródło: opracowanie własne 

Wzrost konkurencyjności
 na rynkach

Wprowadzenie nowych
 rozwiązań innowacyjnych

Wzrost stabilności firmy

Poprawa wizerunku
 przedsiębiorstwa

Przeciwdziałanie skutkom
 kryzysu gospodarczego

Skrócenie czasu tworzenia
 nowości rynkowych

Poprawa jakości
 i nowoczesności produktów

Obniżenie kosztów
 produkcji

Wzmocnienie
kontaktu z klientami

Rys. 2. Znaczenie poszczególnych korzyści dla dużych przedsiębiorstw 
z podjęcia współpracy z MSP – wartość średnia, n = 33
Źródło: opracowanie własne
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podejmowanie wspólnych decyzji, tworzy atmosferę 
otwartości i przejrzystości, usprawnia komunikację oraz 
motywuje i łączy ludzi (Szymańska, 2011, s. 452). Często 
widoczna jest zależność, gdzie współpraca ulega dalsze-
mu wzmocnieniu, jeśli zwiększa wzajemne zaufanie part-
nerów biznesowych i  odwrotnie –  wzrost wzajemnego 
zaufania w przedsiębiorstwach przyspiesza generowanie 
wiedzy i wzmacnia więzi (Olesiński, 2016, s. 23; Wasiluk, 
2013, s. 54–55).

Niewiele mniejsze znaczenie miały: elastyczność 
w  działaniu, otwartość na współpracę oraz zaangażo-
wanie pracowników i  kierownictwa. Uzyskane wyniki 
pokrywają się z  innymi badaniami, wskazującymi 
zaangażowanie pracowników jako jeden z  istotnych 
czynników sukcesu przedsiębiorstw (Jakubow, 2005, 
s.  112). Zaś aby przedsiębiorstwo mogło wprowadzać 
innowacje i lepiej dostosowywać się do potrzeb rynko-
wych, konieczna jest jego otwartość na zmiany (Mądra, 
2013, s. 22). A kadra kierownicza organizacji powinna 
być świadoma potencjału i możliwości wdrożenia inno-
wacji oraz odpowiednio reagować na zaistniałe zmiany. 
Jednakże współcześni kierownicy dalecy są od „ideału” 
(Jędrzejczyk, 2016, s. 47).

Najmniejsze oczekiwania MSP w  stosunku do du-
żych podmiotów wykazywały w obszarze udostępniania 
baz badawczych, np. laboratoriów i  innych obiektów 
i  pomieszczeń naukowych, mimo iż przełomowe inno-
wacje (breakthrough innovation) w  dobie globalizacji 
i  powszechnej informatyzacji pojawiają się przeważnie 
dzięki wykorzystywaniu przez przedsiębiorstwa wyni-
ków badań naukowych, realizowanych w  laboratoriach 
czy obiektach doświadczalnych (Badowska, 2014, s. 37). 
Innym wnioskiem jest niezbyt duże znaczenie dla MSP 
takich elementów, jak kontakty biznesowe oraz ogólne 
działania proinnowacyjne dużych przedsiębiorstw. Być 
może wynika to z  faktu, iż te obszary stanowią bardzo 
cenne źródło konkurencyjności i menedżerowie sektora 
MSP mają świadomość niechęci dzielenia się tymi zaso-
bami, nawet w relacjach partnerskich. 

Ostatni badany obszar współpracy dużych przedsię-
biorstw z sektorem MSP obejmował aspekt występujących 
barier i problemów. Porównując ogólne średnie uzyskane 
wyniki znaczenia dla każdej ze zidentyfikowanych barier 
z wynikami z poprzednich pytań, należy zauważyć zdecy-
dowanie mniejsze znacznie aspektu barier w działalności 
wdrożeniowej innowacji (rys. 4). Największym proble-
mem jest brak skłonności MSP do podejmowania ryzyka 
wdrożenia innowacji. Ryzyko innowacyjne jest kompilacją 
ryzyka ekonomicznego i technicznego, można je podzielić 
na obszar finansowy, projektowy oraz właścicieli. Skła-
dowe te korelują z  klasycznymi własnościami innowacji, 
czyli: dużymi kosztami projektowania i  wdrożenia oraz 
długim horyzontem czasowym (Deptuła, Knosala, 2017, 
s. 11). Kolejnymi istotnymi przeszkodami, jakie wskazali 
respondenci w  obszarze współpracy wdrożeniowej in-
nowacji, były brak odpowiednich zasobów oraz wysokie 
koszty współpracy. Różnego rodzaju kwestie finansowe 
utrudniają podjęcie współpracy, która to determinanta 
jest szczególnie istotna dla sektora MSP. Wśród kosztów 
partnerstwa w obszarze innowacji należy podkreślić wyso-
kie koszty prac badawczo-rozwojowych, technologii oraz 
samego procesu wdrożenia i dyfuzji innowacji, ponadto 
ograniczone środki własne MSP i trudności w pozyskaniu 
zewnętrznego finansowania powodują wzrost znaczenia 
tej bariery (Poznańska, 2016, s. 154). 

W  grupie pozostałych barier warto wymienić: brak 
kwalifikacji właścicieli i  menedżerów, wysokie koszty 
współpracy, brak zaangażowania ze strony MSP oraz 
ogólne problemy komunikacyjne na drodze duże przed-
siębiorstwo – sektor MSP. Natomiast jako mniej znaczące 
bariery wskazano brak strategii rozwoju, niewystarczającą 
otwartość na otoczenie oraz odmienne oczekiwania sek-
tora MSP i dużych przedsiębiorstw. Samo współdziałanie 
oznacza związek pomiędzy organizacjami, które dążą do 
osiągnięcia w  tym samym czasie wspólnego celu bądź 
uniemożliwienia osiągnięcia celów rozbieżnych. Cele 
partnerów nie mogą być rozbieżne z celami pozostałych 
członków grupy, do której należą (Penc, 2011, s.  139). 

Solidność i uczciwość
  w kontaktach partnerskich

Rys. 3. Znaczenie poszczególnych oczekiwań MSP ze współpracy w opinii 
dużych przedsiębiorstw – wartość średnia, n = 33
Źródło: opracowanie własne
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A  brak otwartości na otoczenie w  kontekście wdrażania 
innowacji jest sprzeczne ze współczesnymi modelami 
innowacji, zarówno symultanicznym, konceptualnym, 
jak i  interakcyjnym (Blażlak, Owczarek, 2013, s.  22–30), 
a  szczególnie koncepcją otwartych innowacji (Stanisław-
ski, Lisowska, 2014, s. 249).

