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Nowości wydawnicze!

Centrum Badań i Rozwoju (CBiR) Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach od 1995 roku świadczy profesjonalne usługi 
badawcze i konsultacyjne (Dział Badań, Ekspertyz i Konsultingu) 
oraz edukacyjne (Dział Studiów Podyplomowych).

Oferuje studia podyplomowe w języku polskim i angielskim 
w obszarach takich jak*:

/ administracja / ekonomia
/ finanse / HR
/ IT  / logistyka
/ marketing i sprzedaż / rachunkowość i audyt
/ rozwój osobisty / zarządzanie

Oferta usługowo-badawcza kierowana jest do  
wszystkich podmiotów gospodarczych, organizacji,  
jednostek administracji publicznej oraz instytucji  
wymiaru sprawiedliwości.

*Pełna oferta kierunków oraz działalności  
usługowo-badawczej na: 

www.ue.katowice.pl/cbir

www.ue.katowice.pl/wydawnictwo
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NAJWAŻNIEJSZYM ZASOBEM 
UCZELNI SĄ LUDZIE
Rozmowa redaktora naczelnego Przeglądu Organizacji Stanisława Brzezińskiego 
z rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
prof. dr hab. inż. Celiną M. Olszak

W swoim programie wyborczym podkreślałam, że zro-
bię wszystko, aby Uczelnia stała się przestrzenią znako-
mitych możliwości, okazją do nieszablonowych, prekur-
sorskich i  kreatywnych działań, miejscem sprzyjającym 
spełnianiu marzeń osobistych i  zawodowych wszystkich 
pracowników. Mocno akcentowałam, że najważniejszym 
zasobem Uczelni powinni być ludzie i dlatego też należy 
inwestować przede wszystkim w kapitał intelektualny. Na-
leży zrobić wszystko, aby przyciągać na Uczelnię utalen-
towane osoby, młodych pracowników, z pasją, pomysłami 
i  energią do działania. To jest jedyny słuszny, w  moim 
odczuciu, kierunek działań, który w  dłuższej perspekty-
wie powinien przynieść wymierne rezultaty i  korzyści. 
Dlatego w  kadencji 2020–2024 pragnę skoncentrować 
się na stworzeniu sprawnego systemu motywacyjnego 
do budowy silnych zespołów badawczych, realizujących 
innowacyjne i  ważne społecznie kierunki badań oraz 
zadbać o  strukturę i kulturę pracy, które będą wyzwalać 
w całej społeczności pomysłowość i zaangażowanie. Chcę 
to osiągnąć m.in. dzięki stworzeniu przejrzystych struktur 
i autonomicznych jednostek organizacyjnych. 

Sporo uwagi w  programie wyborczym poświeciłam 
studentom. Zależy mi bardzo, aby nasza oferta dydaktycz-
na była unikatowa i wyróżniająca się na tle innych uczelni. 

Prof. dr hab. Stanisław Brzeziński Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak

S tanisław Brzeziński (SB): Z  rokiem akademickim 
2020/2021 objęła Pani Profesor funkcję rektora 

Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, jednej 
z najlepszych uczelni ekonomicznych w naszym kraju. 
Proszę powiedzieć Czytelnikom Przeglądu Organiza-
cji, jaki program zaprezentowała Pani wyborcom, że 
społeczność akademicka dokonała wyboru Pani na tę 
funkcję.

Celina M. Olszak (CMO): Ponad roku temu byłam w trak-
cie opracowywania swojego programu wyborczego. Nie 
chcę powiedzieć, że program pisał się sam, ale na pewno 
pisało go życie. Powstał on jako efekt wielu rozmów i dys-
kusji z pracownikami. To oni mówili mi, w jakiej uczelni 
chcieliby pracować i co dla nich jest ważne. Wiedziałam, 
że muszę postawić na rozwój nowoczesnej szkoły wyższej, 
na innowacyjność kadry, ale równocześnie zadbać o roz-
wój kultury uniwersyteckiej, opartej na zaufaniu, partner-
stwie i  dużej wrażliwości społecznej. Opracowując swój 
program wyborczy, czułam, że mam dług wdzięczności do 
spłacenia wobec wielu fantastycznych, barwnych postaci, 
które spotkałam w naszej Uczelni, z którymi miałam za-
szczyt współpracować. Niestety, części z nich już nie ma 
wśród nas.
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Powinna dawać dobre przygotowanie do pracy zawodo-
wej na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy, ale 
także uczyć podstaw krytycznego myślenia, przedsiębior-
czości oraz współpracy i otwartości na innych. 

Mój program wyborczy nawiązywał również do trze-
ciej misji uniwersytetu, czyli potrzeby tworzenia silnych 
związków nauki i dydaktyki z biznesem oraz otoczeniem 
społeczno-gospodarczym. Uważam, że jako uczelnia mu-
simy być wrażliwi społecznie i tworzyć z naszymi intere-
sariuszami zewnętrznymi nową jakość współpracy. Zależy 
mi bardzo, aby zdynamizować naszą edukację menedżer-
ską, działalność ekspercką, projektową oraz szkoleniową 
na rzecz otoczenia, tak abyśmy stali się cenionym i wiary-
godnym partnerem dla instytucji zewnętrznych. 

Bardzo wierzyłam i wierzę w potencjał intelektualny pra-
cowników Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach. 
To wielki zaszczyt dla mnie współpracować z tą społeczno-
ścią; społecznością niezwykle otwartą, szczerą, krytyczną, 
ale nade wszystko zdolną do wypracowania kompromisu 
w imię wspólnego dobra, jakim jest nasza Alma Mater. 

SB: Jakie są główne cele i wyzwania stojące przed Panią 
Rektor oraz kadrą naukowo-badawczą Uczelni na naj-
bliższe lata?

CMO: Wśród najważniejszych wyzwań uznałabym osią-
gnięcie wysokiej pozycji naukowej i  dydaktycznej na 
arenach krajowej oraz zagranicznej. Osiągnięcie tego celu 
wiąże się z zainwestowaniem w kapitał intelektualny oraz 
nowoczesną infrastrukturę, zwłaszcza cyfrową. O  ile na 
rezultaty z inwestycji w infrastrukturę nie trzeba długo cze-
kać, o tyle inwestycje w ludzi są przykładami typowych in-
westycji długookresowych. Przykładowo, pisanie rozpraw 
doktorskich, habilitacyjnych oraz prowadzenie złożonych 
badań naukowych wymaga czasu i  dużej determinacji. 
Trzeba sobie szczerze powiedzieć, nie każdy ma wystarcza-
jąco dużo cierpliwości i  siły, aby sprostać tym niełatwym 
wymaganiom. Dlatego uważam, że powinniśmy zrobić 
wszystko, aby przekonać zwłaszcza młodych ludzi do pracy 
badawczej, stworzyć im atrakcyjne warunki do pracy i re-
alizacji ambitnych planów naukowych. Przychodząc do nas, 
powinni być przekonani, że w  nich zainwestujemy i  nie 
zmarnujemy ich talentu; że właśnie tutaj, w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach, mogą rozwijać swoje pasje 
badawcze, nawiązywać interesujące kontakty z naukowca-
mi z całego świata, uczestniczyć w różnych konferencjach 
i  seminariach naukowych, a  także wyjeżdżać na krótko-   
i długookresowe staże zagraniczne. Tylko przyciągając do 
nas dynamicznych, ambitnych młodych ludzi, zapewnimy, 
że Uczelnia nie tylko utrzyma, ale istotnie poprawi swoją 
pozycję w  krajowej i  międzynarodowej przestrzeni ba-
dawczej. Zatem to uznałabym za jedno z najważniejszych 
wyzwań, przed jakimi stoję jako rektor. 

Trzeba także pamiętać, że uczelnia bez odpowiedniego 
zaplecza, tj. nowoczesnej infrastruktury oraz wsparcia 
administracyjnego, nie jest w stanie dzisiaj prowadzić na 
wysokim poziomie badań naukowych i  procesu kształ-
cenia. Planujemy zatem inwestycje w  sprzęt, laboratoria 
komputerowe, specjalistyczne oprogramowanie, nowe 

aplikacje komputerowe, portale pracownicze, centrum 
e-learningu, bazy on-line oraz help desk. Myślimy rów-
nież o  modernizacji naszej dotychczasowej bazy lokalo-
wej, ale także o współpracy z innymi uczelniami śląskimi 
na rzecz stworzenia zintegrowanej strefy nauki, która by-
łaby wizytówką transformacji regionu w stronę cyfrowej 
i zielonej gospodarki. 

SB: Jaki wpływ na funkcjonowanie Uczelni ma pandemia 
COVID-19. Z jakimi trudnościami zetknęła się Pani Rek-
tor w związku z zaistniałą sytuacją? 

CMO: Pandemia wszystkich nas zaskoczyła i postawiła przed 
koniecznością wprowadzenia szybkich i  licznych zmian, 
dotyczących m.in. sposobu prowadzenia badań nauko-
wych, zajęć ze studentami, organizowania konferencji 
oraz innych aktywności badawczych. Na Uczelni od wielu 
lat dyskutowaliśmy na temat zdalnego nauczania. Były to 
raczej dywagacje czysto teoretyczne, bo tylko niewielką 
część zajęć – i to raczej eksperymentalnie – prowadziliśmy 
w takim trybie. Pandemia zmusiła nas do przyśpieszenia 
prac w tym zakresie. Jak każda zmiana, tak i ta, związana 
z wprowadzeniem kształcenia w trybie zdalnym, budziła 
wiele obaw i niepewności. Uważam jednak, że zarówno 
pracownicy, jak i  studenci stanęli na wysokości zadania. 
Pokazaliśmy, że potrafimy w trudnych sytuacjach szybko 
się zmobilizować. Pełne zaangażowanie całej społeczności 
oraz służb administracyjnych przyniosło wymierne efekty. 
Opracowaliśmy i wdrożyliśmy skuteczne rozwiązania sys-
temowe dotyczące zdalnego sposobu kształcenia. Dzisiaj, 
po ponad półtora roku trwania pandemii, wiemy, że musi-
my na bieżąco monitorować sytuację epidemiczną i dosto-
sowywać do niej, w sposób elastyczny, proces kształcenia 
i obsługi studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów 
podyplomowych.

Niestety, nie wiemy, co przyniesie nam rok akademicki 
2021/2022. Cały czas działamy w  warunkach dużej nie-
pewności i napięcia. Większość pracowników i studentów 
pragnie powrotu w mury Uczelni. Są zmęczeni ograniczo-
nymi kontaktami. Wierzę, że już niebawem to wszystko się 
zmieni. Chociaż wydaje mi się, że przez kilka najbliższych 
lat będziemy musieli funkcjonować w trybie hybrydowe-
go modelu kształcenia. Raczej mało prawdopodobne jest, 
abyśmy powrócili do stylu pracy tego typowego sprzed 
pandemii. 

SB: Jakie działania będą podejmowane przez władze 
Uczelni, aby zwiększyć pozycję rankingową Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach w takich zestawieniach jak 
np. Times Higher Education World University Ranking?

CMO: Podobnie jak w przypadku innych polskich uczel-
ni, również nasz uniwersytet ma w tym zakresie wiele do 
zrobienia. Sposób konstrukcji tego typu rankingów spra-
wia, że jest nam o  wiele trudniej, niż większym uczel-
niom, osiągnąć bardzo dobry wynik. Wiele rankingów 
opiera się na danych dotyczących liczby publikowanych 
artykułów w  prestiżowych czasopismach naukowych, 
poziomie ich cytowań, opinii zagranicznych ośrodków 
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akademickich czy zakresie transferu wiedzy do praktyki. 
Badania w  naszej Uczelni były jak dotąd realizowane 
w dwóch dyscyplinach naukowych: ekonomia i finanse 
oraz nauki o  zarządzaniu i  jakości. W  tej sytuacji jest 
nam niezmiernie trudno konkurować z  ośrodkami, 
których aktywność obejmuje znacznie szerszą paletę 
dyscyplin. Tym niemniej już obecnie bardzo dokładnie 
analizujemy cały szereg czynników, mających wpływ na 
pozycję uniwersytetu w  międzynarodowym obszarze 
badawczym, takich jak liczba publikacji w czasopismach 
indeksowanych w  bazach Scopus oraz Web of Science 
Core Collection, cytowalność prac naszych naukowców 
oraz ich rozpoznawalność. Widzimy, że wyniki, jakie 
uzyskujemy, stale się poprawiają. By znalazło to odzwier-
ciedlenie w  rankingach międzynarodowych, potrzeba 
jednak czasu. 

SB: Jakie działania będą podejmowane przez władze 
Uczelni na rzecz promocji przedsiębiorczości? Proszę 
również podzielić się z nami Pani wizją w zakresie współ-
pracy z podmiotami gospodarczymi, wspierania studen-
tów w  zdobywaniu doświadczeń zawodowych m.in. po-
przez praktyki zawodowe, staże i inne formy współpracy 
z pracodawcami.

CMO: Bez przedsiębiorczej kadry i kreatywnych studen-
tów trudno dzisiaj konkurować na coraz bardziej wyma-
gającym rynku edukacyjnym. Jako uczelnia podejmujemy 
różne działania, które są  wyrazem wspierania przedsię-
biorczości wśród studentów oraz kadry akademickiej. 
Przykładowo, prowadzimy różne programy edukacji 
ekonomicznej dla dzieci i  młodzieży z  zakresu przedsię-
biorczości. Są to: Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy 

– EUD (dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych), 
Akademia Młodego Ekonomisty (dla klas VII i VIII) oraz 
Ekonomia dla Liceum i Technikum – ELiT (dla młodzie-
ży szkół średnich). Od lat współorganizujemy Olimpiadę 
Przedsiębiorczości dla uczniów szkół średnich. Tę współ-
pracę chcemy kontynuować i rozwijać.

Robimy wszystko, aby nasza oferta dydaktyczna wpi-
sywała się także w  potrzeby rynku pracy i  pracodawców. 
Zapraszamy do projektowania naszej oferty edukacyjnej 
partnerów z biznesu. Włączamy ich do rad programowych 
i  powierzamy prowadzenie niektórych zajęć. Takie po-
dejście się sprawdza; studenci bardzo cenią sobie zajęcia 
z osobami reprezentującymi biznes i praktykę gospodarczą. 

Warto wspomnieć, że jako uczelnia mamy ponad 100 
aktywnych porozumień o  współpracy z  podmiotami 
otoczenia gospodarczego. Ostatnio podpisaliśmy umowę 
z  Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., która 
objęła patronatem kierunek zarządzanie. W  ramach tej 
umowy przewidzieliśmy m.in. wiele programów stażo-
wych oraz dedykowanych zajęć specjalistycznych.

Systematycznie rozwijajmy program wizyt studyjnych 
w różnych firmach, a także organizujemy atrakcyjne warsz-
taty dla studentów, otwarte wykłady i  spotkania z  przed-
stawicielami biznesu. Nasze Centrum Karier i Współpracy 
z Absolwentami prowadzi wiele autorskich projektów, jak 
np. Akademia Biznesu, Akademia Kariery, cykl spotkań 

edukacyjno-doradczych oraz partnerskich, jak np. EEC 
–  Leaders of Tomorrow, Silesia HR Trends, European 
 Start-up Days, Program Corporate Readiness Certificate. 
Mają one na celu przygotowanie studentów i absolwentów 
do pracy projektowej i  zespołowej oraz samodzielnego 
funkcjonowania na rynku pracy. Warto wspomnieć, że 
rocznie pozyskujemy oraz udostępniamy studentom i  ab-
solwentom łącznie około 1600 ofert rekrutacyjnych, w tym 
ponad 870 ofert pracy oraz blisko 700 ofert umów zleceń, 
płatnych staży, praktyk i umów o dzieło. 

SB: Jakie kroki będą podejmowane przez Panią Rektor 
na rzecz prowadzenia w szerszym niż dotychczas zakre-
sie badań naukowych?

CMO: Głównymi dyscyplinami, w  których prowadzimy 
badania naukowe, są ekonomia i finanse oraz nauki o za-
rządzaniu i jakości. W krótkiej perspektywie zakres nasze-
go pola badawczego zapewne się nie zmieni w zasadniczy 
sposób. Niewątpliwie dostrzegamy jednak konieczność 
poszerzenia obszarów naszej aktywności naukowej. Oto-
czenie, w  jakim funkcjonujemy, wyzwania, przed jakimi 
stajemy, powodują, że coraz większego znaczenia nabiera 
tworzenie sieci współpracy specjalistów z  różnych dzie-
dzin i dyscyplin naukowych. Będziemy starali się nawią-
zać bliską współpracę w  regionie, kraju, ale i  na arenie 
międzynarodowej –  również z  tymi ośrodkami, które 
prowadzą badania w innych obszarach, ważnych z punk-
tu widzenia problemów, przed jakimi staje współczesny 
świat. Dzisiaj badania naukowe jeszcze w większym stop-
niu, niż to było do tej pory, muszą mieć charakter interdy-
scyplinarny. Mamy w tym zakresie już pewne doświadcze-
nia, które będziemy chcieli w przyszłości rozwijać. Myślę 
tutaj chociażby o informatyce czy naukach o komunikacji 
oraz naukach prawnych. Rolą rektora jest zapewnienie 
osobom zaangażowanym w  prowadzenie tego typu ba-
dań odpowiednich warunków. W  najbliższym czasie 
zaproponujemy nowe rozwiązania, które – mam nadzieję 

–  ułatwią naszym pracownikom rozwijanie współpracy 
z kolegami i koleżankami z innych ośrodków naukowych. 
W szerszym zakresie niż dotychczas chcemy wspierać na-
szych pracowników wyjeżdżających na staże do uczelni 
zagranicznych. Będziemy również starali się przyciągać 
do Uniwersytetu profesorów z zagranicy, zatrudniając ich 
jako profesorów wizytujących. Liczymy, że działania te 
pozwolą na zintensyfikowanie naszej współpracy między-
narodowej, a w dalszej perspektywie pozwolą na zajęcie 
dobrych pozycji w rankingach, o których Pan wspominał.

SB: Ogromne znaczenie dla polskich uczelni, a  jestem 
przekonany, że również dla kierowanego przez Panią 
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ma 
ich umiędzynarodowienie. Proszę powiedzieć Czytelni-
kom Przeglądu Organizacji, jakie działania będą podej-
mowane w najbliższych latach przez Panią Rektor oraz 
władze Uczelni w tym zakresie?

CMO: Otwarcie się na świat i  wejście na autentyczną 
ścieżkę umiędzynarodowienia to ogromne wyzwanie, 
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przed jakim stoją polskie uczelnie, także Uniwersytet 
Ekonomiczny w  Katowicach. Pomimo że w  ostatnim 
czasie Uczelnia wiele zrobiła w tym zakresie, to jednak 
cały czas dużo pracy przed nami. Zależy nam bardzo na 
zawieraniu atrakcyjnych aliansów z  uczelniami zagra-
nicznymi i wprowadzaniu podwójnych czy też wielokrot-
nych dyplomów. W Uczelni uruchamiamy właśnie tzw. 
Welcome Point, jak również specjalne strefy obsługi de-
dykowane dla studentów i pracowników zagranicznych. 
Zwiększamy także systematycznie liczbę zagranicznych 
wykładowców prowadzących zajęcia, by uatrakcyjnić 
ofertę kierunków studiów i  dostarczać naszym studen-
tom najnowszą wiedzę, opartą na międzynarodowych 
standardach. Ponadto organizujemy „tygodnie mię-
dzynarodowe” i  tzw. „intensywne programy”, w  trakcie 
których studenci mogą, oprócz wiedzy merytorycznej, 
nabyć wiele kompetencji miękkich, niezbędnych do 
funkcjonowania w  różnorodnym i  wielokulturowym 
otoczeniu. Jednocześnie cały czas analizujemy potencjał 
tkwiący w rynkach wschodnich, takich jak Ukraina czy 
Białoruś, oferując programy polskojęzyczne. Podjęliśmy 
również prace na rzecz uruchomienia w Szkole Doktor-
skiej studiów w języku angielskim. 

Naszym studentom i doktorantom zapewniamy także 
szeroki wachlarz stypendiów na wyjazdy zagraniczne, 
dzięki którym mogą realizować część swoich studiów 
w renomowanych ośrodkach poza granicami kraju. Zale-
ży mi także bardzo na zwiększeniu mobilności zagranicz-
nej wśród naszych pracowników. Zamierzamy uruchomić 
system motywacyjny, który będzie zachęcał do wyjazdów 
i pobytów naukowych w ośrodkach zagranicznych. 

Nieodzownym aspektem umiędzynarodowienia jest 
także pozyskiwanie akredytacji międzynarodowych. 
Uniwersytet konsekwentnie wdraża przyjętą w 2018 roku 
strategię internacjonalizacji. Jesteśmy pierwszą uczelnią 
w województwie śląskim z międzynarodową akredytacją 
instytucjonalną CEEMAN International Quality Accredi-
tation (IQA) –  jedną z najbardziej prestiżowych i cenio-
nych w obszarze edukacji menedżerskiej. Obecnie staramy 
się o kolejne akredytacje międzynarodowe: AACSB – dla 
uczelni oraz EFMD – dla kierunku International Business 
na studiach magisterskich. Największym wyzwaniem bę-
dzie dla nas jednak wejście w konsorcjum uniwersytetów 
europejskich i aktywne budowanie wspólnej europejskiej 
przestrzeni szkolnictwa wyższego.

SB: Najbliższy rok to duże święto dla Uniwersytetu. Jeste-
ście jedną z najstarszych w regionie uczelni. Czego, Pani 
zdaniem, najlepiej życzyć takiemu Jubilatowi?

CMO: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wraz 
z rokiem akademickim 2021/2022 wchodzi w obchody 
jubileuszu 85-lecia. Przez te lata Uczelnia pełniła za-
szczytną i  odpowiedzialną służbę na rzecz wysoce zur-
banizowanego i  uprzemysłowionego regionu śląsko-za-
głębiowskiego oraz całego kraju. Odgrywała ważną rolę 
w kształceniu kadr dla gospodarki i społeczeństwa oraz 
w  prowadzeniu badań z  zakresu nauk ekonomicznych. 
Mam nadzieję, że kolejne lata będą okazją do dalszego, 

dynamicznego rozwoju uczelni, umacniania jej marki 
zarówno na arenie krajowej, jak i  zagranicznej. Chcia-
łabym, aby Uczelnia była  utożsamiana z nowoczesnym 
kształceniem i  innowacyjnymi badaniami naukowymi, 
ścisłą współpracą z otoczeniem oraz angażowaniem się 
na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu. Pracowni-
kom, bo to oni tworzą Uniwersytet Ekonomiczny w Ka-
towicach, życzę przede wszystkim, aby praca zawodowa 
przynosiła im wiele satysfakcji, a Uczelnię uznawali za 
solidnego pracodawcę i partnera, któremu warto zaufać 
i z którym warto związać się na długie lata. 

Jubileusze zazwyczaj kojarzą się z  różnymi prezenta-
mi. Można powiedzieć, że dostaliśmy już pierwszy taki 
prezent. Pod koniec marca tego roku dotarła do nas 
informacja, że w  premierowym rankingu najlepszych 
pracodawców magazynu „Forbes” („Poland’s Best Em-
ployers 2021”) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
uplasował się na podium, zajmując 3. miejsce w  kraju 
w zestawieniu branżowym „szkolnictwo wyższe i nauka” 
oraz 43. miejsce w kraju w pełnym zestawieniu. Dodat-
kowo cieszy fakt, że badanie przeprowadzono wśród tak 
licznej grupy –  1800 pracodawców zatrudniających na 
terenie Polski co najmniej 250 pracowników oraz to, że 
wyniki oparto na blisko 160 000 opinii respondentów 
w  7  obszarach obejmujących tak ważne aspekty, jak: 
wizerunek i  wzrost, rozwój i  perspektywy, relacje mię-
dzy pracownikami i  zarządzanie, płaca, warunki pracy 
i sprzęt, zrównoważony rozwój czy obciążenie pracą. To 
co cieszy jednak najbardziej, to fakt, że zestawienie opra-
cowano nie tylko w oparciu o warunki pracy i perspek-
tywy rozwoju, ale przede wszystkim w oparciu o opinie 
samych pracowników.

Jest jeszcze jedna rzecz, której bym życzyła nie tylko 
swojej Uczelni, ale całemu środowisku akademickiemu. 
Chciałabym, by pandemia, której wciąż doświadczamy, 
minęła jak najszybciej i abyśmy mogli wrócić na Uczelnię, 
rozwijać relacje uczeń – mistrz oraz kształcić i prowadzić 
badania naukowe bez ograniczeń.

SB: Jak, zdaniem Pani Rektor, ma wyglądać polska uczel-
nia przyszłości?

CMO: Uczelnia przyszłości to z pewnością uczelnia, która 
z wielką troską podchodzi do kształcenia młodych ludzi, 
rozwoju ich talentów i pasji, ale także dba o dokształcanie 
i  rozwój intelektualny wszystkich obywateli, niezależnie 
od ich wieku i  statusu materialnego. Innymi słowy, taka, 
która umożliwia wyrównywanie szans i  przeciwdzia-
ła wszelkim formom wykluczenia. To uczelnia, która 
z  ogromną odpowiedzialnością i  determinacją rozwija 
badania naukowe, które służą poprawie rozwoju cywiliza-
cyjnego oraz jakości życia ludzi. To także uczelnia, która 
świetnie integruje się ze swoim otoczeniem, tym bliższym 
i  dalszym. Tak jak już wcześniej zaznaczyłam, nowocze-
sna uczelnia to przestrzeń do pracy nieszablonowej i nie-
tuzinkowej. I tak jak to mówią młodzi ludzie: „wow” – tu 
chce się studiować, pracować i przebywać. 

SB: Dziękuję za rozmowę.
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Wprowadzenie

J ednym z  najważniejszych zadań zarządzania strate-
gicznego jest tworzenie wartości, stąd badacze i prak-

tycy zarządzania poszukują tych czynników, mechani-
zmów i procesów, które przekładają się na wartość oraz 
decydują o efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw.

Tworzeniu i  przechwytywaniu wartości poświęca się 
relatywnie sporo uwagi (Niesten, Stefan, 2019). Tworze-
nie wartości powszechnie analizowane jest z perspektywy 
zarządzania marketingowego jako generowanie wartości 
użytkowej dla klientów (Mahajan, 2020), a  także z  per-
spektywy podejścia zasobowego jako korzyści wynikające 
z  działań podejmowanych w  otoczeniu zadaniowym 
(Skilton, 2014; Chatain, Zemsky, 2011) czy wartość wy-
nikająca z  umiejętnej orkiestracji zasobów, wykorzysta-
nia przedsiębiorczych szans i  wprowadzania innowacji 
(Teece, 2016). Tworzenie i przechwytywanie wartości to 
kategorie strategiczne, związane z formułowaniem celów 
przedsiębiorstwa uwzględniających zróżnicowane ocze-
kiwania interesariuszy i odmiennie postrzeganą wartość 
(Oliveira i  in., 2012). Te i  inne perspektywy teoretyczne 
traktują tworzenie wartości jako strategię przedsiębiorstw 
przekładającą się na efektywność (Davidow, 2018). 

Pomimo solidnych fundamentów teoretycznych, wciąż 
niewiele wiadomo, jakie szczegółowe zmienne opisują 
konstrukt tworzenia wartości; jakie działania są podejmo-
wane przez przedsiębiorstwa w  celu zwiększenia źródeł 
przychodów, a  także zatrzymania, ochrony bądź prze-
chwycenia wartości. Interesująca poznawczo jest także 
kwestia, które z podejmowanych działań mają wpływ na 
efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Celem niniejszego artykułu jest: (a) przedstawienie 
wybranych teoretycznych podstaw dotyczących tworze-
nia i  przechwytywania wartości, (b) zidentyfikowanie 
i  ocena działań podejmowanych przez przedsiębior-
stwa w  Polsce w  zakresie tworzenia i  przechwytywania 
wartości, (c) identyfikacja najistotniejszych zmiennych 
opisujących tworzenie i  przechwytywanie wartości oraz 
(d) analiza wpływu empirycznie wyłonionych zmiennych 
na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw.

Artykuł uzupełnia teorię zarządzania strategicznego 
poprzez wyłonienie najważniejszych zmiennych opi-
sujących tworzenie, zatrzymywanie i  przechwytywanie 

wartości w przedsiębiorstwach w Polsce, a także poprzez 
ukazanie wpływu najistotniejszych zmiennych na doko-
nania przedsiębiorstw1. 

Teoretyczne podstawy tworzenia 
i przechwytywania wartości 

Wartość w naukach o zarządzaniu i  jakości dotyczyć 
może wartości dla przedsiębiorstwa bądź wartości 

dla klienta. Z  punktu widzenia przedsiębiorstwa istotne 
jest określenie źródeł przychodów oraz maksymalizacja 
wartości dla właściciela, kadry zarządzającej i  pozosta-
łych interesariuszy (Burkert, 2013). Z  punktu widzenia 
klientów to maksymalna kwota, jaką odbiorca jest gotów 
zapłacić, aby pozyskać pożądane dobro bądź usługę lub 
uniknąć czegoś niepożądanego ze strony dostawcy (Terho 
i in., 2015). Rozumienie wartości związane więc może być 
z postrzeganym zbiorem użytkowych zalet (Pitelis, 2009) 
obecnych w  innowacyjnych produktach, ich wyglądem, 
funkcjonowaniem, łatwością użytkowania lub innymi ce-
chami, za które odbiorcy są gotowi zapłacić, np. innowacja 
(Prahalad, Ramaswamy, 2004). Stąd tworzenie wartości 
niejako w naturalny sposób osadza się na podejściu zaso-
bowym i najczęściej jest rozpatrywane w połączeniu z in-
nowacyjnością (Fischer, 2011). Powszechne są argumenty, 
że wystarczającym warunkiem osiągnięcia dobrych wyni-
ków przez przedsiębiorstwa jest generowanie twórczych 
idei oraz rozwój na ich podstawie innowacyjnych produk-
tów, spełniających wymagania krańcowych użytkowników 
(Cooper, 2011). Twórcze idee same w  sobie jednak nie 
tworzą wartości – dopiero przygotowanie ich do postaci 
dóbr i  usług, komercjalizacja i  sprawdzenie w  praktyce 
rynkowej może być podstawą tworzenia wartości. Jednak 
badacze wskazują, że większość wartości, której rezulta-
tem jest unikatowe dobro bądź usługa, tworzona jest już na 
początku procesu generowania lub odkrywania twórczych 
(nowych, użytecznych i wartościowych) idei (Bilton, Cu-
mmings, 2010). Stąd dla przedsiębiorstw istotne jest stra-
tegiczne wspieranie początkowych etapów tworzenia war-
tości (takich jak twórczość organizacyjna, innowacyjność, 
przedsiębiorczość) w celu uzyskiwania ponadprzeciętnej 
efektywności (Davidow, 2018). Wzmacnianie to odbywa 
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się poprzez rozwój potencjału strategicznego obejmujący 
następujące etapy (Horth, Vehar, 2014): (a) zapewnienie 
zasobów do przygotowania innowacji, (b) przywództwo 
strategiczne wspierające twórcze idee, (c) projekt orga-
nizacji ożywiający innowacyjność, (d) przekraczanie 
granic, naginanie zasad, eliminowanie barier innowacyj-
ności celem  tworzenia wartości. Inwestowanie strategiczne 
w najbardziej pożądane zasoby jest tutaj istotnym mecha-
nizmem dla wzmacniania innowacyjności (Mahoney, 
Qian, 2013). Ważne jest również strategiczne wzmacnianie 
procesów, takich jak (Vargo, Lusch, 2004): (a) przyrost 
wartości (ustawiczny proces zwiększania istniejącej war-
tości), (b) tworzenie nowej wartości (przygotowywanie 
i komercjalizacja innowacji), (c) współtworzenie wartości, 
(kombinacja dwóch pierwszych; wartość tworzona jest 
wspólnie przez organizację i  końcowych użytkowników 
jej produktów w  ciągłym procesie porozumiewania się, 
interakcji i wymiany poglądów). 

Współczesne przedsiębiorstwa tworzą wartość przez 
łączenie zasobów będących pod ich kontrolą z  zasobami 
kontrolowanymi przez interesariuszy (Kyprianou, 2018). 
Powoduje to wzrost ogólnodostępnej wartości dla wszyst-
kich grup interesariuszy (Tantalo, Priem, 2014) i  rodzi 
wyzwanie związane z  podziałem wartości w  zależności 
od wkładu poszczególnych uczestników danego przed-
sięwzięcia. Uwidacznia się to zwłaszcza w  innowacyjnych 
ekosystemach, postrzeganych jako dźwignie tworzenia 
i  zatrzymywania wartości (Dattee i  in., 2018). Ekosystemy 
związane przykładowo z oprogramowaniem, platformy gier 
wideo czy systemy płatności online skupiają wysiłek wielu in-
teresariuszy, co generuje trudność w określeniu, która grupa 
wniosła największy wkład w wytworzenie wartości będącej 
przedmiotem późniejszego podziału. W  przypadku braku 
ustalonych reguł wartość może być przechwycona przez 
podmioty, które mają pod kontrolą zasoby komplementarne 
i są w stanie stworzyć swoje własne ekosystemy. Stąd istotne 
jest określenie reguł zawłaszczania renty, zwłaszcza przez 
głównego gracza innowacyjnego ekosystemu, bądź ekspe-
rymentowanie z  modelem biznesu (Kyprianou, 2018), jak 
również uaktualnianie własnej strategii w celu zapewnienia 
właściwej porcji wyłaniającej się wartości (Dattee i in., 2018). 
Postrzeganie tej wyłaniającej się wartości przez interesariuszy 
odgrywa dużą rolę w sposobach jej późniejszego tworzenia, 
podejmowanym ryzyku i  osiąganych rezultatach (Willum-
sen i in., 2019). Stąd równolegle z przygotowywaniem inno-
wacji warto podejmować wysiłek celem zrozumienia, w jaki 
sposób płynąca z nich potencjalna wartość jest rozumiana 
i postrzegana przez różne grupy interesariuszy. 

Mimo iż wartość tworzona przez przedsiębiorstwo jest 
ważna dla interesariuszy, ich oczekiwania oraz postrzega-
nie wytworzonej wartości się różnią (Oliveira i  in., 2012). 
W związku z dążeniem przedsiębiorstw do uwzględnienia 
potrzeb interesariuszy i  włączenia ich do procesu współ-
tworzenia i podziału wartości, już podczas formułowania 
i  wdrażania strategii należy zidentyfikować i  przeanali-
zować współzależności występujące między interesariu-
szami, dopełniające się lub przeciwstawne relacje między 
ich poszczególnymi grupami celem wytworzenia wyższej 
wartości (Priem i  in., 2019). Brak pogłębionych analiz 

może skutkować działaniem kompromisowym, niepełnym 
korzystaniem z  synergii interesariuszy i  przechwyceniem 
wartości niższej niż została wytworzona przez dane przed-
siębiorstwo (Tantalo, Priem, 2014).

W  celu tworzenia wartości w  długim okresie przedsię-
biorstwa nie tylko powinny dokonywać regularnych analiz 
działań organizacyjnych celem uchwycenia strategicznych 
punktów kontroli i wzmacniania tych procesów, które two-
rzą wartość, ale również myślenia strategicznego o wartości 
w  celu jej utrzymania. Ta logika wartości to rozumienie 
komponentów i  powiązań między nimi tworzących war-
tość, na którą składa się: (a) odkrycie wartości (jaka zamie-
rzona wartość będzie wytworzona), (b) projekt wartości 
(w jaki sposób ta wartość będzie wytworzona), (c) dostar-
czenie wartości (w  jaki sposób wartość będzie uzyskana) 
oraz (d) zatrzymanie wartości (Piboonrungroj i in., 2017). 

Niepewność otoczenia, budowa relacji z  interesariu-
szami i konieczność reagowania na zmiany w otoczeniu 
powodują, że nośną jest perspektywa dynamicznych 
zdolności. Okazuje się, że w  wysoce niepewnym oto-
czeniu elastyczność menedżerska wyrażająca się w  do-
stosowywaniu strategicznego kierunku organizacji na 
podstawie informacji z zewnątrz może być źródłem two-
rzenia wartości (Mahoney, Qian, 2013). Wartość może 
być tworzona wtedy, gdy przedsiębiorstwa elastycznie 
przekształcają i  orkiestrują zasoby konieczne do podję-
cia szans pojawiających się w  dynamicznym otoczeniu 
(Teece i in., 2016). 

W  celu zatrzymania i  ochrony znacznej części swojej 
wartości przedsiębiorstwo może zabezpieczać przychody 
przynajmniej na jeden sposób (np. za pomocą: tajemnic, 
patentów, standardów, wysoce dominującej pozycji w wie-
lu kategoriach produktowych; marka, reputacja, przewaga 
czasowa w  rozwoju i  wprowadzeniu produktu również 
stanowią skuteczne mechanizmy apriopriacji). Zabezpie-
czenie wartości nie zawsze jednak oznacza jej ochronę 
przed innymi za wszelką cenę – tworzenie renty relacyjnej 
wymaga zdolności do współpracy oraz mechanizmów 
izolacyjnych polegających na zabezpieczaniu zasobów 
wraz z  innymi graczami; kształtowaniu własnych, ograni-
czonych rynków o wysokich barierach wejścia z niewielką 
grupą przedsiębiorstw współpracujących. Wymaga to na-
rzędzi ochrony wytworzonej wartości, np. praw włas ności 
intelektualnej i reguł apriopriacji (Mazur, 2011).

Tworzenie wartości ma dodatni wpływ na efektywność 
funkcjonowania przedsiębiorstw. Jeśli traktować efektyw-
ność jako wielowymiarowy konstrukt – obejmujący zarów-
no długofalową perspektywę z  punktu widzenia klientów, 
pracowników czy kadry zarządzającej w  odniesieniu do 
największych konkurentów, a  także krótkoterminowe wy-
niki finansowe z punktu widzenia właścicieli, akcjonariuszy, 
inwestorów – wtedy wytworzoną wartość można rozumieć 
jako porcję operacyjnego wyniku finansowego skierowa-
nego do odpowiednich grup interesariuszy, a osiągniętego 
dzięki kształtowaniu długoterminowej strategicznej per-
spektywy przez przedsiębiorstwo (Jeong, Harrison, 2017). 
Uwzględnienie różnych perspektyw czasowych w  proce-
sach tworzenia wartości (krótkiej, operacyjnej oraz długo-
falowej strategicznej) ma istotne znaczenie w  dyskusji na 
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 temat tworzenia wartości i efektywności finansowej.  Wyniki 
 finansowe uzyskiwane i mierzone w krótkiej perspektywie 
czasowej związane są  z  postrzeganiem wartości przez in-
westorów, podczas gdy długofalowe dokonania organizacji 
są  związane z  tworzeniem wartości przez strategicznych 
przywódców. Przedsiębiorstwa są  w  stanie wytworzyć 
wartość w  krótkim czasie, np. poprzez wdrożenie strategii 
przywództwa kosztowego w  większości działań łańcucha 
wartości, manewry finansowe (Kollenscher i in., 2018, s. 29), 
wdrożenie szybkich strategii zorientowanych na klienta 
i  kształtowanie odpowiednich strategii sprzedaży (Terho 
i  in., 2015). Jednak w  celu utrzymania wartości w  długim 
okresie procesy tworzenia wartości powinny być odpowied-
nio zaprojektowane na poziomie strategicznym, zaś błędne 
jest myślenie, że ustawiczne cięcie kosztów spowoduje zanik 
wydatków i zwiększenie wartości (Davidow, 2018).