Uzyskane wyniki w  większości pokrywają się z  inny-
mi opracowaniami dotyczącymi ograniczeń wdrażania 
innowacji, gdzie najistotniejszymi zidentyfikowanymi 
problemami była biurokracja związana z pozyskiwaniem 
funduszy, brak własnych zasobów, zbyt długi czas wdraża-
nia innowacji oraz nieufność (Cyran, 2016, s. 205).

Podsumowanie

P roblematyka dotycząca współpracy przedsiębiorstw 
w  zakresie innowacji nabiera współcześnie szczegól-

nej wartości. Podmioty, które chcą być konkurencyjne na 
rynku, muszą kreować oraz wdrażać innowacje. Wysoka 
aktywność innowacyjna zależy od możliwości danego 
przedsiębiorstwa, branży oraz wielu czynników zewnętrz-
nych. Jednak współpraca, szczególnie sektora MSP z du-
żymi przedsiębiorstwami, zwiększa szanse na końcowy 
sukces innowacji. 

Z przeprowadzonych badań i analizy wyników można 
wnioskować, iż analizowane przedsiębiorstwa chętnie 
podejmują współpracę w  zakresie wdrażania innowacji. 
Największym motywatorem jest możliwość stworzenia 
nowych produktów. Wśród wielu korzyści takiego part-
nerstwa największe znaczenie dla dużych podmiotów ma 
poprawa jakości i  nowoczesności swojej oferty produk-
towej. Zauważane są  także wzrost konkurencyjności na 
rynkach oraz możliwość wprowadzenia nowych rozwią-
zań o charakterze innowacyjnym. Nawiązując współpracę, 
sektor MSP oczekuje od dużych podmiotów solidności 
i uczciwości w kontaktach partnerskich, a także elastycz-
ności w  działaniu i  otwartości na współpracę. Mimo iż 

występujące bariery takiej współpracy mają stosunkowo 
małe znaczenie, to duże podmioty wskazują, iż największą 
przeszkodą jest brak skłonności przedsiębiorstw MSP do 
podejmowania ryzyka oraz brak odpowiednich zasobów. 

Uwzględniając kluczowe znaczenie innowacji w kształ-
towaniu pozycji konkurencyjnej dzisiejszych przedsię-
biorstw oraz ogrom korzyści wynikających ze współpracy 
biznesowej, wydaje się konieczne podjęcie wspólnych 
działań mających na celu osiągnięcie sukcesu we wdra-
żaniu innowacji. Uzyskane wyniki potwierdzają, że part-
nerstwo pomiędzy firmami jest ważnym obszarem dla 
innowacji, dostarcza pomysłów i  motywuje do działań 
dynamizujących rozwój innowacyjny, zwłaszcza w  przy-
padku współpracy sektora MSP z  dużymi podmiotami. 
Pozwala na dostęp do ich zasobów, skraca czas procesu 
innowacji oraz zwiększa szanse na końcowy sukces 
wdrożenia. Analizując wyniki, należy pamiętać o  ogra-
niczeniach przeprowadzonego badania, metody CATI 
i  CAWI pozwalają uzyskać dane subiektywne, a  próba 
badawcza w postaci 33 dużych przedsiębiorstw nie jest re-
prezentatywna. Dalsze badania w obszarze współpracy na 
płaszczyźnie wdrażania innowacji będą dotyczyły formy 
i częstości kontaktów partnerskich oraz badania w anali-
zowanym obszarze podmiotów MSP.
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Przypis

1)  Autor celowo zastosował uproszczenie i w artykule będzie uży-
wał określenia duże przedsiębiorstwo, mając na myśli przed-
siębiorstwo niespełniające kryteriów MSP w  rozumieniu  

Odmienne oczekiwania
— rozbieżny cel

otwartość na otoczenie

Rys. 4. Znaczenie barier podczas podjęcia współpracy dużych przedsię-
biorstw z MSP, n=33
Źródło: opracowanie własne 
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Załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji WE nr  651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r., uznające niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.).
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Cooperation of Large Enterprises with SMES 
in the Framework of Implementing Innovations

Summary

Nowadays, if a company strives to maintain a high posi-
tion on the market, it is advisable to create innovations in 
terms of both optimisation of production processes, or-
ganisation and increase of competitiveness. Cooperation 

with other enterprises in the context of innovative de-
velopment is of key importance for the final success. The 
aim of this study is to identify the significance of selected 
elements of cooperation between large enterprises and the 
SME sector in the area of   implementing innovations in 
Poland. The research involved 33 large companies located 
in Poland. The analysis of the results of the conducted re-
search shows that the analysed enterprises are willing to 
cooperate in the field of innovation implementation. The 
biggest motivator is the opportunity to create new prod-
ucts. Among the many benefits of the partnership, the im-
provement in the quality and modernity of their product 
offer is of the greatest importance to large entities. While 
establishing the cooperation, the SME sector expects 
from large entities, reliability and integrity in partner re-
lations as well as flexibility in operation and openness to 
cooperation.

Keywords

implementation of innovations, innovativeness of Polish 
enterprises, business cooperation

Wprowadzenie

W   niniejszym artykule łączy się problematykę spo-
łecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (cor-

porate social responsibility, CSR) z zagadnieniem sukcesji 
na stanowisku prezesa. Według K. Basu i G. Palazzo (2008, 
s.  124), na społeczną odpowiedzialność organizacji na-
leży spojrzeć przez pryzmat tego, co na ten temat myślą 
i  mówią menedżerowie. W  odpowiedzialnych i  zrówno-
ważonych przedsiębiorstwach, jak donoszą A. Rego i inni 
(2017) na podstawie wywiadów z  72  prezesami z  przed-
siębiorstw w Portugalii, zadaniem prezesa jest m.in. przy-
gotowanie następcy. Według wypowiedzi jednego z nich, 

„przywódca musi zacząć myśleć, jak organizacja będzie 
żyła bez niego” (Rego i in., 2017, s. 145). Prezes organizacji 
ma wgląd w proces rozwoju liderów i może identyfikować 
obiecujących kandydatów na sukcesorów (Berns, Klarner, 
2017, s. 90–91).