Podsumowaniem powyższych rozważań niech będzie 
zestawienie teoretycznych perspektyw dotyczących tworze-
nia i przechwytywania wartości (tab. 1). Obok opisanych 
wyżej dociekań obecnych w  zarządzaniu strategicznym 
(podejścia zasobowego i  związanych z  nim perspektyw 
dynamicznych zdolności, otoczenia zadaniowego, interesa-
riuszy) przedstawiono także tworzenie i przechwytywanie 
wartości z perspektywy: opcji realnych, relacyjnej, kosztów 
transakcyjnych, praw własności intelektualnej, zarządzania 
projektami, zarządzania marketingowego, zarządzania 
wartością i modelu biznesu. 

W  kolejnej części artykułu przedstawione zostaną 
wyniki badań kwestionariuszowych, których celem była 
ocena poziomu poszczególnych działań związanych 
z  tworzeniem i  przechwytywaniem wartości, identyfika-
cja najważniejszych zmiennych opisujących ten konstrukt 
oraz wskazanie tych, które mają największy wpływ na 
efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.

Zmienne opisujące tworzenie 
i przechwytywanie wartości 
oraz ich wpływ na efektywność 
funkcjonowania przedsiębiorstw 
Metodyka badawcza

N a podstawie analizy literatury przygotowany został 
kwestionariusz ankiety. Wnioski z  dotychczasowych 

badań nad tworzeniem, przechwytywaniem, zatrzymywa-
niem, a nawet niszczeniem wartości opisywane w publika-
cjach zostały opracowane jako stwierdzenia opisujące hipo-
tetyczne sytuacje w przedsiębiorstwach, które respondenci 
mieli za zadanie ocenić na siedmiostopniowej skali Likerta 
(1 – zupełnie się nie zgadzam, 7 – całkowicie się zgadzam). 
Zadaniem respondentów było zastanowienie się nad realną 
sytuacją w przedsiębiorstwie i zapisanie na skali w miejscu 
odpowiednim do oceny danego zjawiska. 

Zebrane w  drodze analizy literatury przedmiotu wnio-
ski oraz przygotowane na ich podstawie stwierdzenia 
w kwestionariuszu zostały pogrupowane na kilka bloków: 
potencjał strategiczny przedsiębiorstwa do tworzenia 
wartości, tworzenie wartości w  oparciu o  cenne zasoby, 
pozycja w  otoczeniu zadaniowym sprzyjająca  tworzeniu 

i  przechwytywaniu wartości, apriopriacja i  ochrona 
wartości, działania strategiczne dotyczące tworzenia 
i  przechwytywania wartości. I  tak, potencjał strategiczny 
przedsiębiorstwa do tworzenia wartości opisany został za 
pomocą szesnastu stwierdzeń (przykładowe stwierdzenie: 

„Dysponujemy ponadprzeciętną infrastrukturą, zasobami 
i możliwościami szybkiego ich przesuwania celem podjęcia 
pojawiających się nowych szans”). Procesy tworzenia war-
tości w perspektywie zasobowej za pomocą 22 stwierdzeń 
(przykładowe stwierdzenie: „W naszym przedsiębiorstwie 
wartość tworzona jest w oparciu o rzadkie, cenne i warto-
ściowe zasoby”. Pozycja w otoczeniu zadaniowym sprzyja-
jąca zatrzymywaniu i  przechwytywaniu wartości opisana 
została za pomocą jedenastu stwierdzeń (np. „Nasi konku-
renci oferujący podobne produkty odbierają nam znaczną 
część udziału w rynku” , zaś apriopriacja i ochrona warto-
ści za pomocą 32 stwierdzeń (przykładowe stwierdzenie: 

„W ciągu ostatnich trzech lat zgłosiliśmy więcej patentów niż 
nasz główny konkurent”). Działania strategiczne dotyczące 
tworzenia i przechwytywania wartości opisane zostały za 
pomocą piętnastu stwierdzeń (przykładowe stwierdzenie: 

„Jesteśmy pierwsi w  branży, jeśli chodzi o  wprowadzanie 
innowacji, przez co korzystamy z  renty pierwszeństwa 
i  uzyskujemy efektywność z  przewagi pierwszego ruchu”. 
W  kwestionariuszu zawarto też dziewięć pytań dotyczą-
cych subiektywnej oceny zmiennej zależnej, jaką jest efek-
tywność funkcjonowania przedsiębiorstw (przykładowe 
stwierdzenie: „Średnia rentowność sprzedaży w ostatnich 
trzech latach w porównaniu do naszych głównych konku-
rentów”). W zamierzeniu tak duża grupa pytań miała zo-
stać zredukowana do mniejszej liczby kategorii za pomocą 
analizy czynnikowej, co zostanie przedstawione w  części 
badawczej.

Tak przygotowany kwestionariusz ankiety został przed-
stawiony przez ankieterów kadrze zarządzającej wyższego 
szczebla odpowiedzialnej za decyzje strategiczne w 316 loso-
wo wybranych przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce. 
Badania metodą PAPI zostały zrealizowane przez Centrum 
Badań i  Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach w roku 2019 za pomocą zespołu ankieterów.

W  próbie badawczej 26,6% spółek stanowiły przedsię-
biorstwa produkcyjne (84 przedsiębiorstw), 25,6% przed-
siębiorstwa handlowe (81 przedsiębiorstw), zaś 47,8% 
przedsiębiorstwa usługowe (151 przedsiębiorstw). Struktu-
ra próby badawcze ze względu na wielkość podmiotu była 
następująca: 63,3% to przedsiębiorstwa małe (200), 25,3% 
średnie (80), zaś 11,4% to przedsiębiorstwa duże (36 pod-
miotów w próbie). Mikroprzedsiębiorstwa nie były badane. 
Respondentami byli: prezesi lub wiceprezesi spółek (132), 
dyrektorzy (22), kierownicy działów, menedżerowie, lide-
rzy (93), analitycy funkcjonalni odpowiedzialni za strate-
gię, marketing bądź sprzedaż (69). Respondenci ocenili, że 
mają duże doświadczenie w  przygotowaniu i  wdrażaniu 
nowych produktów (142), są  ekspertami (29), znają te 
zagadnienia bardzo dobrze (96), mają z nimi do czynienia 
(49). W zakresie zarządzania i współpracy z interesariusza-
mi respondenci ocenili, że są ekspertami (72), mają duże 
doświadczenie (163), znają zagadnienia bardzo dobrze 
(49), mają z nimi do czynienia (32).
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Tabela 1. Tworzenie i przechwytywanie wartości w wybranych perspektywach teoretycznych

Perspektywa teoretyczna Rozumienie tworzenia i przechwytywania wartości

Podejście zasobowe
Amit, Han, 2017; Czakon, 2010

Tworzenie wartości oraz rozwój ekonomicznych rent odbywa się przez posiadanie bądź kontrolowanie 
i wykorzystywanie wartościowych, rzadkich i wyjątkowych zasobów, w tym zasobów komplementarnych 
i odpowiednich dla procesów przygotowywania innowacji. Strategiczne inwestycje w ponadprzeciętne 
zasoby, ich niska mobilność i ograniczony dostęp przez konkurencję wzmacnia tworzenie i przechwytywanie 
wartości. Zasoby rzadkie i wartościowe mają potencjał do generowania renty, jednak wymagane są zdolności 
organizacji do zatrzymania wartości i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Dodatkowo przechwytywanie 
wartości podlega tarciom wynikającym z niekompletnych powiązań w łańcuchu wartości danej branży.

Podejście oparte na zdolnościach 
dynamicznych
Teece, 2016

Tworzenie wartości odbywa się poprzez zdolność przedsiębiorstwa do dostosowania się do zmiennego 
i złożonego otoczenia. Szybkie i elastyczne pozyskanie, połączenie i przekształcenie zasobów 
w celu podjęcia i wykorzystania pojawiających się szybko szans jest źródłem tworzenia wartości. 
Przedsiębiorstwa, które rozwijają zdolności odpowiednie do podejmowania szans w dłuższym okresie, 
rzadko są gotowe do szybkiego reagowania. 

Rozumowanie oparte na opcjach 
realnych
Miller, Folta, 2002

Tworzenie wartości odbywa się poprzez inwestycje wzmacniające elastyczność menedżerską dotyczącą 
modyfikowania działań strategicznych w oparciu o nowe informacje. Podejmowane decyzje różnią 
się od typowych decyzji inwestycyjnych, stąd mogą tworzyć wartość dla posiadaczy opcji. Wartość 
zatrzymywana jest poprzez optymalny czas realizacji opcji.

Łańcuch wartości
Piboonrungroj i in., 2017

Wartość jest tworzona w różnych miejscach łańcucha wartości organizacji bądź całej branży. Tworzenie 
wartości odbywa się poprzez strategiczne inwestowanie w działania przekładające się na wartość oraz 
ograniczanie wsparcia dla działań nieprzynoszących wartości.

Otoczenie zadaniowe
Tondolo, Bitencourt, 2014

Tworzenie wartości zależy od pozycji przedsiębiorstwa w branży; relacji z dostawcami, nabywcami, 
konkurentami, siły przetargowej; reguł zawłaszczania renty; rozumienia oczekiwań interesariuszy 
i postrzeganej przez nich wartości.

Podejście relacyjne
Oliński, 2016; Dyer, Singh, 1998

Tworzenie wartości odbywa się poprzez strategię kooperacji i koopetycji. 
Renta relacyjna wiąże się z funkcjonowaniem w sieci powiązań, która umożliwia dostęp do zasobów 
innych interesariuszy. Zasoby komplementarne i zdolności do współpracy oraz synergia interesariuszy 
mogą być źródłem przewagi konkurencyjnej. Przechwycona wartość zależy nie tylko od zbioru 
współpracujących przedsiębiorstw, ale ich powiązań przez strukturę przetargową i negocjacyjną.

Teoria kosztów transakcyjnych
Zajac, Olsen 1993

Celem przedsiębiorstwa jest nie tylko zmniejszanie kosztów, ale strategiczne tworzenie wartości. Strategie 
i systemy zarządzania mają za zadanie pogodzić sprzeczność między redukcją kosztów a tworzeniem 
wartości, która wynika z przyjętych wyborów strategicznych. 

Teoria praw własności
Mahoney, Qiam, 2013; Mazur, 2011

Niezdefiniowane bądź nieprecyzyjnie zdefiniowane prawa własności będą miały negatywny wpływ na 
tworzenie wartości. Mechanizmy ochrony wartości, odpowiednie zabezpieczenia prawne wzmacniają 
transfer wiedzy i potencjał tworzenia wartości, zabezpieczają zaś przed przechwyceniem wartości. 

Perspektywa zarządzania projektem
Willumsen i in., 2019

W zarządzaniu projektem wartość stanowi punkt przełamania między wartością dla klienta a zyskiem 
dla przedsiębiorstwa. Wartością jest wynik projektu: produkt, design, użyteczność końcowego rezultatu 
(cechy użytkowe, postrzeganie wysokiej wartości, szczególne cechy, wartość rynkowa, koszty).

Społeczna odpowiedzialność biznesu 
Porter, Kramer, 2011

Tworzenie wartości opiera się na korzyściach ekonomicznych i społecznych w odniesieniu do kosztów 
i w powiązaniu z konkurowaniem oraz wypracowywaniem zysków. Tworzenie wartości rozumiane jest 
jako wspólny wysiłek. Korzyści dla organizacji są dostrojone do korzyści dla społeczeństwa. Społeczna 
odpowiedzialność zakłada, że prywatyzowanie zysków i uspołecznianie kosztów nie jest optymalną drogą 
podziału wartości. 

Efektywność funkcjonowania organizacji
Jeong, Harrison, 2017

Wartość jest kategorią efektywności z naciskiem na wartość ekonomiczną z perspektywy klientów, kadry 
zarządzającej i pozostałych interesariuszy w odniesieniu do konkurentów w branży w okresie co najmniej 
roku. Zdolność do tworzenia i przechwytywania wartości przekłada się na efektywność funkcjonowania 
przedsiębiorstwa.

Zarządzanie marketingowe 
Terho i in., 2015

Wartość stanowi różnicę między gotowością do zapłaty (najwyższa kwota, jaką użytkownik krańcowy 
jest gotów zapłacić za dobro lub usługę) a kosztem podjętej szansy (najniższa cena, za jaką dostawca 
może sprzedać potrzebne zasoby). Przygotowanie odpowiedniej oferty postrzeganej pozytywnie przez 
klientów i wytworzenie gotowości do zapłaty opiera się na innowacyjności, zdolnościach relacyjnych 
i współtworzeniu wartości.

Zarządzanie wartością
Burkert, 2013

Celem zarządzania wartością jest osiągnięcie maksymalnej wartości przedsiębiorstwa dla jego właścicieli 
oraz pozostałych interesariuszy. Zarządzanie wartością dokonuje oceny działań i wyników kadry 
zarządzającej oraz zestawia je z pożądanymi wynikami. System zarządzania wartością pozwala na 
pogodzenie celów przedsiębiorstwa i jego właścicieli z celami pozostałych interesariuszy.

Perspektywa modelu biznesu
Falencikowski, 2015; Amit, Zott, 2012

Istotą modelu biznesu jest wytworzenie wartości dla klienta, tworzenie wartości dla przedsiębiorstwa 
poprzez wykorzystanie przedsiębiorczych szans bądź określenie źródeł przychodów.

Źródło: opracowanie własne
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Otrzymane dane z  ankiet zostały następnie poddane 
analizom. W  pierwszej kolejności dokonano porówna-
nia ocen poszczególnych działań podejmowanych przez 
przedsiębiorstwa za pomocą sumarycznych punktów 
przyznanych przez wszystkich respondentów dla danych 
stwierdzeń. Celem tego etapu badawczego było wyło-
nienie tych działań, które przedsiębiorstwa podejmują 
najczęściej, a  także wskazanie elementów tworzenia 
i przechwytywania wartości, których natężenie w przed-
siębiorstwach w  Polsce jest niskie. Następnie z  powodu 
redundancji stwierdzeń i dużej liczby wyłonionych z lite-
ratury przedmiotu działań, a także charakterystyk tworze-
nia i zatrzymywania wartości w drodze analizy czynniko-
wej dokonano redukcji zidentyfikowanych przedsięwzięć 
do tych najbardziej istotnych, a także kluczowych zmien-
nych opisujących konstrukt tworzenia i przechwytywania 
wartości. Skorzystano przy tym z  rotacji Varimax zakła-
dającej brak korelacji między komponentami. Następnie 
sprawdzono, jak ułożą się komponenty w rotacji Promax, 
która dopuszcza występowanie korelacji między nimi. 
Wreszcie, w  celu wyłonienia uniwersalnych czynników 
w rotacji Oblimin z normalizacją Kaisera, zadano z góry 
te komponenty, które powtórzyły się w obu poprzednich 
rotacjach. Pozwoliło to na wyłonienie dwunastu empi-
rycznych czynników tworzenia i przechwytywania warto-
ści. W końcowym etapie badań przeprowadzono analizę 
uporządkowanej regresji logitowej w celu wyłonienia tych 
zmiennych opisujących tworzenie i  przechwytywanie 
wartości, które mają największy wpływ na efektywność 
funkcjonowania przedsiębiorstw.

Ocena działań związanych z tworzeniem 
i przechwytywaniem wartości

Poniżej przedstawione zostały wnioski z badań wynikają-
ce z porównania sum ocen dokonanych przez responden-
tów wszystkich przedsiębiorstw wobec poszczególnych 
stwierdzeń z kwestionariusza ankiety (możliwe wartości 
zawierają się w przedziale 316–2212). Niestety, niewiele 
z  badanych przedsiębiorstw łączy tworzenie wartości 
z  opracowaniem i  komercjalizacją przełomowych tech-
nologii i  unikalnych produktów. Przedsiębiorstwa wska-
zują, że wartość tworzona jest w większym stopniu przez 
posiadanie odpowiednich kompetencji, pracowników, 
odpowiedniego projektu organizacyjnego (1650) niż 
twórczości, generowania idei, przygotowywania inno-
wacji (1543). Nisko (1274) ocenione zostało posiadanie 
wysokich technologii, przełomowych innowacji i  zaso-
bów komplementarnych potrzebnych do ich wdrożenia. 
Podobnie badane przedsiębiorstwa relatywnie nisko 
oceniły wdrażanie przez siebie takich technologii, które 
wymagają bardzo dużych inwestycji (1394). Mimo to 
badane przedsiębiorstwa deklarują, że o  ich pozycji na 
rynku świadczy regularne wdrażanie innowacji (1528), 
są to zwykle innowacje inkrementalne, nie zaś przełomo-
we. Natomiast najwyższe sumaryczne oceny prowadzą do 
wniosku, że tworzenie wartości jest przez badane przed-
siębiorstwa głównie rozumiane jako wartość użytkowa 
produktów (1647) i  generowanie zysków ze sprzedaży 
produktów, które są  atrakcyjne dla klientów (1650). Na 

skali siedmiopunktowej aż 115 przedsiębiorstw oceniło 
na 5, a 88 na 6 rozumienie tworzenia wartości jako two-
rzenie wartości dla klienta poprzez zwiększanie wartości 
użytkowej dóbr i usług oraz generowanie zysków z  tego 
tytułu. Kadra docenia wagę zasobów technologicznych 
i  komplementarnych, twierdząc jednak, że oprócz nich 
ważne są inne zasoby, takie jak relacyjne, marketingowe 
czy finansowe (1675). Jednocześnie badane podmioty, 
średnio rzecz biorąc, są w stanie pokazać, w  jakich dzia-
łaniach podstawowych łańcucha dostaw tworzona jest 
wartość (1624), natomiast ocena tej zdolności w stosunku 
do działań pomocniczych jest już nieco niższa (1591). 
Badane przedsiębiorstwa deklarują, że posiadają zasoby 
konieczne do utrzymania się na nowych rynkach (1595) 
i są w stanie w krótkim czasie zwiększyć popyt bez utraty 
jakości dóbr lub usług (1602). 

Przedsiębiorstwa wskazują, że posiadają kluczowe 
kompetencje, które wyróżniają je na tle branży (1616), 
inwestują strategicznie w  zasoby, które mogą tworzyć 
wartość (1621) oraz umiejętnie wykorzystują różne za-
soby, aby tworzyć wartość (1616). Deklarują, że potrafią 
zwiększyć wartość użytkową postrzeganą przez klientów 
(1701), mają potrzebne w  tym celu zdolności marke-
tingowe (1685), w  nieco mniejszym stopniu zdolności 
menedżerskie, logistyczne i  finansowe (1624), potrafią 
łączyć oferowane produkty z  odpowiednimi rynkami 
(1660), a także analizować pojawiające się szanse (1492). 
Przedsiębiorstwa w  przypadku pojawienia się nowych 
szans są  gotowe redukować koszty, aby przestawić zaso-
by potrzebne na wykorzystanie szansy i wygenerowanie 
wartości (1626). Są też zdolne do zatrzymywania wartości, 
uważając, że wciąż zarabiają na produktach, które kiedyś 
wdrożyły (1621). 

Jeśli chodzi o  pozycję badanych przedsiębiorstw 
w  otoczeniu zadaniowym, najwyżej ocenione zagroże-
nie dotyczyło obecności wielu konkurentów w tej samej 
branży, którzy są w stanie podpatrzeć i imitować rozwią-
zania stosowane przez badane przedsiębiorstwa (1596). 
Jednocześnie nie ma takiego przeświadczenia, aby część 
wartości przechwytywali konkurenci (1330). Relatywnie 
wysoko zostało ocenione uwzględnianie potrzeb i oczeki-
wań interesariuszy w strategii i zarządzaniu przez wartość 
(1595), a także sprawiedliwy podział wytworzonej warto-
ści wśród wszystkich interesariuszy (1559). 

Kadra zarządzająca uważa, że przedsiębiorstwa ofe-
rują produkty podobne do konkurencji (1706). Z kolei 
poczucie, że konkurenci oferują produkty podobne, zo-
stało ocenione niżej (1460). Przedsiębiorstwa uważają, 
że nie tracą wartości poprzez słabą pozycję w układzie 
pięciu sił czy wyższą siłę przetargową dostawców (1362) 
bądź kupców (1354). Są to najniżej ocenione elementy 
modelu pięciu sił, co oznacza, że współpraca z dostaw-
cami i kupcami odbywa się na dobrym poziomie (1428), 
choć przedsiębiorstwa starają się podejmować działania 
w ramach zasobów, jakie posiadają i nie dzielą się wiedzą 
ekspercką ze współpracującymi organizacjami (1575). 
Relatywnie nisko oceniają też zagrożenie przechwyty-
wania wartości ze strony pracowników (1330) czy kon-
kurencji (1339). 
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W zakresie tworzenia i wykorzystywania mechanizmów 
apriopriacji w tej części ponownie wyraźnie została wska-
zana ochrona wartości rozumiana jako zabezpieczenie wie-
dzy dotyczącej takich elementów, za które klienci są w sta-
nie zapłacić (1665). Badane przedsiębiorstwa zabezpieczają 
też przynajmniej na jeden sposób tworzoną wartość (1632), 
rozwijają reguły zapobiegające przywłaszczaniu wartości 
(1499), chronią wartość intelektualną (1472), pomysły 
dotyczące swoich produktów (1441). Między jednostkami 
organizacyjnymi, które tworzą wartość, odbywa się współ-
praca i  budowana jest synergia (1528). Relatywnie nisko 
zostało ocenione natomiast posiadanie patentów dotyczą-
cych własnych rozwiązań (1220), a w konsekwencji ochro-
na przez patenty możliwości ochrony własnych innowacji 
(1189) i imitacji ich przez innych (1190). 

Kadra zarządzająca badanych przedsiębiorstw stwier-
dza, że nie zgłosiła w ostatnich latach większej liczby pa-
tentów niż konkurencja (1084). Na relatywnie niewielkim 
poziomie zostały ocenione: korzystanie z renty pierwszeń-
stwa (1268), posiadanie znaków handlowych i  chronio-
nych prawem rodzajów własności intelektualnej (1308). 
Kadra wydaje się też w niewielkim stopniu wiedzieć, jakie 
podejmować ruchy strategiczne, aby przechwycić wartość 
od innych za pomocą mechanizmów apriopriacji (1441). 

Empirycznie wyłonione zmienne 
charakteryzujące tworzenie 
i przechwytywanie wartości

Przegląd literatury pozwolił na wyłonienie wielu działań 
związanych z tworzeniem i przechwytywaniem wartości 
oraz na zidentyfikowanie licznych zmiennych opisują-
cych ten konstrukt. Przeprowadzona w poprzedniej części 
analiza porównawcza sumarycznych ocen dotyczących 
poszczególnych działań organizacyjnych, zmiennych 
opisujących tworzenie wartości, a  także atrybutów tego 
procesu wskazała na ich wyraźną redundancję. Celem za-
wężenia zbioru zmiennych, które charakteryzują tworze-
nie i przechwytywanie wartości w organizacjach w Polsce, 
w kolejnym etapie badań przeprowadzono analizę czynni-
kową, tak by wyłonić mniejszą liczbę istotnych elementów 
opisujących sygnalizowane procesy strategiczne. Analiza 
czynnikowa całości zbioru stwierdzeń metodą Varimax, 
która zakłada, że nie ma korelacji między wyłonionymi 
czynnikami, zidentyfikowała następujących sześć istot-
nych czynników w procesie tworzenia i przechwytywania 
wartości: (a) potencjał strategiczny, (b) tworzenie war-
tości w oparciu o zasoby, (c) przechwytywanie wartości 
przez zmianę udziału w rynku, (d) przechwytywanie war-
tości przez uczestników otoczenia zadaniowego, (e) praw-
ne mechanizmy ochrony wartości, (f ) wykorzystanie rent 
apriopriacji. 

Z  kolei analiza metodą Promax, zakładającą, że wy-
łonione komponenty mogą być ze sobą skorelowane, 
wyłoniła podobne kategorie: (a) potencjał strategiczny, 
(b)  tworzenie wartości w  oparciu o  zasoby, (c)  prze-
chwytywanie wartości przez relacje z  interesariusza-
mi, (d)  przechwytywanie wartości przez uczestników 
otoczenia zadaniowego, (e) prawne mechanizmy 
ochrony  wartości, (f ) patenty i  własność intelektualna, 

(g)   tworzenie wartości dla klienta, (h) wykorzystanie 
rent apriopriacji. W stosunku do rotacji czynników me-
todą Varimax pojawiły się zatem nowe składowe (patenty 
i  własność intelektualna, interesariusze oraz tworzenie 
wartości dla klienta).

Na podstawie wyników tych dwóch rotacji, celem wy-
generowania zbioru uniwersalnych kategorii, przeprowa-
dzona została analiza czynnikowa, gdzie zadano z góry 
pięć czynników powtarzających się w  sposób jedno-
znaczny w poprzednich rotacjach: potencjał strategiczny, 
tworzenie wartości w oparciu o zasoby, przechwytywanie 
wartości przez umiejętne poruszanie się w otoczeniu za-
daniowym, przechwytywanie wartości przez współpracę 
z  interesariuszami, prawne mechanizmy ochrony warto-
ści. Zastosowana metoda rotacji Oblimin z  normaliza-
cją Kaisera wyłoniła z  zadanych czynników dwanaście 
komponentów, które w  oparciu o  przyporządkowane 
im, stwierdzenia z ankiet o wysokich ładunkach można 
wyprowadzić do postaci następujących zmiennych wy-
jaśniających: (x1) potencjał strategiczny, przywództwo 
i  zdolności menedżerskie, (x2) tworzenie wartości dla 
przedsiębiorstwa, (x3) tworzenie wartości dla klienta, 
(x4) zasoby pod kontrolą istotne dla tworzenia wartości, 
(x5) niedostatki zasobów i technologii dla innowacji prze-
łomowych, (x6) kompetencje i  zasoby strategiczne oraz 
znajomość łańcuchów wartości, łańcuchów dostaw i  za-
angażowanych w  nie interesariuszy, (x7) obserwowanie 
rozwiązań konkurentów i  imitacja, (x8) utrata wartości, 
(x9) przedsiębiorcze szanse, (x10) ochrona wartości przez 
patenty, (x11) potencjał ludzki dla tworzenia wartości, 
(x12) kodyfikacja wiedzy i  kontrola strategiczna celem 
utrzymania renty pierwszeństwa. Pod uwagę zostały 
wzięte tylko te czynniki, w  których uplasowały się co 
najmniej dwa elementy (co najmniej dwa odpowiadające 
stwierdzenia z  ankiet) oraz te, które osiągnęły wartości 
równe bądź wyższe od 0,5. 

Wpływ tworzenia i przechwytywania wartości 
na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw

W  kolejnym etapie zbadano, które z  wyłonionych 
zmiennych mają największy wpływ na efektywność 
funkcjonowania przedsiębiorstw, mierzoną za pomocą 
subiektywnych miar finansowych i  pozafinansowych. 
W  wyniku analizy regresji zidentyfikowano osiem wie-
lomianowych, uporządkowanych modeli logitowych2, 
z których wszystkie były istotne statystycznie. W tabeli 2 
zostały  przedstawione wygenerowane modele opisujące 
wpływ zmiennych tworzenia i przechwytywania wartości 
na zmienne zależne dotyczące efektywności funkcjono-
wania przedsiębiorstw. Siły wpływu zostały wyrażone za 
pomocą ilorazów szans (odds ratios). 

W  przypadku modeli logitowych nie bierze się pod 
uwagę wielkości współczynnika regresji, tylko ich wartość 
(dodatnia bądź ujemna), która określa kierunek wpływu. 
Wartość dodatnia oznacza, że prawdopodobieństwo 
wzrostu efektywności będzie wyższe w  tych przedsię-
biorstwach, które stosują dany mechanizm tworzenia 
lub przechwytywania wartości w  przeciwieństwie do 
tych, które tego mechanizmu nie stosują. Z kolei wartość 
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Tabela 2. Wartości sił wpływu mechanizmów tworzenia wartości na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw
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(x1) 
Potencjał strategiczny, 

przywództwo i zdolności 
menedżerskie

1,433** 1,297 1,332* 1,367* 1,234 1,544* 1,492** 1,367*

(x2) 
Tworzenie wartości 
dla przedsiębiorstwa

0,948 1,138 0,977 0,889 0,804 0,932 1,090 1,051

(x3) 
Tworzenie wartości 

dla klienta
0,925 1,001 0,944 0,926 0,869 0,803 0,841 0,832

(x4) 
Zasoby pod kontrolą 
istotne dla tworzenia 

wartości

1,218 1,260 1,299 1,494* 1,483*** 1,410** 1,126 1,250

(x5) 
Niedostatki zasobów 

i technologii dla 
innowacji przełomowych

1,022 1,061 1,006 1,022 0,886 0,911 1,036 1,187*

(x6) 
Kompetencje 

i zasoby strategiczne 
oraz znajomość 
interesariuszy

1,173 1,744*** 1,610** 1,092 1,616*** 1,076 1,255 1,277

(x7) 
Obserwowanie 

rozwiązań konkurentów 
i imitacja

1,284** 1,330** 1,274** 1,231* 1,176 1,339* 1,344* 1,166

(x8)
Utrata wartości

0,955 0,895 0,857 0,864 0,841 0,780* 0,835 0,808

(x9)
Podejmowanie 

przedsiębiorczych szans
1,145 0,951 0,999 0,994 1,245* 1,016 1,017 1,010

(x10)
Patenty i inne sposoby 

ochrony wartości
1,240** 1,149 1,263 1,281** 1,139 1,352*** 1,174* 1,179**

(x11)
Potencjał ludzki dla 
tworzenia wartości

0,786 0,875 0,792 0,955 1,149 1,035 0,979 1,091

(x12)
Kodyfikacja wiedzy 

i kontrola strategiczna 
1,204 1,247 1,125 0,981 1,203 1,061 1,109 1,183

Log-likelihood -414,178 406,317 -405,583 -431,807 -443,633 -413,066 -439,107 -417,220 

LR chi2 76,22 118,42 98,10 82,25 103,50 110,52 103,55 107,86 

Prob > chi2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Pseudo R2 0,084 0,127 0,107 0,087 0,104 0,118 0,105 0,114

***p<=0,01; **p<=0,05; *p<=0,1

Źródło: opracowanie własne
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ujemna współczynnika regresji oznacza, że prawdopodo-
bieństwo obniżenia efektywności będzie wyższe w  tych 
przedsiębiorstwach, które stosują dany mechanizm two-
rzenia lub przechwytywania wartości w przeciwieństwie 
do tych, które tego mechanizmu nie stosują. Istotne 
natomiast są  ilorazy szans (odds ratios), czyli „odloga-
rytmowane” współczynniki regresji ukazujące wielkość 
prawdopodobieństwa. 

Analiza ilorazów szans pozwala na sformuło wanie 
poniższych wniosków. Badane przedsiębiorstwa mają 
zwiększone szanse na wzrost sprzedaży w przypadku, gdy 
posiadają właściwą strategię, przywódcze kompetencje 
i  zdolności menedżerskie (o  43,3% większe szanse niż 
przedsiębiorstwa, które tego nie robią), obserwują rozwią-
zania konkurentów (28,4%) i  chronią swoją wartość po-
przez patenty (24%). Wzrost udziału w rynku jest bardziej 
prawdopodobny w  przypadku posiadania właściwych 
kompetencji i  zasobów strategicznych oraz znajomości 
swoich interesariuszy (74,4%), a  także obserwowania 
rozwiązań konkurentów (33%). Im większe przedsię-
biorstwo, tym prawdopodobieństwo zwiększenia udziału 
w rynku poprzez te działania spada. Z kolei utrzymanie 
średniej rentowności sprzedaży jest również bardziej 
prawdopodobne wśród tych przedsiębiorstw, które mają 
kompetencje i  zasoby strategiczne, a  także znają swoich 
interesariuszy (61%), obserwują rozwiązania konkuren-
tów (27,4%) oraz posiadają patenty jako mechanizmy 
ochrony wartości (26,3%). Z analiz wynika, że im większe 
przedsiębiorstwo, tym prawdopodobieństwo utrzymania 
średniej rentowności sprzedaży jest niższe. 

Prawdopodobieństwo utrzymania zysku netto na 
podobnym poziomie co konkurencja jest możliwe do 
osiągnięcia u tych przedsiębiorstw, które posiadają wła-
ściwą strategię, przywódcze kompetencje i  zdolności 
menedżerskie (36,7%), posiadają pod kontrolą zasoby 
do tworzenia wartości (49,4%), obserwują konkurencję 
(23,1%), chronią wartość przez patenty (28,1%). Nato-
miast na utrzymanie stopnia lojalności klientów w  po-
równaniu do konkurencji większe prawdopodobieństwo 
mają te przedsiębiorstwa, które posiadają pod kontrolą 
zasoby potrzebne do tworzenia wartości (48,3%), zaso-
by strategiczne, a  także rozwijają kompetencje i  znają 
interesariuszy (61,6%) oraz podejmują przedsiębiorcze 
szanse (24,5%). U  przedsiębiorstw większych prawdo-
podobieństwo utrzymania lojalności jest niższe o  70%. 
Wreszcie prawdopodobieństwo utrzymania przeciętne-
go stopnia wzrostu jest wyższe o  54,4% w  przypadku 
posiadania dobrej strategii, zdolności menedżerskich 
i  przywódczych; o  41% wyższe w  przypadku kontrolo-
wania zasobów do tworzenia wartości, o  78% wyższe 
przy wdrażaniu rozwiązań innych i  obserwowaniu roz-
wiązania konkurentów. 

Zdolność do wprowadzania innowacji z  osiągniętych 
zysków jest wyższa o 49,2% u przedsiębiorstw posiadają-
cych dobrą strategię, zdolności menedżerskie i  przywód-
cze; o  34,4% wyższa u  przedsiębiorstw obserwujących 
rozwiązania konkurentów i o 17,4% wyższa u wprowadza-
jących patenty. W  przedsiębiorstwach o  dobrej strategii, 
z dobrym przywództwem i zdolnościami menedżerskimi 

prawdopodobieństwo utrzymania przepływów pienięż-
nych jest wyższe o  36,7%, zaś wśród tych, które stosują 
patenty jako mechanizmy ochrony wartości, to prawdo-
podobieństwo jest wyższe o 17,9%. Wśród przedsiębiorstw, 
które mają niedostateczne zasoby i technologie do przygo-
towania przełomowych innowacji, prawdopodobieństwo 
utraty płynności jest wyższe o  18,7% niż u  tych, które 
takich niedostatków nie mają.

Podsumowanie

C elem niniejszego artykułu było: po  pierwsze przed-
stawienie wybranych teoretycznych podstaw doty-

czących tworzenia i przechwytywania wartości, po drugie 
zidentyfikowanie i ocena działań podejmowanych przez 
przedsiębiorstwa w  Polsce w  tym zakresie i  wreszcie 
analiza wpływu empirycznie wyłonionych zmiennych 
opisujących tworzenie i  przechwytywanie wartości na 
efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Badania 
przeprowadzone na 316 przedsiębiorstwach w Polsce po-
zwalają na sformułowanie poniższych wniosków.

Po pierwsze, tworzenie wartości jest przez badane 
przedsiębiorstwa głównie rozumiane jako zwiększanie 
wartości użytkowej produktów i  generowanie zysków 
ze sprzedaży (Terho i  in., 2015). Tworzenie wartości 
w  oparciu o  przełomowe innowacje dotyczy niewielu 
przedsiębiorstw w  Polsce. Do najistotniejszych elemen-
tów strategii tworzenia wartości należą: posiadanie klu-
czowych zasobów, odpowiednich kompetencji, a  także 
znajomość łańcuchów dostaw, łańcuchów wartości 
i zaangażowanych w nie interesariuszy, co pokrywa się 
z  innymi prowadzonymi badaniami (Tolondo, Biten-
court, 2014).

Po drugie, najczęściej podejmowane sposoby zatrzy-
mywania wartości to prawne mechanizmy ochrony przed 
konkurencją, przy czym są  to różnego rodzaju mecha-
nizmy apriopriacji i  reguły zawłaszczania renty (Coff, 
2010). Z  kolei patenty nie są  głównym wskazywanym 
mechanizmem ochrony wartości. Jest to o tyle ciekawe, że 
właśnie zgłaszanie i posiadanie patentów wykazało istotny 
wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. 
Najistotniejszą okazją do przechwytywania wartości jest 
obecność wielu konkurentów w tej samej branży, którzy 
są  w  stanie podpatrzeć i  imitować rozwiązania innych 
(lub podpatrywać i  ulepszać, Bilton, Cummings, 2010). 
Jednocześnie przedsiębiorstwa deklarują koopetycję, zaś 
w tworzeniu i zatrzymywaniu wartości biorą pod uwagę 
potrzeby i  oczekiwania swoich interesariuszy, a  wytwo-
rzoną wartość starają się rozdzielać sprawiedliwie między 
interesariuszy (Priem i in., 2019).

Po trzecie, zwiększone szanse na tworzenie i zatrzyma-
nie wartości, a tym samym na zwiększenie efektywności 
mają przedsiębiorstwa, które posiadają właściwą strategię, 
przywódcze kompetencje i  zdolności menedżerskie, po-
siadają pod kontrolą zasoby do tworzenia wartości (Amit, 
Han, 2017), obserwują rozwiązania konkurentów; wie-
dzą, gdzie w  łańcuchach wartości tworzona jest wartość 
i  wprowadzają mechanizmy ochrony wartości (Piboon-
rungroj i in., 2017).
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Na podstawie przeprowadzonych badań, a także w opar-
ciu o przesłanki z literatury można sformułować następują-
ce zalecenia dla kadry zarządzającej: 

1) Zidentyfikuj, w którym momencie cyklu życia bizne-
su jest twoje przedsiębiorstwo; jeżeli w fazie rozwoju 
i  towarzyszy temu dobra płynność finansowa, inwe-
stuj w innowacje tak, aby stały się one źródłem przy-
szłej wartości.

2) Staraj się kontrolować zasoby potrzebne do urucho-
mienia innowacji i  tworzenia na ich podstawie war-
tości dla użytkowników.

3) Nie jesteś sam – korzystaj ze współpracy lub koopety-
cji oraz synergii interesariuszy, rozdzielaj sprawiedli-
wie wytworzoną wartość pomiędzy zaangażowanych 
uczestników.

4) Opracowuj patenty i  inne prawne mechanizmy za-
trzymywania wartości; w  ten sposób prawdopodo-
bieństwo imitacji, ulepszenia i  sprzedaży twoich 
 gotowych pomysłów przez innych spadnie.

Oczywiście przeprowadzone w  niniejszym artykule 
badania mają swoje ograniczenia dotyczące m. in. sposobu 
doboru próby, operacjonalizacji niektórych miar, doboru 
metod czy subiektywnego charakteru badanej efektywności 
funkcjonowania przedsiębiorstw. Z pewnością jednak wy-
łonione istotne zmienne opisujące tworzenie i przechwyty-
wanie wartości oraz ich wpływ na efektywność mogą zostać 
zweryfikowane w  przyszłych badaniach, obejmujących 
także inne organizacje niebędące przedsiębiorstwami. 
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Value Creation and Value Capture:  
Key Variables and Their Influence 
on Performance among Organisations in Poland

Summary

This paper seeks to discuss the processes, mechanisms 
and elements of value creation and value capture strat-
egies. First, the theoretical underpinnings of VCVC are 
developed with a  focus on innovation-based value cre-
ation, resource-based view, relational view and dynamic 
capability perspective. Next, the results of the research 
carried out among 316 organisations in Poland are pre-
sented, assessing the VCVC activities undertaken, the 
most significant variables describing the VCVC construct, 
as well as indicating the elements of the highest influence 
on performance. 