Proces sukcesji to zagadnienie mało przebadane (Berns, 
Klarner, 2017, s. 83–84), w kontekście CSR takich badań 

jest jeszcze mniej. W badaniu K. Szczepańskiej-Woszczyny 
(2018, s. 15) można znaleźć pewne elementy nawiązujące 
do idei CSR i problemu sukcesji w firmach rodzinnych, jak 
na przykład „uczciwość wobec interesariuszy”, która sta-
nowi wartość dla blisko 17% właścicieli firm rodzinnych 
i 17% sukcesorów. Problem jest wart badania, zwłaszcza że 

„rola CSR w UE będzie rosła” (Kudłak, 2017, s. 77). Pojawia 
się pytanie badawcze: czy top menedżerowie oraz założy-
ciele (właściciele) przedsiębiorstw przygotowują następcę, 
który będzie kontynuował realizację idei CSR?

Sukcesja prezesa i obawy interesariuszy 

S ukcesja to proces przygotowania następcy do przejęcia 
nowej roli, do przejęcia biznesu, podejmowany celem 

zapewnienia ciągłości przywództwa na kluczowych stano-
wiskach w  organizacji (Bohdziewicz, 2014, s.  46–47; Suł-
kowski, 2012, s. 465). Jest to proces o istotnym  znaczeniu, 

SUKCESJA POKOLENIOWA ZARZĄDU 
PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE CSR. 
WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH 
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Aleksandra Zaleśna

DOI: 10.33141/po.2020.01.07



ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI | 57

gdyż od tego zależy jakość kadr na kluczowych stanowi-
skach w organizacji (Bohdziewicz, 2014, s. 45). Proces pla-
nowania sukcesji na stanowiska kierownicze ma zapewnić 
rozwój umiejętności menedżerskich w  relacji do celów 
organizacji, a nie jedynie celów danego działu (Rothwell, 
2010, s. 6). 

Sukcesja ma miejsce w różnego rodzaju organizacjach, 
jak np. w  przedsiębiorstwach rodzinnych1 (Sułkowski, 
2012, s. 463), organizacjach pozarządowych (Reichel, 2018, 
s. 9), w spółkach notowanych na giełdzie2. W polskich wa-
runkach, w spółkach publicznych na rynku kapitałowym, 
jedynie w 11,41% przypadków nowych powołań (n = 885) 
sukcesję można uznać za zaplanowaną (Byrka-Kita i  in., 
2018, s. 24–25).

Problem sukcesji na stanowisku dyrektora naczelnego/
prezesa jest ważny także z  punktu widzenia poszczegól-
nych interesariuszy organizacji, tj. pracowników, klientów, 
dostawców, społeczności lokalnej itp. W  świetle teorii 
interesariuszy przedsiębiorstwo stanowi współwłasność 
społeczeństwa3 (Zbierowski, 2014, s. 12). Zbliżanie się do 
wieku emerytalnego obecnego prezesa może rodzić wśród 
pracowników obawy, jaki będzie ich nowy szef, jaką bę-
dzie stosował wobec nich politykę zatrudnienia. Wśród 
dostawców również mogą pojawić się obawy o dalsze wa-
runki współpracy z  przedsiębiorstwem. Podobne obawy 
mogą żywić klienci przedsiębiorstwa. Chociaż nie mają 
oni wpływu na przebieg procesu sukcesji, to chcą dbać 
o  własne interesy. Przykładowo klienci firmy Comarch, 
chcąc mieć zapewnioną ciągłość dostaw produktów i usług, 
wpisują „do kontraktów kary umowne za zmianę kontro-
li właścicielskiej” (Janoś, 2017). Brak sukcesji i  sprzedaż 
przedsiębiorstw innym właścicielom może wywołać nie-
zadowolenie wśród klientów. Tak było na przykład, gdy 
Anita Roddick, założycielka sieci sklepów The Body Shop, 
w 2006 r. sprzedała firmę koncernowi L’Oreal. Tym faktem 
wielu klientów etycznie nastawionych było oburzonych 
(Cahalane, 2006). Także organizacje pozarządowe funkcjo-
nujące w danej społeczności lokalnej mogą nie być pewne 
wsparcia finansowego i  rzeczowego po  zmianie osoby na 
stanowisku prezesa. Przykładowo Steve Jobs po powrocie 
do firmy Apple w 1997 r. zlikwidował programy wsparcia 
organizacji charytatywnych (Tang i in., 2015).

Prawidłowo przeprowadzona sukcesja jest procesem 
wieloletnim, dobrze zaplanowanym i ciągłym (Berns, Klar-
ner, 2017, s.  84). Nie jest to pojedyncze wydarzenie pole-
gające na zmianie osoby zarządzającej przedsiębiorstwem. 
Przykładowo, w przedsiębiorstwie General Electric (amery-
kański koncern notowany na giełdzie) pod kierownictwem 
Jacka Welcha, przy współudziale rady dyrektorów, proces 
sukcesji trwał 7 lat (Berns, Klaner, s. 83–84).

Zamiast przygotowania następcy można podjąć de-
cyzję o zatrudnieniu na stanowisko prezesa nowej osoby. 
Jednym z dylematów związanych z dokonaniem sukcesji 
stanowiskowej jest rozstrzygnięcie, czy właściwych kan-
dydatów należy szukać wewnątrz czy na zewnątrz przed-
siębiorstwa (Bohdziewicz, 2014, s. 48). Jednak pozyskanie 
kandydata na stanowisko prezesa nie zawsze przynosi 
organizacji pozytywne efekty. Bywa, że zatrudnienie oso-
by mającej doświadczenie menedżerskie na stanowisku 

 prezesa w  przedsiębiorstwie o  podobnej wielkości nie 
gwarantuje dalszego powodzenia przedsiębiorstwa (Ha-
mori, Koyuncu, 2015, s.  36). Dlatego warto pomyśleć 
o sukcesji, tj. o przygotowaniu własnego następcy na sta-
nowisko prezesa organizacji.

Przytoczone powyżej przykłady pokazują, że problem 
sukcesji można i  należy rozpatrywać także z  punktu wi-
dzenia realizacji przez przedsiębiorstwo koncepcji CSR. 
Pokazują to badania A. Rego i  innych (2017). Problem 
również dostrzega wielu badaczy. A. Lindgreen i  inni 
(2012) podjęli badania (studia przypadków) w  przedsię-
biorstwach należących do sieci organizacji społecznie od-
powiedzialnych. Odkryli oni jednak, że w praktyce braku-
je systematycznego podejścia do kształtowania następców 
i rozwoju ich kompetencji w kontekście CSR (Lindgreen 
i in., 2012, s. 82). 