Keywords

value creation, value capture, firm performance

Wprowadzenie

P roblematyka współpracy, obok innych rodzajów 
relacji międzyorganizacyjnych, podejmowana jest 

w zarządzaniu od kilku dekad, a szczególnie intensywnie 

od końca lat 90. XX w., kiedy nastąpił rozwój podejścia 
relacyjnego. Zakłada ono, że przewaga konkurencyjna 
(tzw. renta relacyjna) jest ściśle związana z  osadzeniem 
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organizacji w określonej sieci relacji, warunkującej dostęp 
do zasobów innych organizacji (partnerów). Twierdzi się, 
że renta ta może być osiągnięta wówczas, gdy partnerzy 
dzielą się wiedzą, „wykorzystują efektywnie mechanizmy 
koordynacji i  gdy eksploatują komplementarne zasoby 
i  zdolności” (Stańczyk-Hugiet, 2015, s.  613). Transfer 
wiedzy czy proces komunikowania się partnerów jest 
jednak utrudniony z powodu różnic między partnerami 
(Boschma, 2005; Peng, 2021). Każdy z  nich postrzega 
bowiem rzeczywistość gospodarczą przez pryzmat wła-
snych doświadczeń i uwarunkowań, co rzutuje na podej-
mowane decyzje i działania biznesowe, także te dotyczące 
współpracy międzyorganizacyjnej (Ruiz-Ortega i  in., 
2021). Jednak w literaturze podkreśla się jednocześnie, że 
to właśnie różnice między partnerami (choćby w zakresie 
posiadanych zasobów, w tym wiedzy czy kompetencji itp.) 
stymulują podmioty do współpracy, a  także sprzyjają in-
nowacyjności i rozwojowi (Markova, 2015; Harmaakorpi 
i in., 2006). Uznaje się zatem, że współpracy międzyorga-
nizacyjnej sprzyjają zarówno podobieństwa, jak i różnice 
między kooperantami1.

Użyteczna w  tym zakresie jest koncepcja bliskości 
(proximity) oraz dystansu (distance) (Boschma, 2005; 
Harmaakorpi i  in., 2006; Li i  in., 2020; Parjanen i  in., 
2011) międzyorganizacyjnego. Obie koncepcje stosowane 
są w literaturze w odniesieniu do różnych zagadnień, np. 
innowacyjności, transferu czy dyfuzji wiedzy, rozwoju 
technologii, rozwoju terytorialnego, a  także współpracy 
międzyorganizacyjnej (Boschma, 2005; Qin i  in., 2021). 
W pracach tych wskazuje się zarówno na zalety, jak i wady 
bliskości lub dystansu w różnych ich wymiarach. Panuje 
też zgoda co do tego, że zarówno zbyt duży, jak i zbyt mały 
dystans – lub alternatywnie: zbyt duża lub mała bliskość 

–  nie są  korzystne dla wystąpienia oraz rozwoju zjawisk, 
będących przedmiotem analiz (Czernek-Marszałek, 
2019; Markova, 2015). Z  uwagi na koszty dopasowania 
partnerów autorzy podkreślają paraboliczną zależność 
między bliskością a  wynikami współpracy (tzw. para-
doks bliskości w kształcie „odwróconego U”, wynikający 
z  negatywnych efektów nadmiernej bliskości –  Broekel, 
Boschma, 2012). Prowadzi to do konstatacji, iż istnieje 
pewne optimum w zakresie dopasowania partnerów we 
współpracy (Czakon, 2010; Klimas, 2013) i należy go po-
szukiwać. M.E. Sokołowicz (2013), odnosząc się do roz-
woju regionalnego, twierdzi na przykład, że warunkiem 
sprawności tego procesu jest poszukiwanie optimum 
w różnych wymiarach dystansu międzyorganizacyjnego.

Należy jednak podkreślić, że w praktyce identyfikacja 
optymalnej bliskości/dystansu międzyorganizacyjnego 

–  w  odniesieniu do różnych ich wymiarów –  może być 
bardzo trudna (o ile w ogóle możliwa). W literaturze wy-
stępuje duża niespójność w zakresie rodzajów wymiarów 
zarówno bliskości, jak i dystansu międzyorganizacyjnego, 
a także ich mierników (Klimas, 2011a). Wiele wymiarów 
ma charakter złożony, trudny do „uchwycenia” i w efekcie 
także trudny do pomiaru. Ponadto, jak pokazały dotych-
czasowe wyniki badań, wymiary te wzajemnie na siebie 
oddziałują i  zmieniają się w  czasie (Piselli, 2007; Torre, 
Gilly, 2000; Klimas, 2011a). 

Identyfikacja problemów związanych z wyznaczeniem 
optimum bliskości/dystansu w  relacjach międzyorgani-
zacyjnych, w  tym powiązań między ich wymiarami, nie 
stanowiła do tej pory przedmiotu szerszych rozważań. 
Dotyczy to także podmiotów sektora turystycznego, dla 
którego kooperacja międzyorganizacyjna ma kluczowe 
znaczenie. Złożoność obszarowego produktu turystycz-
nego sprawia bowiem, że turysta ocenia swój pobyt 
w miejscu docelowym przez pryzmat satysfakcji z wiązki 
nabywanych dóbr i  usług, za które odpowiadają różne 
podmioty. To decyduje nie tylko o przewadze konkuren-
cyjnej samych podmiotów, ale także obszaru turystyczne-
go jako całości. 

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja proble-
mów związanych z  wyznaczeniem poziomu dystansu2 

–  w  różnych jego wymiarach –  optymalnego z  punktu 
widzenia współpracy przedsiębiorstw turystycznych. Cel 
ten zostanie osiągnięty poprzez identyfikację i  charakte-
rystykę czynników, które determinują wymiary dystansu 
oraz powiązania między nimi, a  także wpływają na spo-
sób, w  jaki poszczególne wymiary oddziałują na współ-
pracę międzyorganizacyjną. W części empirycznej wyko-
rzystano badania nad współpracą międzyorganizacyjną 
w  turystyce prowadzone przez autorkę w  ramach kilku 
projektów badawczych w latach 2008–2020. 

Przegląd literatury 
Wymiary bliskości i dystansu 

B liskość oznacza podobieństwo (cech, własności czy 
atrybutów) partnerów (Boschma, 2005; Klimas, 2013, 

s. 193) (tzw. logika podobieństwa), a także ich osadzenie 
w  podobnych uwarunkowaniach organizacyjnych, zaso-
bowych (wiedza), instytucjonalnych, geograficznych czy 
społecznych (Czernek-Marszałek, 2019, s. 219) (tzw. logi-
ka przynależności). Obok koncepcji bliskości, zwłaszcza 
chcąc podkreślić korzyści wynikające z  różnic między 
partnerami, autorzy (Li i  in., 2020; Parjanen i  in., 2011; 
Hansen, 2014) wykorzystują także koncepcję dystansu 
w  różnych jego wymiarach: poznawczym, komunikacyj-
nym, organizacyjnym, funkcjonalnym, kulturowym, spo-
łecznym oraz geograficznym (Harmaakorpi i in., 2006).

Dystans poznawczy dotyczy różnicy w  zakresie baz 
wiedzy (np. wiedzy na temat różnych zagadnień) oraz 
zdolności jej przyswajania (gdy partnerzy posiadają wie-
dzę dotyczącą podobnej problematyki, jednak na różnym 
poziomie). Dystans komunikacyjny sprowadza się do róż-
nic w sposobie komunikacji podmiotów (języka czy wy-
korzystywanych symboli, w  tym stosowanych terminów 
czy określeń, charakterystycznych dla poszczególnych 
dziedzin wiedzy albo też w  ich ramach inaczej rozumia-
nych i  interpretowanych). Dystans organizacyjny doty-
czy natomiast stopnia autonomii i  kontroli, jaką można 
sprawować w  ustaleniach organizacyjnych. Determinują 
one sposób i  poziom trudności w  zakresie koordynacji 
transakcji między podmiotami i  udostępnianych przez 
nie informacji. Dystans funkcjonalny jest zbliżony do 
dystansu poznawczego, jednak ma charakter węższy – do-
tyczy nie tyle skutecznego komunikowania się partnerów, 
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ile przede wszystkim możliwości uczenia się od siebie na-
wzajem (Knoben, Oerlemans, 2006). Sprowadza się on do 
różnic w  wiedzy między podmiotami reprezentującymi 
różne obszary, np. branże, sektory, klastry (Harmaakorpi 
i  in., 2006). Źródłem tej wiedzy (często specjalistycznej) 
są  różne doświadczenia, wynikające z  określonego kon-
tekstu, w którym funkcjonuje dana organizacja. Dystans 
społeczny jest jednym z  najważniejszych wymiarów dy-
stansów. Badania pokazują bowiem, że relacje międzyor-
ganizacyjne o  charakterze biznesowym są  zakorzenione 
(osadzone) w sieci relacji osobistych (interpersonalnych) 
osób reprezentujących te organizacje (właściciele, me-
nedżerowie różnych szczebli, pracownicy – Granovetter, 
2005; Czernek, 2017). Kluczowe w tym zakresie są pozy-
tywne emocje towarzyszące tym osobistym relacjom, takie 
jak np. zaufanie, wzajemność, zaangażowanie, osobista 
sympatia. Im te pozytywne emocje silniejsze, tym dystans 
społeczny uznawany jest za mniejszy. Dystans kulturowy 
dotyczy natomiast różnic w kulturze organizacyjnej part-
nerów. Są to przede wszystkim różnice w zakresie warto-
ści, norm, zwyczajów czy zasad obowiązujących w danej 
organizacji i  charakterystycznych dla wszystkich stron 
współpracy. Wreszcie dystans geograficzny wyznacza 
odległość przestrzenna (fizyczna) między podmiotami 
gospodarczymi (Boschma, 2005). 

Wyniki dotychczasowych badań empirycznych (Qin 
i in., 2021; Czernek-Marszałek, 2019; Harmaakorpi i in., 
2006; Boschma, 2005; Li i  in, 2020; Peng, 2021; Ruiz- 

-Ortega i  in., 2021), syntetycznie przedstawionych w  ta-
beli 1, pozwalają stwierdzić, że zarówno zbyt mały, jak 
i zbyt duży dystans w każdym z wymienionych wymia-
rów ma swoje pozytywne (wiersze oznaczone literą „P”), 
jak również negatywne („N”) następstwa dla współpracy 
międzyorganizacyjnej.

Powiązania wymiarów bliskości 
i dystansu oraz ich wpływ na organizację 
i współpracę międzyorganizacyjną 

W  literaturze prezentowano znaczenie dystansu między 
podmiotami – w różnych wymiarach – dla np. internacjo-
nalizacji, transferu wiedzy, rozwoju innowacji czy współ-
pracy. Przykładowo Y. Li inni (2020) stwierdzili, że inne 
jest znaczenie dystansu geograficznego i kulturowego dla 
procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw w  zależno-
ści od wielkości, wieku oraz typu przedsiębiorstwa (pań-
stwowe/prywatne). W  przypadku większych, starszych 
i państwowych przedsiębiorstw – z uwagi na ich stosun-
kowo łatwy dostęp do zasobów w krajach macierzystych 

–  dystans geograficzny w  mniejszym stopniu niż kultu-
rowy powstrzymuje je od ekspansji międzynarodowej. 
Odwrotnie sytuacja wygląda w  mniejszych, młodszych, 
niepaństwowych firmach, które są  lepiej przystosowane 
do pokonywania negatywnych skutków dużego dystansu 
kulturowego, zaś w  mniejszym stopniu są  odporne na 
wysokie koszty związane z ograniczonym dostępem geo-
graficznym do zasobów. 

W  części dostępnych prac empirycznych próbuje 
się ponadto dokonywać pewnego wartościowania, tj. 
określać, który z  wymiarów bliskości lub dystansu ma 

największe znaczenie dla zjawiska podlegającego bada-
niu (Czernek-Marszałek, 2019; Piselli, 2007). W  wielu 
pracach jako kluczowy jawi się wymiar geograficzny 
(choć należy podkreślić, że obecnie traci on na zna-
czeniu z uwagi na możliwość wykorzystania rozwiązań 
technologicznych, np. dzięki cyfryzacji (Peng, 2021) 
oraz infrastrukturalnych i  transportowych (Torre, Ral-
let, 2005)). Przykładowo R. Boschma (2005), A. Torre 
i A. Rallet, (2005), M. Ferru (2014) oraz R. Ponds i inni 
(2007) wskazują, że bliskość geograficzna partnerów de-
terminuje ich wybór i decydować może nie tylko o tym, 
czy współpraca zostanie nawiązana, ale także jaki będzie 
jej zakres. Zakłada się, że relacje w  sąsiedztwie geogra-
ficznym są  łatwiejsze, gdyż im większy dystans między 
partnerami, tym mniejszy potencjalnie ich kontakt i bar-
dziej ograniczone wzajemne wsparcie (tab. 1) i transfer 
wiedzy (Ferru, 2014; Jonsson, 2002). 

Bliskość geograficzna może zatem stymulować bli-
skość społeczną, gdyż niewielka odległość geograficz-
na nie tylko sprzyja interakcjom społecznym (w  tym 
ich częstotliwości) (Bringmann i  in., 2018), ale dzięki 
nim pozwala budować zaufanie między partnerami 
(Boschma, 2005). Dzieje się tak zwłaszcza na małej 
przestrzeni geograficznej (np. dzielnice, gminy) (Piselli, 
2007), gdzie dzięki tego typu relacjom budowana jest 
tzw. tożsamość społeczna (social identity) (Tajfel, 1974), 
za pomocą której jednostka tworzy i  definiuje własne 
miejsce w danej społeczności.

Ponadto inne formy bliskości mogą zastąpić bliskość 
geograficzną (Jonsson, 2002). Na przykład bliskość or-
ganizacyjna umożliwia koordynację działań na odległość 
(Torre, Rallet, 2005), zaś fakt, iż podmioty osadzone 
są w pewnym kontekście – nie tyle geograficznym – ile np. 
kulturowym, historycznym, społecznym czy instytucjo-
nalnym – może zachęcać je do budowania nowej współ-
pracy lub odnowienia kooperacji wcześniej już istniejącej 
(Ferru, 2014). Ów kontekst powinien być badany równie 
intensywnie, co same wymiary bliskości lub dystansu, 
gdyż to on decyduje o  interakcjach na poziomie mikro 
(Markova, 2015; Piselli, 2007). Badania rzeczywistych po-
wiązań wymiarów bliskości/dystansu oraz ich znaczenia 
dla badanych procesów (np. współpracy międzyorganiza-
cyjnej) mogą dostarczyć ciekawych i cennych wniosków 
jedynie wówczas, gdy kontekstowi tych badań poświęci 
się należytą uwagę. 

Przykładem takich badań są  badania V. Markovej 
(2015). Autorka przedstawia przypadek klastra trans-
granicznego Öresund Food, zrzeszającego szwedzkie 
i  duńskie podmioty przemysłu spożywczego. W  pracy, 
po  pierwsze, pokazano, że różnice między partnerami 
w  różnych obszarach (wymiarach) tylko do pewnego 
stopnia mogą stymulować współpracę – gdy są one zbyt 
duże, mogą doprowadzić do zakończenia kooperacji 
(tab. 1). Różnice w poziomie wiedzy (dystans poznawczy) 
między partnerami z Danii i Szwecji początkowo stymu-
lowały współpracę, jednak z  czasem okazały się na tyle 
duże, że reprezentanci Danii, jako kraju innowacyjnie 
bardziej rozwiniętego, zdecydowali się poszukiwać part-
nerów poza Szwecją.
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Tabela 1. Pozytywne i negatywne następstwa dużego i małego dystansu (w różnych wymiarach) dla współpracy międzyorganizacyjnej 

Wymiar P/N Mały dystans Duży dystans Autorzy

Poznawczy

P

• lepsza komunikacja, m.in. dzięki 
przyjmowaniu wiedzy potocznej, której nie 
trzeba definiować

• przyspieszony proces generowania wiedzy 
i komercjalizacji innowacji

• wzrost innowacyjności działań oraz 
stymulowanie współpracy dzięki połączeniu 
wiedzy z różnych dziedzin lub wiedzy na 
różnym poziomie

Qin i in., 2021; 
Ruiz-Ortega i in., 
2021; Czernek, 
2017; Parjanen 
i in., 2011

N
• brak innowacyjności lub ograniczona 

innowacyjność – zamknięcie na inne 
rozwiązania, tzw. „zbiorowa ślepota”

• problemy w komunikacji między partnerami
• brak możliwości podjęcia współpracy lub jej 

kontynuowania

Komunikacyjny

P

• skuteczna komunikacja – możliwość 
dochodzenia do porozumienia w sposób 
stosunkowo łatwy i szybki, a także przy tym 
przy niższym koszcie (np. koszty transakcyjne)

• ciekawszy, umożliwiający pełniejsze 
zrozumienie (w tym uczenie się od siebie 
nawzajem) proces komunikacji partnerów 
związany m.in. z wymianą pomysłów

Nahapiet, 
Ghostal, 1998; 
Harmaakorpi 
i in., 2006

N • brak różnorodności w komunikacji
• ograniczanie innowacyjności 

• nieskuteczna lub utrudniona (w tym 
kosztowna) komunikacja 

Organizacyjny

P

• łatwość kontaktu, w tym przepływu zasobów 
między partnerami i uczenia się partnerów

• niższe koszty kontaktu (w tym koszty 
transakcyjne)

• wyższy poziom innowacyjności 
• wyższy poziom organizacyjnej autonomii 

partnerów Peng, 2021; 
Harmaakorpi 
i in., 2006; 
Boschma, 2005; 
Klimas 2011a,bN

• inercja prowadząca do niższej 
innowacyjności – brak wyjścia poza znane 
schematy działania

• ograniczona organizacyjna autonomia 
partnerów

• ograniczona możliwość wymiany zasobów, 
w tym uczenia się partnerów od siebie 
nawzajem

• wyższe koszty związane z kontaktem 
z partnerem 

Funkcjonalny

P • łatwiejsza komunikacja partnerów • większe korzyści płynące z uczenia się 
partnerów od siebie nawzajem

Czernek-  
-Marszałek, 2019; 
Harmaakorpi 
i in., 2006N • mniejsze prawdopodobieństwo działań 

innowacyjnych
• utrudniony proces wzajemnego uczenia się 

od siebie

Społeczny

P

• dostęp do ograniczonych zasobów, np. 
wiedzy milczącej

• większa skuteczność działania m.in. przez 
szybszą i lepszą dyfuzję wiedzy (większą 
motywację, wsparcie czy zrozumienie 
podmiotów)

• niższe koszty transakcyjne współpracy

• wzrost innowacyjności działań
• większy dostęp do nowych zasobów (spoza 

kręgu najbliższych podmiotów)

Granovetter, 
2005; Uotila i in., 
2006, Czernek, 
2017; Czernek-
Marszałek, 2020

N

• wyższe koszty alternatywne – z uwagi na 
zamknięcie się na nowe, nieznane sposoby 
działania

• wyższe prawdopodobieństwo konfliktów 
między partnerami oraz skłonność do 
zachowań oportunistycznych (z uwagi na 
wysoki poziom zaufania)

• wyższe koszty związane ze współpracą (np. 
koszty transakcyjne z uwagi na brak zaufania 
między parterami lub niski jego poziom)

• brak dostępu do niektórych zasobów, np. 
wiedzy milczącej partnerów

Kulturowy

P

• ułatwione zrozumienie partnerów sprzyjające 
komunikacji

• współpraca ciekawsza, otwierająca partnerów 
na nowe możliwości, np. z uwagi na różnice 
w reprezentowanych wartościach, czy 
normach

Li i in, 2020; 
Torre, Rallet, 
2005; Parjanen 
i in., 2011; 
Knoben, 
Oerlemans, 2006N

• podążanie za tymi samymi wartościami, 
normami, sposobami myślenia i działania, 
ograniczające innowacyjność i efekty 
współpracy

• rozbieżność celów, postaw, wartości 
– utrudniająca, a nawet uniemożliwiająca 
współpracę i komunikację

Geograficzny

P

• ułatwiony fizyczny kontakt między parterami, 
sprzyjający częstotliwości spotkań – zwłaszcza 
w sytuacjach, gdy współpraca wymaga 
spotkań osobistych – wymianie wiedzy 
milczącej, ograniczeniu kosztów kontaktu