Metoda badawcza

W   poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie badawcze 
przyjęto metodę sondażu diagnostycznego (Apa-

nowicz, 2002, s.  70). Studia przypadków jako metoda 
badań, którą obrali wspomniani A. Lindgreen i  inni 
(2012), nie pozwalają ocenić skali występowania zjawiska. 
Sondaż pozwoli na dokonanie takiej oceny (Apanowicz, 
2002, s. 71). Ponadto prezesi stanowią grupę osób mocno 
zaabsorbowanych pracą. Dlatego też pod względem ilości 
czasu poświęconego na badanie bardziej dogodnym dla 
nich narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankiety 
niż wywiad ustny (Witaszek, 2007, s. 149). Kwestionariusz 
ankiety pozwala ponadto dotrzeć do osób „rozproszonych 
na szerokim obszarze geograficznym” (Frankfort-Nach-
mias, Nachmias, 2001, s. 261).

W  badaniu udział wzięli prezesi/dyrektorzy generalni 
z przedsiębiorstw średniej i dużej wielkości, z sektora pry-
watnego, zlokalizowanych w województwie mazowieckim. 
Celem zwiększenia prawdopodobieństwa występowania 
w  przedsiębiorstwie procesu przygotowania sukcesji do 
badań przyjęto przedsiębiorstwa powstałe najpóźniej do 
2008 r. W istocie są to przedsiębiorstwa produkcyjne z róż-
nych branż powstałe w latach 1996–2007. Zajmują się one 
m.in. produkcją wyrobów z drewna, mebli, poligrafią, pro-
dukcją wyrobów ze skór, odzieży, wyrobów farmaceutycz-
nych, wyrobów z papieru czy środków chemicznych. Trzy 
przedsiębiorstwa zajmują się usługami transportowymi 
(2,5% ogółu). Dobór przedsiębiorstw do badań podykto-
wany był wpływem ich działalności na środowisko natu-
ralne. Kwestionariusz ankiety wraz z  listem przewodnim 
skierowano mailowo do prezesów z 2350 przedsiębiorstw 
(dobór losowy z bazy podmiotów zakupionej przez firmę 
0,5  Sigma Research & Development Mateusz Zych). Uzy-
skano odpowiedzi od 231 podmiotów (odsetek zwrotności 
wynosi blisko 10%). Badanie metodą CAWI (Computer 
Assisted Web Interview) przeprowadzono na przełomie li-
stopada i grudnia 2018 r. przez firmę 0,5 Sigma Research & 
Development Mateusz Zych. 

Nie wszyscy spośród badanych prezesów myślą o prze-
prowadzeniu sukcesji. Na pytanie filtrujące: „Czy przygo-
towuje Pan/i następcę na swoje stanowisko?”,  jedynie 51% 
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z  nich odpowiedziało twierdząco. Wyniki badań prezen-
towane w dalszej części artykułu dotyczą tej grupy respon-
dentów (n = 119 osób).

Wśród badanych prezesów 36,1% stanowią założyciele 
(właściciele) przedsiębiorstw (rys. 1). Kobiet jest niewiele 

– ich udział wynosi 15,9%. Respondentami są menedżero-
wie głównie w  wieku 46–55  lat i  stanowią 57,9% ogółu. 
Są również młodsi, tj. w wieku 36–45 lat (20,2%), a także 
starsi w  wieku powyżej 55  lat (14,3%). Niewielki udział 
stanowią prezesi w wieku 26–35 lat (7,6%). Dane dotyczą-
ce m.in. wieku respondentów prezentuje tabela 1.

Właściciele

Rys. 1. Rozkład respondentów — wynajęci menedżerowie i wła-
ściciele zarządzający przedsiębiorstwem
Źródło: opracowanie własne

Wszyscy prezesi posiadają wykształcenie wyższe. 
Z  uwagi na produkcyjny charakter prowadzonej dzia-
łalności przez przedsiębiorstwa zdecydowana większość 
prezesów posiada wykształcenie o  profilu technicznym 
(84,9%), jedynie 10,0% posiada wykształcenie ekonomicz-
ne. Pozostała część prezesów posiada wykształcenie o pro-
filu prawniczym lub społecznym (psychologia, socjologia). 
Co czwarty prezes ukończył ponadto studia podyplomo-
we, w tym 7,6% ukończyło studia MBA.

Badani prezesi mają przeważnie długoletni staż pracy 
na obecnie zajmowanym stanowisku. Staż od 6 do 10 lat 
posiada 46,2% osób. Taki sam odsetek zajmuje stanowisko 
od ponad 10  lat. Jedynie 7,6% prezesów ma staż 1–5  lat. 
Od lat są oni związani ze swoim przedsiębiorstwem. Nie-
mal dwie trzecie prezesów ma ponad 10-letni staż pracy 

26,9% z nich ma staż od 6 do 10 lat, staż 3–5 lat pracy po-
siada 7,6% menedżerów. W badanej próbie nie było osób 
o  stażu pracy krótszym niż 3  lata i  stażu na stanowisku 
prezesa poniżej roku.

Mogłoby się wydawać, że o  sukcesji należy mówić 
jedynie w odniesieniu do osób w wieku 56 lat i powyżej. 
Należy jednak podkreślić, że nie chodzi o  sam moment 
sukcesji, lecz o proces jej przygotowania, który powinien 
być realizowany w  sposób systematyczny i  długofalowy 
(Bohdziewicz, 2014, s.  46; Berns, Klarner, 2017, s.  83). 
Z  obserwacji własnych autorki opracowania wynika, że 
o  przygotowaniu sukcesji myślą także młodsi prezesi. 
Tak się dzieje w niektórych przedsiębiorstwach. Autorce 
opracowania znane są  osobiście dwa takie przypadki. 
W  jednym z  nich przygotowanie sukcesji wynika z  chę-
ci przekazania władzy młodszej osobie, mającej świeże 
spojrzenie na biznes, w drugim przypadku – jest praktyką 
rekomendowaną przez centralę korporacji międzyna-
rodowej. W  obu przypadkach prezesi są  w  wieku około 
40 lat i zajmują stanowisko od co najmniej 6 lat (tab. 1).

W kwestionariuszu ankiety jako format pytań zastosowa-
no pytania tabelaryczne (Frankfort-Nachmias, Nachmias, 
2001, s.  276). Do pomiaru społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw wykorzystano propozycję skali autorstwa 
D. Turker (2009, s. 422). Do pomiaru ekonomicznego wy-
miaru CSR wykorzystano dodatkowo twierdzenia ze skali 
zaproponowanej przez I. Maignan, O.C. Ferrella i  G.T.M. 
Hulta (1999, s.  466). Dodatkowo dopisano autorskie 
twierdzenie dotyczące terminowego regulowania zobo-
wiązań wobec dostawców. Łącznie respondenci mieli do 
dyspozycji 20  twierdzeń, do których mieli ustosunkować 
się w 5- stopniowej skali Likerta, gdzie 1 oznacza „zdecydo-
wanie nie”, a 5 – „zdecydowanie tak”.