• ograniczenie prawdopodobieństwa konfliktów 
z uwagi na brak podstaw do zachowań 
konfrontacyjnych, wynikających z bliskości 
lokalizacji (np. konkurowania o klienta)

• wyższa elastyczność działań 

Li i in., 2020; 
Boschma, 
2005; Knoben, 
Oerlemans, 
2006; Jonsson, 
2002N

• duża częstotliwość kontaktu prowadząca do 
ograniczenia innowacyjności działań, 

• konflikty wynikające ze sprzecznych 
interesów realizowanych w bliskim 
sąsiedztwie geograficznym

• wyższe koszty związane z kontaktem 
fizycznym z uwagi na przestrzenne oddalenie

Źródło: opracowanie własne
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Po drugie, podmioty objęte badaniem podkreślały 
zaufanie, motywację, kulturę organizacyjną i  aspek-
ty instytucjonalne jako kluczowe wymiary bliskości 
wpływające na współpracę transgraniczną. Zwracały też 
uwagę na wzajemny związek przyczynowy między tymi 
wymiarami dystansu/bliskości a współpracą. Przykłado-
wo, jak twierdzi V. Markova (2015), wyróżniona przez 
R.  Boschmę (2005) bliskość instytucjonalna, oznacza-
jąca stopień podobieństwa we wspólnych normach, 
zasadach i  prawach, jest silnie powiązana z  bliskością 
społeczną, ponieważ działania społeczne są  zawsze 
osadzone w środowisku instytucjonalnym lub przez nie 
definiowane (Boschma, 2005). Z kolei dopasowanie „ru-
tyn” i  norm instytucjonalnych przyspiesza współpracę, 
zmniejsza niepewność, zmniejsza koszty transakcyjne 
i ułatwia proaktywne działania poprzez obniżenie barier 
wejścia (Usai i in., 2013). Po trzecie, stwierdzono, że róż-
ne wymiary bliskości mają różny – większy lub mniejszy 
wpływ na współpracę na różnych etapach rozwoju. Ba-
dania wśród członków klastra Öresund Food pokazały, 
że jeśli na początku trwania współpracy (pierwsza faza 
cyklu życia) brakowało zaufania między partnerami 
(dystans społeczny), rozmówcy podkreślali użytecz-
ność bazowania na rozwiązaniach instytucjonalnych 
zapewnionych „z góry” przez politykę władz lokalnych 
lub centralnych (bliskość instytucjonalna). Z  czasem 
między partnerami tworzyło się zaufanie i w miarę trwa-
nia współpracy można było bazować głównie na nim 
(bliskość społeczna). To pozwoliło autorom stwierdzić, 
że na początku współpracy wymiar instytucjonalny dy-
stansu może okazać się ważniejszy aniżeli społeczny. Po 
czwarte, badanie V. Markovej (2015) pokazało, że różne 
typy bliskości mogą ewoluować w czasie, wzajemnie się 
przekształcać i  zmieniać swoje znaczenie (stwarzając 
zarówno bariery, jak i możliwości) w procesie rozwoju 
innowacyjności na różnych etapach współpracy. Przy-
kładowo, zwiększenie bliskości geograficznej między 
partnerami (budowa mostu nad Sundem) usprawniło 
proces wymiany wiedzy i  rozwoju innowacji, wpłynęło 
na bliskość funkcjonalną, ale jednocześnie bez wystar-
czającego wsparcia instytucjonalnego interakcje między 
partnerami napotykały na bariery społeczne i kulturowe. 
Z kolei różnice w kulturze organizacyjnej, języku i prio-
rytetach biznesowych wpływały na kluczowy, zdaniem 
badanych, aspekt trwałości interakcji –  tj. zaufanie. Po 
piąte, wskazano też, że współzależność wymiarów bli-
skości lub dystansu jest widoczna w  badaniu przyczyn 
i skutków określonych wydarzeń. Na przykład zaufanie 
między partnerami może być postrzegane jako efekt bli-
skości instytucjonalnej lub kulturowej, a  jednocześnie 
jako przyczyna –  czynnik stymulujący transformację 
wspomnianych wymiarów bliskości. 

Takich badań, mocno skoncentrowanych na kon-
tekście danego miejsca – tj. jego specyfice, wynikającej 
z  uwarunkowań np. kulturowych czy społecznych, tak 
ważnych z  punktu widzenia poruszonej problematyki 

–  w  literaturze –  zarówno krajowej, jak i  zagranicznej 
–  brakuje. Dotyczy to przy tym różnych sektorów go-
spodarki, w tym sektora turystycznego. W odniesieniu 

do niego wskazać można pojedyncze studia w  tym 
zakresie (Czernek-Marszałek, 2019). K. Czernek-Mar-
szałek (2019), po zidentyfikowaniu wymiarów dystansu 
między podmiotami w  regionach turystycznych oraz 
przedstawieniu, w  jaki sposób – pozytywny i negatyw-
ny –  oddziałują one na współpracę międzyorganiza-
cyjną, postawiła szereg pytań, wymagających dalszych 
pogłębionych badań empirycznych. Pytania te były 
następujące: (1) Czy rzeczywiście istnieje optymalny 
poziom dystansu między partnerami – taki, by w moż-
liwie najwyższym stopniu osiągnąć cele kooperacji? 
(2) Jeśli tak, to jak wyznaczyć to optimum? (3)  Czy 

–  uwzględniając wady dystansu międzyorganizacyj-
nego –  jest nim: a) minimalny poziom każdego z  wy-
miarów dystansu (przerywana linia czarna (w środku) 
na rys. 1)? b) uwzględniając potencjalne wady i  zalety 
każdego z  wymiarów dystansu –  przeciętny poziom 
każdego z nich (szara linia ciągła na rys. 1)? c) czy też 
różne konfiguracje wymiarów dystansu np. relatywnie 
niski dystans w  jednym wymiarze, przy stosunkowo 
wysokim dystansie w innym (szara linia przerywana na 
rys. 1), a jeśli tak, to od jakich czynników to optimum 
zależy? (4) Czy i jak ów optymalny dystans zmienia się 
w  zależności np. od typu kooperacji, jej celu, miejsca 
(terytorium), w którym ona występuje, i specyfiki tego 
miejsca, a  także jak zmienia się w zależności od cyklu 
życia współpracy? I wreszcie, co wydaje się być kluczo-
we, (5) Czy optimum wymiarów dystansu postrzegane 
jest tak samo przez wszystkie strony kooperacji? 

Są to pytania, na które warto szukać odpowiedzi 
(Parjanen i in., 2011) i mają temu posłużyć także rozwa-
żania zawarte w niniejszym artykule. 

Metodyka badawcza

W  artykule postawiono następujące pytanie badaw-
cze: Jak wymiary dystansu, w tym ich poziom oraz 

powiązania między nimi, oddziałują na współpracę mię-
dzyorganizacyjną, a także jakie czynniki i w jaki sposób 
determinują znaczenie tych wymiarów i  ich powiązań 
dla współpracy przedsiębiorstw turystycznych? Pozwoli 
to ustalić, czy można zidentyfikować optymalny dystans 
we współpracy międzyorganizacyjnej oraz zidentyfi-
kować kluczowe problemy w  tym zakresie. By uzyskać 
odpowiedź na postawione pytanie badawcze, wyko-
rzystano wyniki badań empirycznych prowadzonych 
przez autorkę indywidualnie (lub jako członka zespołu 
badawczego) nad współpracą międzyorganizacyjną w tu-
rystyce w ramach kilku projektów badawczych, z których 
pierwszy rozpoczął się w  roku 2008, zaś ostatni w  2020 
(tab. 2). Każdy z  projektów badawczych miał na celu 
identyfikację i  analizę uwarunkowań współpracy, z  tym 
że pierwszy miał charakter najbardziej ogólny, zaś ostatni 
stanowił pogłębienie wieloletnich badań nad współpracą 
międzyorganizacyjną, koncentrując się głównie na grupie 
uwarunkowań dotyczących relacji społecznych (interper-
sonalnych) – tj. bliskości/dystansu społecznego. Łącznie 
w  projektach badaniami objęto 133  podmiotów (łączna 
wielkość próby), z  którymi przeprowadzono  wywiady 
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poznawczy

organizacyjny

funkcjonalny

komunikacyjny

społeczny

geograficzny

Maks. Średni Min. Optymalny (w zależności od okoliczności)

0

2

4

6

8

10

Rys. 1. Warianty dystansu międzyorganizacyjnego w różnych jego wymiarach
Źródło: Czernek-Marszałek, 2019, s. 227

Tabela 2. Charakterystyka projektów badawczych wykorzystanych do analizy problematyki wymiarów dystansu i ich wzajemnych  
powiązań

Lp. Lata Cel badań Miejsce

Wielkość 
próby 

= liczba 
wywiadów

Rodzaj 
podmiotów 

(sektor)

Sposób doboru próby 
i charakterystyka 

badanych podmiotów 

Analiza 
danych 

1 2008–2010

Identyfikacja 
uwarunkowań 
współpracy 
międzyorganizacyjnej 
w regionie 
turystycznym 

Gminy: Szczyrk, 
Wisła, Ustroń, 
Brenna, Istebna 
region tzw. 
„Beskidzkiej 5”

66
publiczny 
prywatny 
non-profit

Dobór celowy
Podmioty aktywnie 
zaangażowane 
we współpracę 
wewnątrzsektorową (np. 
współpraca międzygminna) 
oraz międzysektorową (np. 
w formie lokalnej organizacji 
turystycznej zrzeszającej 
sektor publiczny, prywatny 
i non-profit) w wybranym do 
badań regionie 

Jakościowa

2 2013–2014

Ocena znaczenia 
więzi społecznych 
(bliskości/dystansu 
społecznego) 
we współpracy 
międzyorganizacyjnej 

Wisła 48 publiczny 
prywatny

Dobór celowy
Członkowie Wiślańskiej 
Organizacji Turystycznej 
aktywnie zaangażowani 
we współpracę na rzecz 
promocji turystycznej gminy

Jakościowa
Ilościowa 
(analiza sieci 
społecznych 
SNA – badanie 
m.in. stopnia 
wzajemności 
określonego 
typu relacji 
(odnoszącej 
się do 
wymiaru 
bliskości/
dystansu))

3 2020

Identyfikacja 
źródeł, składowych, 
pozytywnych 
i negatywnych 
konsekwencji 
relacji społecznych 
(bliskość/dystans 
społeczny) dla 
współpracy 
międzyorganizacyjnej 

19 miejscowości, 
w tym 
przynajmniej 
jeden wywiad 
w każdym 
z 16 polskich 
województw 

19 prywatny

Dobór celowy
Podmioty współpracujące 
w ramach szlaków 
kulinarnych zlokalizowanych 
w poszczególnych polskich 
województwach (głównie 
podmioty reprezentujące 
obiekty gastronomiczne 
i noclegowe).

Jakościowa 

Źródło: opracowanie własne
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pogłębione, półstrukturyzowane. Oprócz władz samo-
rządowych (sektor publiczny) i przedstawicieli lokalnych 
fundacji/stowarzyszeń, zainteresowanych rozwojem tu-
rystyki (sektor non-profit), rozmówcami były podmioty 
prowadzące działalność bezpośrednio i pośrednio związa-
ną z turystyką: usługi noclegowe, gastronomiczne (w tym 
lokalni wytwórcy), transportowe, atrakcje turystyczne czy 
pośrednictwo turystyczne (tab. 2). 

W  każdym z  projektów badanych pytano o  czynniki 
warunkujące ich współpracę – zarówno dwustronną, jak 
i wielostronną (w sieci trzech lub więcej podmiotów, np. 
w przypadku projektu nr 2 – w formie przynależności do 

„Wiślańskiej Organizacji Turystycznej” – WOT). Fakt, iż 
badania objęły nie tylko liczne i zróżnicowane miejscowo-
ści z terenu całej Polski (pojedyncze wywiady w różnych 
lokalizacjach – projekt nr 3), ale także pojedyncze regiony 
czy gminy (projekty nr 1 i 2), umożliwił także zgłębienie 
(poznanie i  zrozumienie) tak ważnego i  podkreślanego 
wcześniej kontekstu badawczego, tj. specyfiki lokalnej/
regionalnej miejsc objętych badaniem. Badane uwarun-
kowania współpracy o  charakterze m.in. społecznym, 
geograficznym, kulturowym, gospodarczym i  innym, od-
powiadają różnym wymiarom dystansu, będących przed-
miotem rozważań w  niniejszym artykule. W  przypadku 
badań prowadzonych w  Wiśle (projekt nr  2) dane gro-
madzono w sposób umożliwiający analizę uwarunkowań 
współpracy –  w  szczególności znaczenia relacji społecz-
nych – z wykorzystaniem metod nie tylko jakościowych, 
ale także ilościowych, w  tym analizy sieci społecznych 
(ang. Social Network Analysis –  SNA). Umożliwiło to 
dokonanie obliczeń różnego rodzaju parametrów SNA, 
w  tym –  wykorzystanego w  artykule –  parametru wza-
jemności (reciprocity), pozwalającego ocenić zbieżność 
w  sposobie postrzegania przez partnerów samej współ-
pracy, jak również wybranych wymiarów dystansu. 

W  każdym z  projektów wywiady były nagrywane, 
a  następnie podlegały transkrypcji. Materiał został za-
kodowany z  wykorzystaniem kodów odpowiadających 
siedmiu rodzajom wymiarów dystansu, według V. Har-
maakorpi i  innych (2006), oraz powiązaniom między 
nimi –  kodowanie dedukcyjne. Następnie kody deduk-
cyjne uszczegółowiono/rozbudowano z wykorzystaniem 
podejścia indukcyjnego (analiza materiału badawczego). 
Do prezentacji wyników wykorzystano wybrane cytaty 
z wywiadów (na końcu opatrzono je kodem rozmówcy, 
objętym badaniem w ramach określonego projektu). 

Wyniki badań

J ak pokazały wyniki badań, zdaniem rozmówców, wy-
miary dystansu mają wpływ na współpracę międzyor-

ganizacyjną – zarówno na chęć czy możliwość jej nawią-
zania, jak i na jej przebieg czy rezultaty. Wiele podmiotów 
dostrzegało możliwość współpracy przede wszystkim 
z podmiotami podobnymi (np. o niskim poziomie dystan-
su poznawczego, funkcjonalnego czy organizacyjnego):

„Tak, no to przede wszystkim, bo mamy relacje z ludźmi, 
którzy są do nas podobni, którzy mają podobne tematy, po-
dobne sprawy i razem żyjemy w podobnym otoczeniu” [T93].

„My wszyscy pracujemy podobnie, wiemy, jak ta praca 
wygląda i ja sobie nie wyobrażam tego, że nie szanuję tych 
innych kwaterodawców” [TR4].

„[Wiedza o  partnerze] też [ jest ważna]. To przybliża 
w relacjach. Zmniejsza dystans” [TR5].

Niektóre wymiary dystansu były dla rozmówców – ich 
działalności, a  także dla współpracy międzyorganizacyj-
nej – kluczowe, zaś inne, zdaniem badanych, nie odgry-
wały większego, a  czasem nawet żadnego znaczenia. Za-
leżało to od: cech samych podmiotów (np. ich wielkości, 
lokalizacji geograficznej, typu prowadzonej działalności, 
cyklu życia przedsiębiorstwa), jak też celu współpracy, 
cyklu jej życia, a także miejsca (lokalizacji geograficznej), 
w  którym odbywała się kooperacja. Przykładowo, duży 
dystans geograficzny, a  konkretnie położenie obiektu 
agroturystycznego wysoko w  górach, z  dala od innych 
przedsiębiorstw w Brennej, niezależnie od innych wymia-
rów dystansu, uniemożliwiał, zdaniem jego właściciela, 
podjęcie współpracy:

„Generalnie jednak tu jest tak daleko – lokalizacja – że 
trudno mi współpracować z  kimkolwiek. Gdy są  zgrupo-
wane gospodarstwa bliżej, to można komuś coś polecić. 
Ja mieszkam tak daleko, że albo to wszystko na miejscu 
muszę mieć i albo ktoś przyjeżdża, ale nie mogę współdzia-
łać z kimś oddalonym o 15 kilometrów. Jak już ktoś się tu 
dostanie samochodem, to muszę mieć wszystko na miejscu” 
[P28].

Nie tylko cechy przedsiębiorstw, lecz także cel współ-
pracy wpływał na to, jakie znaczenie poszczególnym 
wymiarom dystansu przypisywali badani w  kontekście 
kooperacji. Gdy celem współpracy było przykładowo 
doradztwo – dystans geograficzny nie odgrywał żadnego 
znaczenia. Jednocześnie jednak, często kluczowa stawała 
się bliskość społeczna (możliwość kontaktu nieformalne-
go, telefonicznego). Z  kolei, gdy celem była współpraca 
w formie polecania oferty innego podmiotu (np. w sytu-
acji braku możliwości obsłużenia turysty z uwagi na pełne 
obłożenie), wówczas dystans geograficzny (a konkretnie 
jego brak lub niski poziom) miał znaczenie podstawowe 
i mógł przesądzać o tym, czy dojdzie do współpracy w tej 
formie czy też nie:

„Jeszcze ten [nazwa pensjonatu], ale to już jest inna 
współpraca, bo to już jest inne miejsce. Jednak jak ludzie 
chcą przyjechać, to szukają w danym rejonie, a oni są w zu-
pełnie innej części Wisły. [Doradztwo] to już jest zupełnie 
inna współpraca – nie podsyłanie, czyli np. przepisy prze-
ciwpożarowe, czy coś. Takie doradztwo [w  zakresie tych 
zagadnień]” [P39].

„Dużo wysyłamy też gości do [nazwa obiektu gastrono-
micznego], mimo że, no nie jest w  WO-cie [„Wiślańskiej 
Organizacji Turystycznej”], ale jest blisko. Bo goście, jak 
przychodzą tutaj, to pierwsze pytają: ‹kogo by pani w naj-
bliższej okolicy poleciła?›. Żeby nie szukać” [P24].

Badania pozwoliły także stwierdzić, że wymiary dy-
stansu mają większe lub mniejsze znaczenie w zależności 
od cyklu życia współpracy. Przykładowo, rozmówcy czę-
sto sugerowali, że bliskość społeczna jest bardzo istotna 
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zwłaszcza na początku współpracy – w wielu przypadkach 
partnerzy nie zdecydowaliby się na kooperację, gdyby nie 
prywatne relacje z osobą, która ją zainicjowała. Było tak 
choćby z  powstaniem karty rabatowej (tzw. AgroKarty) 
dla turystów korzystających z noclegów w obiektach agro-
turystycznych w Wiśle:

Badacz: „A kto wpadł na ten pomysł?”
Rozmówca: „Głównie Natasza, ona ma dużo znajo-

mych, takich właśnie przedsiębiorców i  ona tak zaczęła 
z nimi rozmawiać i potem to już poszło za ciosem” [P12].

Jednocześnie jednak, w przypadku innych form współ-
pracy –  np. przynależności do wspólnych organizacji 
partnerskich, np. „Wiślańskiej Organizacji Turystycznej”, 
zrzeszającej przedsiębiorców promujących turystykę 
w  gminie –  można było zaobserwować odwrotną sytu-
ację. Początkowo część członków organizacji nie znała 
się, istniał między nimi duży dystans społeczny, a nawet 
komunikacyjny czy kulturowy (z uwagi na reprezentowa-
nie przedsiębiorstw innego typu, np. hotele, restauracje, 
atrakcje turystyczne, a  także o  różnej wielkości –  np. 
mikro- i  duże przedsiębiorstwa oraz różnych sektorów 
o różnej kulturze organizacyjnej – publiczny, prywatny). 
Z czasem jednak, gdy współpraca się rozwijała, a osoby 
reprezentujące członków WOT poznawały się bliżej, te ro-
dzaje dystansu, zwłaszcza społeczny czy komunikacyjny, 
zmniejszały się. Tak na ten temat wypowiadała się osoba 
z zarządu WOT:

„Bo wie Pani, to nie jest tak na tych zebraniach że my 
jesteśmy taką formalną grupą, a  te spotkania są  takie 
oficjalne. Nawet bym powiedziała, że my się trochę przy-
jaźnimy dzięki temu. I  to jest często tak, że prezes nas 
musi tutaj strofować: ‹nie rozmawiamy teraz o dzieciach, 
ciuchach i  w  ogóle zakupach› [śmiech], tylko idziemy do 
przodu [śmiech] (…). Bo głównym też celem WOTu, z tego 
co pamiętam, było to, żeby ludzie się poznali (…) też po to, 
że jak przyjeżdża do niego turysta, żeby on wiedział gdzie 
go posłać” [P47].

„Tak. Tak, to jest bardzo ważne dla nas też, bo często 
jest tak, że my się po prostu zaczynamy przyjaźnić z tymi 
ludźmi, z którymi się spotykamy, z którymi się widujemy, 
z  którymi współpracujemy i  wymieniać się różnymi spo-
strzeżeniami, więc tutaj się takie fajne relacje nawiązują” 
[T9].

Podkreślano jednak, że istniejące różnice np. dystans 
w  zakresie kultury organizacyjnej między sektorem 
publicznym i  prywatnym –  przedstawicielami władz sa-
morządowych i przedsiębiorstwami prywatnymi, a także 
między małymi i  dużymi przedsiębiorstwami, począt-
kowo mocno utrudniał współpracę, w  niektórych przy-
padkach wręcz sprawiał, że przedsiębiorcy rezygnowali 
z kooperacji:

„Kultura organizacyjna powoduje, że się nie dogada 
przedsiębiorca z  naszą panią wójt –  oni mówią i  myślą 
inaczej, to jest niebo a ziemia” [P1].

„Na jakichś dwóch zebraniach BOT [„Beskidzkiej Or-
ganizacji Turystycznej”] bywałem, ale nie odnajduję tam 
miejsca dla siebie. Tu mam typowe gospodarstwo rolne, 
tam były też np. duże hotele – na przykład [nazwa] mówią 

językiem dla mnie niezrozumiałym, także … Nie żebym nie 
rozumiał o co im chodziło, ale nie widziałem tam po prostu 
sensu przynależności, ja osobiście, nie widziałem korzyści 
dla siebie. Być może zapiszę się do organizacji górali pro-
mujących folklor, to bardziej do mnie pasuje” [P28].

Ponadto, jak pokazały wyniki badań, wymiary dystansu 
nieustannie zmieniały się wraz z cyklem życia współpracy, 
do tego wzajemnie na siebie oddziaływały, np. dystans 
między reprezentantami organizacji o  różnej kulturze 
organizacyjnej, a także dystans poznawczy, funkcjonalny 
czy komunikacyjny wynikający np. z różnicy wieku, był 
w  trakcie trwania współpracy minimalizowany przez ro-
snącą z  czasem bliskość społeczną partnerów. W niektó-
rych przypadkach ważna okazywała się osoba mediatora: 

Rozmówca: „Na początku było nieżyczliwie, te spo-
tkania były ‹podjazdowe›. Na przykład traktowali się jak 
konkurencja, że ten temu zabiera klienta. Gdy ktoś lepiej 
prosperował był negatywnie odbierany”.

Badacz: „Jak to się zaczęło zmieniać?”
Rozmówca: „Dość dużo wnieśli wykładowcy mówiący 

o budowie zaufania, wymianie doświadczeń, złagodzeniu 
ostrej konkurencji, o tym, że konkurencja musi być, bo jest 
motorem rozwoju, ale nie złośliwa, zachęcali do współpra-
cy” [P2].

„Starzy zawsze tak trochę jakoś zachowawczo, a młodzi 
dążyli do stosowania nowoczesnej techniki, choćby strony 
internetowe, nawiązywanie kontaktów i  młodzi umieli 
się między sobą po prostu dogadać. Starsi znacznie gorzej 
(…). Jak były te przerwy na kawę to dyskutowano grupami, 
przyjemnie było na to patrzeć. I na następnym zebraniu ta 
dyskusja już była zupełnie inna” [P2].

Badania pokazały także, że znaczenie różnych wymia-
rów dystansu dla współpracy w  sektorze turystycznym 
może zmieniać się w zależności od cyklu życia nie tylko 
współpracy, ale także samego przedsiębiorstwa. Gdy pod-
mioty dopiero zaczynały swoją działalność gospodarczą, 
to właśnie dystans społeczny z  innymi potencjalnymi 
partnerami uniemożliwiał podjęcie współpracy mię-
dzyorganizacyjnej. Wiąże się to z  kolejnym czynnikiem 
determinującym znaczenie różnych wymiarów dystansu 
dla współpracy, mianowicie miejscem, w którym odbywa 
się współpraca. W  przypadku niektórych miejscowości 
turystycznych, zwłaszcza ze stosunkowo niewielką liczbą 
mieszkańców, o  małej powierzchni, dystans społeczny 
między przedsiębiorstwami wynika nie tylko z relacji in-
terpersonalnych, ale także z poczucia tożsamości lokalnej, 
tj. bycia częścią lokalnej społeczności i  bycia przez nią 
akceptowanym. Taka sytuacja występuje w Wiśle. W po-
łączeniu z  cyklem życia działalności gospodarczej miała 
ona ważne znaczenie dla współpracy, gdyż przedsiębiorcy 
z  zewnątrz –  pochodzący z  innych regionów Polski lub 
zagranicy – którzy dodatkowo dopiero zaczęli działalność 
gospodarczą w tym miejscu, z uwagi na duży dystans spo-
łeczny (brak kontaktów interpersonalnych, nieznajomość 
lokalnych zwyczajów, tradycji itp.) często deklarowali 
problemy w  nawiązywaniu i/lub rozwijaniu współpracy 
międzyorganizacyjnej. W  takiej sytuacji duży dystans 
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społeczny może okazać się kluczowy i  –  niezależnie od 
innych wymiarów dystansu –  może przesądzać o  podję-
ciu kooperacji. Potwierdzają to słowa zarówno samych 
rodowitych wiślan, opowiadających o uwarunkowaniach 
współpracy międzyorganizacyjnej w tej gminie, jak i wła-
ścicieli pensjonatu, którzy przyjechali do Wisły z innego 
miasta i  nie mogli nawiązać współpracy w  lokalnym 
środowisku: 

Rozmówca: „Nie wiem, czy Pani już rozmawiała z [na-
zwa obiektu] – z Panią [imię i nazwisko właścicielki]? Ona 
by miała dużo do powiedzenia na ten temat, bo ona się 
tu sprowadziła i  miała właśnie przykre różnego rodzaju 
doświadczenia związane z  tym, że są  nie stąd. Bo ja nie 
wiem z czego to wynika, ja nigdy czegoś takiego nie mia-
łam w domu, choć czasem, obserwując moją babcię widzę, 
że jest straszne poczucie takiej własnej, nie wartości, tylko 
własnego miejsca, nie wiem jak to nazwać …”

Badacz: „Taka silna tożsamość związana z miejscem?”
Rozmówca: „Tak, tak. I wszyscy ludzie, którzy nie są ste-

la [stąd – określenie stosowane przez mieszkańców Śląska 
Cieszyńskiego] są źli. To jest takie przeświadczenie. W ogóle 
to nasze środowisko wiślańskie jest czasem, może już teraz 
mniej, jest często uważane, że jesteśmy zamknięci, w takim 
sensie ogólnym. Że Wiślanie są zamkniętą taką społeczno-
ścią, często to mówią ludzie na przykład z Ustronia, z Cie-
szyna. Że tu ciężko się dogadać z Wiślinami” [P47].

„Jak rozpoczęliśmy działalność, to po kilku latach doszli-
śmy do wniosku, że przydałaby się nam jakaś współpraca 
w  zakresie oferowania gościom wyżywienia, a  ponieważ 
[nazwa sąsiedniego pensjonatu] ma własną kuchnię, no 
to zwróciliśmy się z zapytaniem do nich czy umożliwiliby 
naszym gościom korzystanie z posiłków u siebie, ale prze-
goniono nas stamtąd. Zresztą, w ogóle nie bardzo … chyba 
nie jesteśmy tam mile widziani” [P40].

Ponadto wyniki badań pokazały, że poziom dystansu 
w zakresie poszczególnych wymiarów, niekoniecznie był 
tak samo postrzegany przez wszystkie strony współpracy. 
Można się tu odnieść do wybranych elementów wymiarów 
dystansu, tj. poznawczego, funkcjonalnego, społecznego 
czy komunikacyjnego, analizowanych z wykorzystaniem 
analizy sieciowej, w  tym parametru wzajemności (re-
ciprocity). Pozwala on ocenić stopień tzw. symetryczności 

– odwzajemnienia relacji. Im poziom wzajemności danego 
typu relacji jest bliższy 100%, tym większa jest zbieżność 
w zakresie postrzegania przez partnerów w sieci danego 
wymiaru dystansu. Badanych zapytano o  to, czy dzięki 
wspólnej przynależności do „Wiślańskiej Organizacji 
Turystycznej” udało im się zbudować lub rozwinąć z kon-
kretnym partnerem (wskazanym na liście 47 pozostałych 
członków WOT) określony typ relacji w  postaci: relacji 
osobistych (interpersonalnych), zaufania, dialogu, zrozu-
mienia, większej wiedzy o partnerze oraz lepszego trans-
feru informacji. Wyniki tych badań pozwalają stwierdzić, 
że przytoczone wymiary dystansu są  przez partnerów 
postrzegane najczęściej w odmienny sposób (tab. 3). Ana-
liza poziomu wzajemności dotyczących poszczególnych 
typów relacji w  żadnym przypadku nie osiągnęła nawet 
wartości 50%. Relacje odwzajemnione określonego typu 
pokrywały od 17% całej sieci (w  przypadku wzrostu 
poziomu zaufania) do 45,3% w  przypadku transferu in-
formacji. Zatem badane relacje między partnerami w ana-
lizowanej sieci w postaci WOT miały głównie charakter 
nieodwzajemniony. 

Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż badanych zapy-
tano, czy dzięki wspólnemu członkostwu w WOT udało 
im się nawiązać współpracę dwustronną w  zakresie 
prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Co 
interesujące, sam fakt nawiązania takiej współpracy był 
przez badanych inaczej postrzegany, mimo że kooperacja 
ta była dokładnie zdefiniowana przez badacza, a jej zakres 
czasowy ograniczony do trzech ostatnich lat. Okazało 
się, że poziom wzajemności dla tego typu relacji wynosił 
jedynie 25,6%. Taka sytuacja dotyczyła także nawiązania 
bliższych relacji osobistych (interpersonalnych), dzięki 
członkostwu w WOT (wzajemność na poziomie 27,9%). 

Podobne wnioski mogą zatem dotyczyć nie tylko su-
biektywnego i odmiennego postrzegania przez partnerów 
poszczególnych wymiarów dystansu, ale także optimum 
każdego z nich. To, co dla jednej strony może być uznane 
za dystans optymalny z punktu widzenia celu i/lub prze-
biegu współpracy, niekoniecznie będzie w ten sam sposób 
postrzegane przez poszczególne strony współpracy. W ba-
daniach prowadzonych przez autorkę w sieci 48 podmio-
tów zrzeszonych w WOT, nawet jeśli rozmówcy dostrze-
gali problemy z określonym poziomem (zbyt  wysokim czy 

Tabela 3. Wzajemność wybranych typów relacji jako elementów wymiarów dystansu między badanymi podmiotami

Wybrane elementy niektórych 
wymiarów dystansu Typ relacji tworzących dany wymiar Wzajemność (reciprocity)

Poznawczy Wyższy poziom wiedzy o partnerze 39,6%

Funkcjonalny Wyższy poziom transferu informacji – uczenie się od siebie nawzajem 45,3%

Społeczny
Nawiązanie relacji bezpośrednich (interpersonalnych) 27,9%

Wzrost poziomu zaufania 17,0%

Komunikacyjny
Poprawa dialogu 30,3%

Lepsze zrozumienie 30,8%

Źródło: opracowanie własne 
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niskim) dystansu między nimi a ich partnerami, rozmowy 
z tymi partnerami często nie pozwalały stwierdzić, że ów 
poziom dystansu –  w  danym wymiarze –  stanowił taki 
sam albo choćby zbliżony problem także dla nich. Przy-
kładowo, podczas gdy dla jednego rozmówcy różnica wie-
ku i wynikający z niej dystans komunikacyjny miał duże 
znaczenie, dla jego partnera nie miał żadnego znaczenia. 
Podobnie było z dystansem społecznym i wpływającą na 
niego tożsamością lokalną (często inna była percepcja ro-
dowitych wiślan aniżeli przedsiębiorców pochodzących 
z zewnątrz).

Dyskusja

N a podstawie przeprowadzonych badań pokazano, 
w  jaki sposób wymiary dystansu i  powiązania mię-

dzy nimi oddziałują na współpracę międzyorganizacyjną. 
Ponadto zidentyfikowano czynniki wpływające na po-
szczególne wymiary dystansu oraz ich odmienne znacze-
nie dla współpracy w sektorze turystycznym, a co za tym 
idzie –  generujące problemy związane z  wyznaczeniem 
optymalnego dystansu we współpracy międzyorganiza-
cyjnej. Do czynników tych można zaliczyć cechy samych 
partnerów – w szczególności różnice w zakresie wielkości 
przedsiębiorstwa, kultury organizacyjnej, pochodzenia 
przedsiębiorców, ich wieku, etapu cyklu życia przedsię-
biorstwa, ale także uwarunkowania zewnętrzne, takie jak 
np. miejsce, w którym odbywa się współpraca, cykl życia 
samej współpracy, a także jej cel.

Po pierwsze, należy stwierdzić, że w  zależności od 
tych czynników, np. celu współpracy (polecanie turystom 
innego obiektu lub doradztwo międzyorganizacyjne), wy-
miary dystansu (a także bliskości) mają różne znaczenie 
dla kooperacji. Czasami to jeden z  nich (bez względu 
na pozostałe) przesądza o  tym, czy dojdzie do współ-
pracy, czy się ona rozwinie lub czy ulegnie zakończeniu. 
W  przypadku analizowanego sektora, jak pokazały ba-
dania, często jest to geograficzny lub społeczny wymiar 
dystansu. Jest to zgodne przykładowo z  badaniami T. 
Hansena (2014) prowadzonymi wśród przedstawicieli 
duńskich firm. Stwierdzono w  nich, że bliskość geogra-
ficzna odgrywa ważną rolę w partnerstwach mających na 
celu rozwój produktu i  tworzenie wiedzy, podczas gdy 
dystans geograficzny jest ważny dla partnerstw moty-
wowanych dostępem do rynku i względami kosztowymi. 
Można zatem stwierdzić, że nawet gdyby z teoretycznego 
czy metodycznego punktu widzenia podjąć się zadania 
identyfikacji optymalnego poziomu dystansu, nie będzie 
nim z pewnością ani przeciętny poziom poszczególnych 
wymiarów dystansu, ani ich poziom minimalny. Raczej 

– w zależności od zidentyfikowanych czynników, np. celu 
współpracy –  byłaby to kombinacja różnych poziomów 
różnych wymiarów dystansów (szara linia przerywana  
na rys.  1), potencjalnie także z  niektórymi wymiarami 
niemającymi żadnego znaczenia w opinii partnerów. 

Po drugie, w  miarę trwania współpracy (tj. jej cyklu 
życia), a także w czasie bezpośrednio ją poprzedzającym, 
zidentyfikowane w  artykule czynniki wpływające na 
wymiary dystansu nie tylko nabierały innego znaczenia 

dla partnerów, ale także same wymiary dystansu ulegały 
(i to w różny sposób) obiektywnym zmianom (np. zmiana 
lokalizacji partnerów w przestrzeni geograficznej), wpły-
wając na decyzje dotyczące potencjalnej lub istniejącej 
już współpracy (Markova, 2015; Piselli, 2007). To także 
komplikuje proces poszukiwania optimum dystansu 
międzyorganizacyjnego. 

Po trzecie, przeprowadzone badania –  podobnie jak 
wyniki badań realizowanych wśród podmiotów innych 
sektorów gospodarki (Harmaakorpi i in., 2006; Boschma, 
2005; Torre, Rallet, 2005; Ponds i in., 2007) – pozwalają 
stwierdzić, że wymiary dystansu odddziałują na siebie 

– wzmacniając lub osłabiając się wzajemnie. Przykładowo, 
wpływ na współpracę dużego dystansu geograficznego 
był minimalizowany przez brak dystansu społecznego (tj. 
bliskość społeczną), a  duży dystans kulturowy sprzyjał 
rozwojowi dystansu komunikacyjnego. Dodatkowo, to 
wzajemne oddziaływanie wymiarów dystansu ma charak-
ter ciągły.

Wreszcie, co wydaje się kluczowe, jak pokazano 
–  wykorzystując nie tylko analizę jakościową, ale także 
ilościową z  zastosowaniem analizy sieciowej –  sami 
partnerzy postrzegają łączące ich relacje, w  tym współ-
pracę, w sposób subiektywny i często odmienny. Podob-
nie, w sposób bardzo subiektywny (Boschma, 2005) i jak 
pokazały badania, nierzadko rozbieżny, postrzegają oni 
poszczególne wymiary dystansu. Dodatkowo postrzega-
nie to zmienia się w czasie pod wpływem różnych czyn-
ników –  obiektywnych zmian w  zakresie indywidual-
nych wymiarów dystansu, cech samych partnerów i ich 
organizacji (np. wchodzenia w kolejne etapy cyklu życia 
przedsiębiorstwa) i  innych czynników zewnętrznych 
wpływających na funkcjonowanie danej organizacji, np. 
zmian uwarunkowań prawnych. Przy czym każdy z part-
nerów, z uwagi na specyfikę swojej działalności, inaczej 
reaguje na te zmiany, co w  inny, charakterystyczny dla 
danego podmiotu sposób determinuje jego przyszłe 
decyzje i działania, w tym także te dotyczące współpra-
cy międzyorganizacyjnej. Przy tej kwestii warto także 
podkreślić, że – skoro dystans każdorazowo postrzegany 
i oceniany jest subiektywnie – o ile problematyczne jest 
wyznaczenie optymalnego dystansu w różnych jego wy-
miarach we współpracy dwustronnej (rodzi się pytanie 

– który punkt widzenia, tj. którego z partnerów przyjąć?), 
o tyle w przypadku struktur partnerskich problem staje 
się jeszcze bardziej złożony. Nasuwa się bowiem wąt-
pliwość, czy ów optymalny dystans powinien być wy-
znaczony w oparciu o postrzeganie członków struktury 
partnerskiej czy też na przykład osób nią zarządzających, 
np. prezesa czy członków zarządu?

Biorąc pod uwagę powyższe, należy zatem stwierdzić, 
że pomiar dystansu (a  także bliskości) w  różnych jego 
wymiarach między organizacjami, a  także wyznacze-
nie dystansu optymalnego z  punktu widzenia celu i/
lub przebiegu współpracy –  mimo że z  teoretycznego 
i metodycznego punktu widzenia z pewnością jest zada-
niem inspirującym i ciekawym – w praktyce jest bardzo 
trudne, można wręcz stwierdzić, że stanowi zabieg uto-
pijny. Dodatkowo należy pamiętać, że wiele wymiarów 
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dystansu ma charakter złożony. Przykładem może być 
dystans społeczny wyznaczany nie tylko, jak pokazały 
wyniki badań, przez relacje interpersonalne, ale także 

– co okazuje się bardzo ważne w przypadku sektora tury-
stycznego – przez poczucie tożsamości lokalnej i bycie 
akceptowanym w  lokalnym środowisku. Wymiary te 
(np. dystans kulturowy) są trudno uchwytne (problemy 
konceptualizacji i  operacjonalizacji), stąd trudne także 
do pomiaru (odzwierciadleniem tego jest zresztą brak 
spójności w literaturze w tym zakresie – Klimas, 2011a; 
b). Dodatkowo, poszczególne wymiary dystansu mogą 
stanowić zarówno efekt, jak i  przyczynę współpracy 
międzyorganizacyjnej (Torre, Gilly, 2000). 