Do pomiaru procesu przygotowania następcy na sta-
nowisko prezesa w powiązaniu z realizacją koncepcji CSR 
opracowano własne twierdzenia: „z moim następcą oma-
wiam strategię rozwoju firmy”, „przekazuję wiedzę i  do-
świadczenie, jak pozyskać klientów dla firmy”, „przekazuję 
wiedzę i doświadczenie we współpracy z kluczowymi do-
stawcami”, „z moim następcą omawiam efekty firmowych 
programów i  inicjatyw prośrodowiskowych”, „zabieram 
swojego następcę na spotkania z  organizacjami charyta-
tywnymi”. Z  propozycji pomiaru procesu sukcesji autor-
stwa D.J. Schepkera i innych (2018, s. 552) zaadaptowano 
twierdzenie o omawianiu postępów w rozwoju następcy. 
Łącznie respondenci mieli do dyspozycji 6 twierdzeń oraz 

Tabela 1. Rozkład wieku respondentów, ich stażu na stanowisku i stażu pracy w przedsiębiorstwie

Wiek prezesa n %
Staż
na stanowisku 
prezesa

n % Staż pracy
w przedsiębiorstwie n %

Do 35 lat 9 7,6 Poniżej roku 0 0,0 Mniej niż 3 lata 0 0,0

36–45 lat 24 20,2 1–5 lat 9 7,6 3–5 lat 9 7,6

46–55 lat 69 57,9 6–10 lat 55 46,2 6–10 lat 32 26,9

56+ lat 17 14,3 Powyżej 10 lat 55 46,2 Powyżej 10 lat 78 65,5

Źródło: opracowanie własne
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5–stopniową skalę Likerta, gdzie 1 oznacza „zdecydowa-
nie nie”, a  5 – „zdecydowanie tak”.

Wyniki badań

B adane przedsiębiorstwa – według opinii top menedże-
rów –  są  społecznie odpowiedzialne. Średnia ocena 

różnych aspektów CSR wynosi 4,20 przy odchyleniu stan-
dardowym 0,10 (wartość min = 4,0, wartość max = 4,65). 
W badanych przedsiębiorstwach przestrzega się przepisów 
prawa, regularnie płacone są podatki, realizuje się długo-
falową strategię rozwoju organizacji, dba się o zadowole-
nie klienta i  terminowe regulowanie zobowiązań wobec 
dostawców, wykazuje się troskę o pracowników, podejmu-
je się działania i programy proekologiczne. W mniejszym 
stopniu natomiast podejmuje się współpracę z  organiza-
cjami pozarządowymi i dba się o przyszłe pokolenia.

Istotne jest pytanie, czy proces przygotowania następcy 
będzie sprzyjał temu, by przedsiębiorstwo było społecznie 
odpowiedzialne. Pod uwagę brano następujące działania 
prezesa: omawianie z  następcą strategii rozwoju organi-
zacji, przekazywanie wiedzy i  doświadczenia w  zakresie 
pozyskiwania klientów, przekazywanie wiedzy i doświad-
czenia w zakresie współpracy z kluczowymi dostawcami, 
angażowanie następcy w spotkania z organizacjami chary-
tatywnymi, omawianie z następcą realizowanych w przed-
siębiorstwie programów i inicjatyw prośrodowiskowych. 

Dodatkowo brano pod uwagę to, czy prezes omawia 
z  następcą postępy w  jego rozwoju. Następcę prezesa 
również można traktować jako interesariusza organizacji. 
Zgodnie z  definicją E. Rhenmana, interesariuszem jest 
także jednostka, która jest zależna od organizacji w reali-
zacji celów osobistych i od której zależy dalsze istnienie 
organizacji (Strand, Freeman, 2015, s. 67). Następcą jest 
zwykle osoba, która aspiruje do objęcia stanowiska preze-
sa i kształtowania przyszłości organizacji.

W tabeli 2 zaprezentowano wyniki badań dla poszcze-
gólnych kwestii ze wskazaniem wartości średniej, odchy-
lenia standardowego, współczynnika zmienności, warto-
ści minimalnej i maksymalnej. 

Ogólnie ujmując, w  procesie przygotowania następ-
cy obecni prezesi kładą nacisk głównie na dwie kwe-
stie: dzielenie się wiedzą i  doświadczeniem w  zakresie 

 współpracy z kluczowymi dostawcami (średnia wskazań 
3,95) oraz w  zakresie pozyskiwania klientów dla firmy 
(średnia wskazań 3,78). Najrzadziej podejmowanym 
działaniem jest zabieranie następcy na spotkania z  or-
ganizacjami pożytku publicznego (średnia 1,44). Raczej 
rzadko omawiają z następcą takie kwestie, jak: strategia 
rozwoju przedsiębiorstwa (średnia odpowiedzi 2,20) 
oraz programy na rzecz minimalizowania negatywnego 
wpływu działań przedsiębiorstwa na środowisko (śred-
nia 2,08). Niewielu top menedżerów poświęca swój czas 
i  uwagę na omawianie postępów w  rozwoju następcy 
(średnia wskazań wynosi 2,45), co należy uznać za 
niepokojące.

Sytuacja jest zróżnicowana w poszczególnych przedsię-
biorstwach, o czym świadczą współczynniki zmienności 
dla kwestii omawiania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, 
spotkań z organizacjami charytatywnymi i troski o środo-
wisko naturalne (tab. 2). 

Wyliczono również wartości średnich dla poszcze-
gólnych przedsiębiorstw pod względem przygotowania 
następcy w  kontekście CSR. Na tej podstawie uporząd-
kowano przedsiębiorstwa w  szeregu liczbowym od war-
tości najmniejszych do największych. W kolejnym kroku 
dokonano podziału na przedsiębiorstwa powyżej średniej 
oceny 3,0  i  przedsiębiorstwa, które mają średnią ocenę 
co najwyżej 3,0. Liczebności grup liczą odpowiednio 
n = 14 i n = 105 podmiotów. Następnie dokonano szcze-
gółowej analizy danych dotyczących praktyk w  procesie 
przygotowania sukcesji. Na rysunku 2  zaprezentowane 
są  dane dotyczące tych praktyk, które występują w  tych 
dwóch grupach przedsiębiorstw.

Jak wynika z rysunku 2, w pierwszej grupie przedsię-
biorstw (n = 14) znacznie częściej prezesi dzielą się swo-
im doświadczeniem z  następcą w  zakresie współpracy 
z dostawcami i pozyskiwania nowych klientów, niż ma 
to miejsce w  drugiej grupie (n = 105) przedsiębiorstw. 
Ponadto w  co drugim przedsiębiorstwie z  pierwszej 
grupy prezesi angażują następcę w  proces zarządzania 
strategicznego, rozmawiając o obecnej i przyszłej strate-
gii rozwoju przedsiębiorstwa. W drugiej grupie przedsię-
biorstw tylko nieliczni prezesi uznają takie działanie za 
istotne. Wpływ przedsiębiorstwa na środowisko natural-
ne jest przedmiotem rozmów z następcą jedynie w 30% 

Tabela 2. Działania w procesie przygotowania następcy w kontekście CSR – wartości średniej, odchylenia standardowego, współczynnika 
zmienności, minimalna i maksymalna

Wyszczególnienie Średnia Odchylenie 
standardowe

Współczynnik 
zmienności Min. Max

Omawianie postępów w rozwoju następcy 2,45 0,53 21,6 1 4

Omawianie strategii rozwoju przedsiębiorstwa 2,20 0,96 43,5 1 5

Pozyskiwanie klientów dla przedsiębiorstwa 3,78 0,62 16,5 2 5

Współpraca z kluczowymi dostawcami 3,95 0,91 22,9 1 5

Spotkania z organizacjami charytatywnymi 1,44 0,63 43,9 1 4

Inicjatywy i programy prośrodowiskowe 2,08 0,94 45,1 1 5

Źródło: opracowanie własne
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przypadków przedsiębiorstw z pierwszej grupy. W dru-
giej grupie przedsiębiorstw tylko 5% prezesów poświęca 
na to czas. W każdej grupie natomiast niewielu prezesów 
zabiera swojego następcę na spotkania z organizacjami 
charytatywnymi. Do rzadkości należy też śledzenie 
przez prezesów postępów w rozwoju następcy.

Można zastanawiać się, czy w  kontekście społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstwa właściciele (zało-
życiele) przedsiębiorstw mają inne podejście do kształ-
towania swojego następcy niż wynajęci menedżerowie, 
którym powierzono prowadzenie przedsiębiorstwa. 
Okazuje się jednak, że ten fakt nie ma istotnego znacze-
nia. Nie istnieje związek między tym, czy ktoś jest zało-
życielem czy zatrudnionym przez właściciela menedże-
rem, a przygotowaniem następcy na stanowisko prezesa; 
test niezależności przy użyciu statystyki chi kwadrat (1) 
= 0,311 < 6,63 dla alfa = 0,01 (Aczel, 2000, s. 761). Tylko 
część właścicieli (tj. 13,9% ogółu właścicieli) omawia 
z  następcą nie tylko kwestie odpowiedzialności przed-
siębiorstwa wobec klientów i  dostawców, ale i  kwestie 
troski o środowisko naturalne czy współpracy z organi-
zacjami charytatywnymi.

Podsumowanie

A rtykuł prezentuje ustalenia poczynione w  procesie 
poszukiwania odpowiedzi na pytanie badawcze, czy 

obecni top menedżerowie oraz założyciele (właściciele) 
przedsiębiorstw przygotowują następcę, który będzie 
kontynuował realizację idei CSR.

Badane przedsiębiorstwa –  jak wynika z  deklaracji 
zarządzających – można ocenić jako społecznie odpo-
wiedzialne. Są w nich podejmowane działania na rzecz 
środowiska naturalnego, dostawców, klientów, pracow-
ników itd. Jednak przygotowanie następcy nie łączy się 
z realizacją idei CSR w sposób kompleksowy. Podobny 
wniosek wynika z badań A. Lindgreena i innych (2012, 
s. 82).

Pozytywnie należy ocenić to, że prezesi dzielą się z na-
stępcą swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie kształ-
towania relacji z dostawcami i klientami. W odniesieniu 

do pozostałych interesariuszy organizacji –  środowiska 
naturalnego i społeczności lokalnej (poprzez współpracę 
z organizacjami charytatywnymi) – obserwuje się mniej-
sze zaangażowanie prezesów w procesie przygotowania 
następcy. Również ekonomiczny wymiar CSR, z którym 
wiąże się omawianie strategii rozwoju przedsiębiorstwa, 
w  praktyce nie jest zbytnio eksponowany. Trudno jest 
zatem mówić o kompleksowym kształtowaniu następcy 
pod kątem realizacji w przedsiębiorstwie koncepcji CSR. 
Dotyczy to zarówno top menedżerów, jak i właścicieli bę-
dących jednocześnie zarządzającymi przedsiębiorstwem. 
Chociaż w świetle teorii interesariuszy przedsiębiorstwo 
stanowi współwłasność społeczeństwa, praktyka przygo-
towania następcy na stanowisko prezesa takiego myśle-
nia nie odzwierciedla.

Badania nie są  wolne od ograniczeń. Badania doty-
czą przede wszystkim przedsiębiorstw produkcyjnych 
(w  małym stopniu zaś przedsiębiorstw transportowych, 
dobranych również ze względu na ich wpływ na środo-
wisko naturalne), zlokalizowanych na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego. Nie można więc uogólniać wyników 
na inne przedsiębiorstwa produkcyjne i nieprodukcyjne 
w Polsce. Ponadto w badaniu nie wyjaśniono, dlaczego 
proces przygotowania następcy nie łączy się z realizacją 
idei CSR, mimo że – jak deklarują zarządzający – przed-
siębiorstwa można określić jako społecznie odpowie-
dzialne. W kolejnym projekcie badawczym warto byłoby 
poznać przyczyny braku powiązań z  użyciem innych 
metod niż sondaż. Kolejnym ograniczeniem jest to, że 
źródłem opinii na temat CSR byli sami prezesi. Celem 
zwiększenia wiarygodności oceny społecznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstwa warto byłoby pozyskać opi-
nie od innych interesariuszy.
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Rys. 2. Praktyki w procesie przygotowania następcy w dwóch grupach przedsiębiorstw
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Przypisy

1)  W  przedsiębiorstwach rodzinnych sukcesja łączy się z  prze-
kazaniem przez założyciela następcy praw własności i kiero-
wania przedsiębiorstwem. W  procesie tym decydujący głos 
ma założyciel biznesu, choć możliwy jest też udział rodzi-
ny, zarządu firmy i  zewnętrznych konsultantów (Sułkowski, 
2012, s. 465).

2)  W  tego typu spółkach kandydatami na stanowiska prezesa 
mogą być osoby związane ze spółką lub outsiderzy – osoby 
z zewnątrz. Kandydaci muszą zyskać akceptację rady nadzor-
czej (Byrka-Kita i in., 2018, s. 24).

3)  Poszczególni interesariusze mają różne oczekiwania wobec 
przedsiębiorstwa. Pracownicy oczekują m.in. godziwego 
wynagrodzenia, klienci – dobrej jakości produktów, dostaw-
cy – terminowego regulowania zobowiązań i utrzymywania 
długotrwałych relacji, społeczność lokalna –  wsparcia ini-
cjatyw społecznych (np. wydarzeń kulturowych) (Maszta-
lerz, 2014, s. 70–72; Pachciarek, Szarek, 2017, s. 295–304). 
Istotne jest także to, by działania przedsiębiorstwa nie po-
wodowały dalszych szkód w środowisku naturalnym (Masz-
talerz, 2014, s. 72).
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Generational Succession of the Company’s 
Management in the Context of CSR.  
An Empirical Investigation in the 
Mazovia Voivodeship

Summary

In this paper, the author puts forward a  research ques-
tion whether top managers and owner-managers groom 
successors (future leaders) who will continue the imple-
mentation of CSR. The conducted survey included 119 
companies in which the CEO succession process takes 

place. According to the respondents, their companies 
are socially responsible. However, the CEO succession 
process is not comprehensive in the context of CSR in 
the future. CEOs share their knowledge and experience 
with their successors when it comes to relationships with 
customers and suppliers. At the same time, they neglect 
other stakeholders. This concerns both hired managers 
and owner-managers.

Keywords

CEO succession, corporate social responsibility

T he University of Economics and Human Sciences in 
Warsaw (formerly known as the University of Finan-

ce and Management in Warsaw) is a  private university 
established on 8 May 2001, with nearly 20 years of history 
and tradition. Currently, it educates over 7,000 students in 
full-time and part-time studies oferred as Bachelor’s and 
Master’s programs. During all these years of this activity, 
the University has been constantly developing. Nowadays, 
not only does the University offer Bachelor’s and Master’s 
degree studies, but also has the right to confer doctoral 
degrees in two areas. Further development is also favored 
by the new seat of the University – the campus which is 
one of the most modern educational facilities in Central 
and Eastern Europe financed from private funds. 

Originally entered under number 64 in the Register of 
Private Higher Education Institutions, the University of 
Finance and Management in Warsaw was distinguished 
by its dynamic development since the very beginning of 
its activity. After only a year of its activity, the University 
obtained the right to teach the psychology at program 
Master’s level. In less than 8 years later, it had the right to 
confer doctoral degrees in Human Sciences in the discipli-
ne of Psychology, and another 7 years later – in the disci-
pline of Law. The University can also be proud of having 
obtained positive assessment of the education quality by 
the Polish Accreditation Commission in the „Finance and 
Accounting” and „Management” (2009) majors. Not only 
was the University of Finance and Management in Warsaw 
able to raise the candidates interest in its offer, but above 

all, to use the potential of research and teaching staff, who 
have for years co-created the University of Economics and 
Human Sciences in Warsaw through their commitment 
and self-development. It is largely owing to the research 
and teaching staff that the University of Finance and Ma-
nagement in Warsaw lifted its the academic status and on 
30 September 2018 adopted the name of the University of 
Economics and Human Sciences in Warsaw. 

The 2019/2020 academic year is a year of development, 
numerous changes and breakthroughs for the University 
of Economics and Human Sciences in Warsaw. The new 
University Authorities are the greatest among them. After 
over 18 years in the Rector’s office, Professor Maria Sier-
pińska, Ph.D., resigned from the position, handing over 
the Insignia of the Rector’s Authority to Konrad Janowski, 
Ph.D., during the Inauguration of the Academic Year. It 
was an extraordinary moment that went down into the hi-
story of the University. It must be mentioned that Professor 
Maria Sierpińska was an inseparable part of the University 
of Finance and Management, and later the University of 
Economics and Human Sciences in Warsaw from its very 
beginning. She was like a mother for both the University 
and its staff. Still, Professor Maria Sierpińska, Ph.D., ne-
ither left the University, which she had been managed for 
so many years, devoting her time and showing great com-
mitment, nor stopped her research and didactic activity. 
She keeps supporting further development and activity of 
the University as the Honorary Rector, by performing an 
advisory role.
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The research and teaching staff, administrative staff, 
and students of the University of Economics and Human 
Sciences in Warsaw started this breakthrough 2019/2020 
academic year in a  new seat. In September 2019, a  new 
university campus called VIZJA PARK, located in Warsaw 
at 59, Okopowa Street, was put into service. Vizja Park is 
an educational complex equipped with 100 teaching ro-
oms, 6 auditoriums, a main auditorium with a foyer for 467 
people, 8 IT laboratories, 14 specialist classrooms (a room 
for simulation of court proceedings, a room for public spe-
aking and press conferences, a laboratory for simulation of 
banking and financial processes, therapeutic rooms, e-the-
rapy room, neurophysiological and neuropsychological 
laboratory, chemical laboratory with fume cupboard, life 
science laboratory, room SI therapy, Psychological Testing 
Laboratory), full-size sports hall, gym, dance hall, con-
ference center for 500 people (which can be divided into 
8 independent rooms in any arrangement), a 2-level library 
with 3  quiet learning rooms, a  restaurant area, a  bicycle 
room, a  self-service cloakroom, and 163 parking spaces 
in the underground garage, including separate spaces for 
people with disabilities. All classrooms are equipped with 
multimedia projectors and screens. Most rooms are equip-
ped with a sound system and one computer station for the 
lecturer; in addition, some rooms have multimedia boards 
and video conferencing systems. 

By educating students in respective fields of study, the 
University is not limited to providing them with the best 
merit-related and organizational conditions for studying, 
but also strives to strengthen their self-esteem and self-

-confidence, as well as belief in their own abilities, by sti-
mulating activity and motivation to act, so that that during 
their studies or after their graduation, they could success-
fully take up new professional challenges corresponding 
to their personal predispositions and knowledge gained. 

An active student can fully develop his or her scientific, 
sports and social interests at the University. There are se-
veral scientific clubs at the University of Economics and 
Human Sciences in Warsaw related to the fields of study 
run by the University. The Academic Sports Association is 
very active, promoting physical culture, bringing together 
students in numerous sports sections. 

The Academic Career Office1, whose main task is to 
support students and graduates of the University, is a very 
active organizational unit of the University. Numerous 
initiatives, such as organization of vocational trainings, 
job placements, formal and legal assistance2, meetings 
with business representatives, are very popular among 
students and through their effectiveness, often contribute 
to an individual success of a particular student. 

The Student Council and the Welcome Office at the Uni-
versity also create great opportunities to stimulate students’ 
activity and responsibility. Representatives of the Council, 
in addition to organizing typical student events, also orga-
nize the Orientation Day, whose goal is to support foreign 
students in the adaptation process both at the University 
and in Poland. Furthermore, the cultural diversity of our 
students gives them the opportunity to organize events 
whose purpose is to present and promote cultures and 
traditions of their homelands. Students can participate in 
numerous scientific, scientific and practical national and 
international conferences organized by the University, as 
well as in domestic and foreign trips. They also participate 
in typical scientific research conducted by the University’s 
academic staff in specialized research laboratories. Stu-
dents of the University receive various awards for the best 

major foreigner number of 
students

as on 30.11.2019    

Administration no 175

Administration yes 75

Finance and 
Accounting no 976

Finance and 
Accounting yes 416

Political Science no 237

Political Science yes 285

Law no 207

Law yes 65

Psychology no 1242

Psychology yes 163

Management no 1149

Management yes 1320

Computer Science no 536

Computer Science yes 356

    7202

major foreigner number of 
students

as on 30.11.2011    

Administration no 236

Finance and 
Accounting no 1676

Finance and 
Accounting yes 17

Political Science no 290

Political Science yes 5

Law no 187

Law yes 2

Psychology no 2754

Psychology yes 11

Management no 1689

Management yes 20

    6887
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Bachelor’s and Master’s theses; they can also boast of achie-
vements in other fields. One of the University students is 
a  member of the Sport Shooting Team. In 2018, at the 
Junior World Championships in Changwon, she won the 
bronze medal in the 50 m rifle competition.

Active participation of the academic staff in various 
scientific and research projects is the basis for ensuring 
a high level of teaching. A high scientific or practical level 
of a research and teaching employee is a determinant ne-
cessary to create conditions for students to use the latest 
scientific achievements or practical applications of a given 
scientific discipline. Active involvement of the University 
in the field of science and research gives it the legitimacy 
to autonomously create optimal conditions for studying, 
within limits specified by separate legal regulations. 

The tremendous development of the University would 
not have been possible without funds obtained from the 
European Union. Currently, the University is implemen-
ting projects worth over PLN 25 million. With these funds, 
it is possible to: increase skills of the University’s manage-
ment staff by offering individually tailored courses, con-
duct certified trainings for students, organize classes with 
practitioners, increase skills of the University’s teaching 
staff by enabling their participation in trainings allowing 
introduction of innovative forms and methods to teaching, 
resulting in increased teaching quality. Moreover, as part 
of the Akademia Demokracji (University of Democracy) 
project, support will cover nearly 900 primary and se-
condary school students, members of local government 
authorities from all over Poland. In the framework of 
another project „Uczelnia na medal” (First-Rank Univer-
sity), the University will support students with disabilities 
by offering them high-qualify psychological support, as 
well as sports and recreation support. In addition, pro-
ject activities will include organization of trainings for 
students and employees, the purpose of which will be to 
develop rules for cooperation with a disabled person. 

The mission of the University of Economics and Hu-
man Sciences in Warsaw for the years 2020–2025 is to 
contribute to the social and economic development by 
conducting valuable scientific research as well as teaching 
and educating students in the spirit of the values   chosen 
by the University – competence, creativity, social respon-
sibility. Having specialized, substantive, in-depth know-
ledge, and an attitude of open mind to search for new 
and out-of-the-box solutions, as well as high awareness of 
responsibility for one’s own actions are the tools to achieve 
success. Key goals for the nearest future of the University 
of Economics and Human Sciences in Warsaw, which are 
included in the official Strategy of the University, are to 
improve the quality of education, increase the organiza-
tional culture of the University, and, above all, to obtain 
the academic status of the University. The University plans 
to achieve this last goal by expanding its educational offer 
as well as by conducting high-quality research activity. 
This is the goal that will lead to a significant increase in 
the rank and significance of the University of Economics 
and Human Sciences in Warsaw.

The University Authorities also want to increase scien-
tific efficiency, measured both by the number of signifi-
cant publications and scientific grants obtained. This is the 
aspect of the University’s activity in respect of which its 
Authorities want soon to be proud of successes reflecting 
University’s aspirations and capabilities. Furthermore, the 
University plans to increase access to research equipment 
to enable research and teaching staff to conduct research 
and care for their professional development, leading to the 
growing prestige of the University. It is important for the 
University Authorities to conduct research and to be suc-
cessful in this field. The University’s goal is also to expand 
scientific cooperation on the international arena – deve-
loping the Erasmus + program, under which projects will 
be implemented, as well as the mobility of students and 
the research and teaching staff. Another goal is to obta-
in accreditation of foreign universities and institutions. 
Academic staff focused on scientific and teaching activity 
and students busy with learning have the right to expect 
efficient administrative service, which is why the next 
priority of the University is to further computerize the 
work of the administration and adapt its organizational 
and staffing structure to new challenges, thus increasing 
the organizational culture of the institution.

The University of Economics and Human Sciences in 
Warsaw is not only a  favorable place for students, provi-
ding them with comfortable conditions for development 
and opportunities to conduct research. It is also something 
more than modern infrastructure and a wealth of research 
and teaching staff. The University is one of the few Polish 
private universities with great potential and a perspective 
of intensive development. The University of Economics 
and Human Sciences in Warsaw believes and acknowled-
ges that basing its activities on these values   determines the 
current and future strength of the University’s impact on 
the academic community.

Aleksandra Krowicka
Head of Rector’s Office
The University of Economics 
and Human Sciences in Warsaw
e-mail: a.krowicka@vizja.pl

Rafał Wyszyński
Director for Quality System
The University of Economics 
and Human Sciences in Warsaw
e-mail: r.wyszynski@vizja.pl

Endnotes

1)  Website: www.abk.vizja.pl
2)  In 2004, the Academic Career Office published a  student 

guide on Active job search and self-employment (Aktywne 
poszukiwanie pracy i samozatrudnienie).
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