Podsumowanie

N a podstawie przeprowadzonych badań można 
sformułować pewne rekomendacje dla podmiotów 

zaangażowanych we współpracę międzyorganizacyjną 
w sektorze turystycznym, ale nie tylko. Badania pokaza-
ły, że współpraca i decydujące o jej nawiązaniu, rozwoju 
i  zakończeniu wymiary dystansu/bliskości są  jak żywy 
organizm – nieustannie zmieniają się pod wpływem róż-
nych czynników – np. celu współpracy czy etapu cyklu 
jej życia. W związku z tym, by w możliwie najwyższym 
stopniu służyły one kooperacji, należy nieustannie ob-
serwować i  analizować, czy i  w  jakim stopniu poziom 
określonego wymiaru dystansu/bliskości jest dla wszyst-
kich partnerów akceptowalny. Jeśli tak nie jest, warto 
podjąć starania, by dystans w jednym wymiarze, o ile to 
możliwe, niwelować za pomocą bliskości w  innym (np. 
dystans geograficzny ograniczać za pomocą bliskości 
komunikacyjnej – poprzez kontakt online). W przypad-
ku współpracy sieciowej ważną rolę, obok samych part-
nerów, odgrywają tutaj liderzy organizacji. Co jednak 
warto podkreślić, z  uwagi na wielowymiarowość i  nie-
ustanną zmienność tego zjawiska, bieżące analizowanie 
wymiarów dystansu i  bliskości dla podmiotów zaanga-
żowanych we współpracę ma charakter raczej intuicyjny 
oraz oparty na nieustannym komunikowaniu się part-
nerów, deklarujących, czy i  w  jakim zakresie bliskość/
dystans w  określonych wymiarach są  w  ich odczuciu 
akceptowalne i korzystne dla współpracy.

Przeprowadzone badania mają pewne ograniczenia. 
Przede wszystkim z  pewnością nie wszystkie czynniki 
wpływające na wymiary dystansu oraz ich znaczenie dla 
kooperacji zostały zidentyfikowane przez autorkę. Możli-
we jest, że znaczenie odgrywać będą także inne czynniki, 
np. liczba partnerów zaangażowanych we współpracę, 
cykl życia obszaru turystycznego lub inne uwarunkowa-
nia, w  jakich funkcjonują podmioty tego sektora. Do-
datkowo, badania wykorzystane w  pracy miały szerszy 
charakter (były ukierunkowane na identyfikację szeroko 
rozumianych uwarunkowań współpracy) i  realizowane 
w ramach trzech różnych projektów w innym czasie – to 
także stanowi pewne ich ograniczenie. Mimo to jednak, 
zdaniem autorki, mogą stanowić punkt wyjścia do dal-
szych, bardziej pogłębionych analiz w  zakresie podjętej 
problematyki. 
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Przypisy

1) Praca sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki, 
nr projektu 2017/27/B/HS4/01051 (tytuł projektu: „Relacje spo-
łeczne jako stymulanta innowacyjności organizacyjnej –  kon-
tekst współpracy międzyorganizacyjnej w wybranych sektorach 
kreatywnych”, kierownik: Katarzyna Czernek-Marszałek). 

2) W  niniejszym opracowaniu dla celów metodycznych, 
uwzględniając różnorodność zidentyfikowanych w literaturze 
wymiarów bliskości i  dystansu, wykorzystano koncepcję dy-
stansu i jego wymiarów według Harmaakorpi i innych (2006). 
Autorka w rozważaniach, zwłaszcza teoretycznych, odnosi się 
jednak także do wymiarów bliskości, jako że obie koncepcje 

– bliskości i dystansu międzyorganizacyjnego – są ze sobą ściśle 
związane. Z kolei dorobek literaturowy, bazujący na wykorzy-
staniu koncepcji bliskości, jest użyteczny z punktu widzenia 
rozważań prowadzonych w artykule, w szczególności wpływu 
określonych wymiarów bliskości na wymiary dystansu w kon-
tekście optimum dystansu w relacjach międzyorganizacyjnych.

3) Indywidualny kod rozmówcy.
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In research on inter-organisational cooperation, conduct-
ed in the field of management and quality sciences, it has 
been indicated that for effective cooperation both the 
similarity (proximity) and differences (distance) between 
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graphical are important. This leads to a conclusion that 
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from the point of view of the effectiveness of inter-organ-
isational cooperation. The literature studies conducted 
so far indicate that in practice, identification of the opti-
mal inter-organizational proximity/distance – in relation 
to their various dimensions – may be very difficult, if at 
all possible. The aim of the paper is to identify problems 
related to the determination of the level of distance – in 
its various dimensions – optimal from the point of view 
of inter-organisational cooperation. Research on coop-
eration in the tourism sector was used as part of several 
research projects in 2008–2020. The factors influencing 
the individual dimensions of the distance and their differ-
ent significance for inter-organisational cooperation have 
been identified. These factors include the characteristics 
of the partners themselves – including the size of the en-
terprise, the origin of entrepreneurs, their age, stage of the 
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(local/regional specificity), its life cycle and cooperation 
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Wprowadzenie

B adania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw 
rodzinnych mają w  Polsce i  na świecie wieloletnią 

tradycję (Dibrell, Memili, 2019; Jeżak, 2016). Teoretycy 
i  praktycy, odnosząc się do wyników badań prowadzo-
nych za pomocą rozmaitych technik, wskazują na istotne 
różnice pomiędzy firmami rodzinnymi i nierodzinnymi 
(Ahluwalia i  in., 2017). W  wielu badaniach, zarówno 
tych prowadzonych na świecie, jak i tych w warunkach 
krajowych, przedsiębiorstwa rodzinne i  nierodzinne 
traktowane są  jako homogeniczne grupy zbliżonych 
do siebie pod względem podstawowych charakterystyk 
podmiotów gospodarczych (Marjański, 2018). Tymcza-
sem można przypuszczać, że ani jedna, ani też druga 
grupa przedsiębiorstw nie jest wewnętrznie spójna. 
Powstaje na tym tle pytanie, czy wśród przedsiębiorstw 
rodzinnych można wyróżnić odmienne pod względem 
charakterystyk grupy (lub klasy) podmiotów oraz czy 
grupy te istotnie się od siebie różnią. Zagadnienie róż-
norodności przedsiębiorstw rodzinnych jest od lat po-
dejmowane w naukach o zarządzaniu, niemniej przeło-
żenie postulatów teoretycznych na konkretne działania 
badawcze ciągle pozostawia wiele do życzenia (Dibrell, 
Memili, 2019). Zbiorcze analizowanie przedsiębiorstw 
rodzinnych w sytuacji, w której grupa ta jest wewnętrz-
nie niejednorodna, prowadzić może nie tylko do błęd-
nych wyników, lecz również nieuprawnionych badawczo 
generalizacji czy uśredniania określonych wartości dla 
całej populacji, gdy faktycznie dane zjawisko dotyczy 
wyłącznie jej części. 

W związku z powyżej przedstawionymi argumentami 
przyjęto dwa następujące cele niniejszego opracowania. 
Pierwszym z  nich jest ocena heterogeniczności krajo-
wych przedsiębiorstw rodzinnych. Natomiast celem 
drugim jest zaproponowanie metody poszukiwania 
ukrytych klas firm podobnych do siebie pod względem 
wybranych charakterystyk. Aby osiągnąć wskazane po-
wyżej cele, wykorzystano dane empiryczne pochodzące 
ze 171 krajowych przedsiębiorstw rodzinnych, które 
zgromadzone zostały jesienią 2019 roku. Do identyfika-
cji klas przedsiębiorstw wykorzystano technikę analizy 
klas ukrytych (latent class analysis). Artykuł kończą 
wnioski o charakterze metodycznym i praktycznym oraz 
sugestie dotyczące przyszłych badań.

Heterogeniczność 
przedsiębiorstw rodzinnych

B adacze przedsiębiorstw rodzinnych poświęcają 
znaczącą część swojej uwagi na próby uzasadnienia 

odrębności przedsiębiorstw stanowiących ich obiekt 
zainteresowania od firm nierodzinnych. Starają się wy-
kazać, w czym przedsiębiorstwa rodzinne są odmienne 
od tych nierodzinnych, jakie zachowania je wyróżnia-
ją, jakie wyniki i  w  jaki sposób osiągają. Znakomita 
większość tych porównań osadza się na fundamencie 
zmiennych dychotomicznych, które nie wprost sugeru-
ją, że przedsiębiorstwa rodzinne tworzą homogeniczną 
grupę – są do siebie podobne. Tymczasem, jak postulują 
J.H. Chua, J.J. Chrisman, L.P. Steier i  S.B. Rau (2012), 
teoria funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych po-
winna być zdolna nie tylko do rozróżnienia pomiędzy 
firmami rodzinnymi i  nierodzinnymi, ale musi także 
móc wyjaśniać zróżnicowanie wśród samych przedsię-
biorstw rodzinnych. Przyczyn zróżnicowania wśród 
przedsiębiorstw rodzinnych upatrują oni w  odrębno-
ściach w  celach, strukturach zarządzania czy zasobach. 
Z kolei P. Jaskiewicz i W.G. Dyer (2017) wprost wskazują, 
że dokładne zrozumienie rodziny, z której wywodzi się 
założyciel przedsiębiorstwa, a w szczególności jej celów 
i zachowań, powinno pozwolić na wzbogacenie wiedzy 
dotyczącej przedsiębiorstwa rodzinnego. Niemniej, do 
tej pory niewiele wiadomo na temat tego, jak charakte-
rystyki rodziny założycielskiej wpływają na cele, metody 
działania i  wyniki przedsiębiorstwa rodzinnego i  czy 
mogą one różnicować same przedsiębiorstwa. Pomimo 
niejasności owiewających przyczyny heterogeniczności 
przedsiębiorstwa rodzinnego, P. Jaskiewicz i W.G. Dyer 
(2017) argumentują wprost, że źródeł różnorodności 
przedsiębiorstw rodzinnych można poszukiwać w samej 
rodzinie, a  ich źródłami mogą być struktury rodzinne, 
funkcje, interakcje czy specyficzne zdarzenia. Z  ko-
lei J.J.  Daspit, J.J. Chrisman, P. Sharma, A.W. Peraon 
i R.V. Mahto (2018) wskazują na ład korporacyjny jako 
źródło zróżnicowania przedsiębiorstw rodzinnych. Nie-
zależnie od przyczyn, zróżnicowanie jawi się w  litera-
turze nie tylko jako nośny temat badawczy, ale również 
jako swoiste wyzwanie rzucone badaczom.

HETEROGENICZNOŚĆ POLSKICH 
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Sam termin heterogeniczności i  klasyfikacji przedsię-
biorstw rodzinnych pojawia się w  literaturze relatywnie 
często w ostatnim dziesięcioleciu (Nordqvist i  in., 2014; 
Sułkowski, 2011), niemniej badacze zmagają się z trudno-
ścią zidentyfikowania grup przedsiębiorstw rodzinnych, 
której można by przypisać konkretne znaczenie. Wielość 
istniejących typologii oraz ich nieścisłości i  niedosko-
nałości sprawiają, że częstokroć niezwykle trudno jest 
przypisać wybrane przedsiębiorstwo do konkretnego 
typu (Więcek-Janka, 2016). Sprawia to, że ich użytecz-
ność praktyczna i  przydatność w  kolejnych badaniach 
empirycznych może być kwestionowana. Warto przy tym 
pamiętać, że przedsiębiorstwa rodzinne wytwarzają od 60 
do 90% PKD, tworzą od 50 do 80% miejsc pracy w sek-
torze przedsiębiorstw, 85% startupów to firmy rodzinne 
i stanowią od 70 aż do 95% wszystkich podmiotów gospo-
darczych (EFB, 2012). W  Polsce udział przedsiębiorstw 
rodzinnych można oszacować na 78% wszystkich pod-
miotów gospodarczych (Kraśnicka i in., 2016).

Mając na uwadze już choćby samą liczbę przedsiębiorstw 
rodzinnych, można przypuszczać, że występują między 
nimi różnice – co więcej, mogą być to różnice na tyle istot-
ne, że traktowanie ich jako jednej zbiorowości w badaniach 
prowadzić może do niezamierzonego przez badacza błędu 
nieuprawnionej generalizacji. W  konsekwencji prawi-
dłowość określonego odkrycia czy obserwacji dotyczącej 
analizowanego zachowania badanych przedsiębiorstw 
rodzinnych nie musi być prawdziwa w  populacji. Z  tego 
też powodu badacze interesują się coraz częściej metodami 
klasyfikacji do rozróżnienia pomiędzy firmami rodzinny-
mi. Choć w literaturze wskazuje się metody pozwalające na 
identyfikację rozbieżności pomiędzy firmami rodzinnymi, 
większość włączanych do badań narzędzi, w  tym skale 
poświęcone rodzinności czy bogactwu społeczno-emo-
cjonalnemu (Debicki i  in., 2016) czy też zmienne charak-
teryzujące przedsiębiorstwa rodzinne, nie jest empirycznie 
wykorzystywanych w tym celu w badaniach. 

W  2019 roku podjęto próbę usystematyzowania pro-
blematyki grupowania (klasyfikowania) przedsiębiorstw 
rodzinnych na łamach specjalnego, tematycznego nu-
meru Family Business Review (FBR), a  artykuły opubli-
kowane w  tym numerze poświęcono przede wszystkim 
wykorzystaniu bogatego instrumentarium analitycznego 
w odniesieniu do przedsiębiorstw rodzinnych – metodom 
taksonomicznym (Sanchez-Ruiz i  in., 2019), technikom 
opartym na zbiorach rozmytych (Kosmidou, Ahuja, 
2019), analizie profili ukrytych (Stanley i  in., 2019), 
oraz analizie skupień (Rau i  in., 2019). D.O. Neubaum, 
N. Kammerlander i K.H. Brigham (2019) we wstępnym 
artykule do wzmiankowanego numeru FBR, dokonując 
przeglądu literatury noszącego znamiona systematycz-
ności z  zakresu funkcjonowania firm rodzinnych i  ich 
typologii, pośród setek opracowań naukowych odnaleźli 
zaledwie 23 artykuły opierające się lub wykorzystujące 
schematy kategoryzacji lub typologie. Podsumowując 
przedstawione powyżej argumenty, można stwierdzić, że 
badacze w coraz większym stopniu dostrzegają potrzebę 
uwzględnienia zróżnicowania wewnętrznego przedsię-
biorstw rodzinnych w badaniach. Wynika to z relatywnie 

dużej zmienności tej grupy obiektów –  są  tam zarówno 
firmy małe, jak i duże, zarządzane przez profesjonalnych 
menedżerów, jak również samych członków rodziny, ma-
jące wielowiekową tradycję, i  te funkcjonujące dopiero 
od roku. Zatem traktowanie przedsiębiorstw rodzinnych 
jako homogenicznej grupy może być w  tym przypadku 
źródłem błędów lub niepełnego poznania. 

Choć na Zachodzie badania prowadzone w  duchu 
zróżnicowania wewnętrznego przedsiębiorstw rodzinnych 
cieszą się rosnącą popularnością, żadne z  napotkanych 
w  trakcie analizy literatury opracowań nie odnosi się do 
zróżnicowania przedsiębiorstw rodzinnych w  gospodar-
kach posttransformacyjnych. Tymczasem, mając na uwadze 
specyfikę gospodarek dotkniętych procesami transformacji 
gospodarczej – takiej jak gospodarka Polski – zauważa się, 
że przedsiębiorczość rodzinna ma w niej postać zgoła od-
mienną od tych, spotykanych w państwach rozwiniętych. 
Na podstawie przytoczonych rozważań możliwe jest posta-
wienie hipotezy badawczej dotyczącej struktury populacji 
firm rodzinnych w następującym kształcie:

Hipoteza: W  populacji firm rodzinnych można wyod-
rębnić homogeniczne grupy przedsiębiorstw.

Metoda badawcza
Opis procedury i charakterystyka 
próby badawczej

D ane gromadzone były przez Centrum Badań i  Roz-
woju w drodze wywiadu bezpośredniego oraz ankie-

ty internetowej, dobór miał charakter celowy (kwotowy 
– połowa firm miała być przedsiębiorstwami rodzinnymi, 
a połowa nierodzinnymi, przedsiębiorstwa miały tworzyć 
pary firma rodzinna – firma nierodzinna pod względem 
liczby zatrudnionych pracowników), respondentami byli 
albo właściciele, osoby zarządzające, albo wskazani przez 
nich pracownicy posiadający znaczącą wiedzę dotyczącą 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Badanie przebiegało w sposób następujący: w pierwszej 
kolejności zaproszono do badania 600 firm rodzinnych 
z całej Polski (baza firm rodzinnych będących w posiadaniu 
podmiotu realizującego badanie –  Centrum Badań i  Roz-
woju) – z czego 251 zgodziło się wziąć udział w badaniach. 
W drodze wywiadu bezpośredniego zgromadzono 251 wy-
pełnionych kwestionariuszy wywiadu. Ponieważ liczba ta 
była niższa, niż początkowo zakładano1, w dalszej kolejności 
do badań zaproszono kolejne 300 przedsiębiorstw – w tym 
przypadku, ze względu na ograniczony czasowo zakres ba-
dania, respondenci wypełniali ankietę online po wcześniej-
szym kontakcie telefonicznym. Na tym etapie zebrano 92 
kompletnie wypełnione kwestionariusze i 31 niepełnych an-
kiet. Łącznie, do dalszych analiz włączono 343 wypełnione 
kwestionariusze, z czego 171 pochodziło z przedsiębiorstw 
rodzinnych i to właśnie dane tych przedsiębiorstw są pod-
stawą dla dalszych analiz w artykule. 

Aby zrealizować postawiony cel, zdecydowano się na 
zastosowanie metody analizy klas ukrytych do poszuki-
wania wewnętrznego zróżnicowania w  grupie przedsię-
biorstw rodzinnych. Przedmiotem analizy były 4 zmienne 
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charakteryzujące badane przedsiębiorstwa: wielkość, 
wiek, profil działania i  generacja rodziny zarządzająca 
firmą. Tabela 1  przedstawia częstość oraz statystyki opi-
sowe (tam, gdzie to zasadne – wielkość i wiek badanych 
przedsiębiorstw) oraz sposób kodowania wykorzystany 
do dalszych analiz. Ze względu na przyjęty typ analizy 
wielkość i okres istnienia przedsiębiorstwa zostały dla po-
trzeb analizy przekodowane na zmienne nominalne.

Charakterystyka analizy klas ukrytych 
jako metody identyfikacji podgrup (klas) 
pośród przedsiębiorstw rodzinnych

Analiza klas ukrytych (dalej: LCA), zwana również mode-
lami mieszanek rozkładów dla zmiennych jakościowych, 
jest statystycznym narzędziem wprowadzonym do badań 
w  1950 roku przez Lazarsfelda, który wykorzystywał tę 
technikę jako narzędzie budowania typologii (lub identy-
fikacji klastrów) opartych na dychotomicznych (zero-je-
dynkowych) zmiennych obserwowanych (Genge, 2014). 
Jest to metoda klasyfikacji należąca zatem do grupy metod 
ilościowych, a jej istota polega na identyfikacji nieobserwo-
walnych podgrup na podstawie zmienności parametrów 
modelu statystycznego. Te podgrupy tworzą kategorie 
zmiennej ukrytej (utajonej, latentnej) (Vermunt, Magidson, 
2004). W  praktyce umożliwia ona określenie liczby oraz 
identyfikację parametrów względnie homogenicznych klas 
obiektów –  w  przypadku niniejszych badań –  klas przed-
siębiorstw rodzinnych, w  oparciu o  ich charakterystyki 
badane z  wykorzystaniem zmiennych dychotomicznych 

lub nominalnych. Wyodrębnione klasy przedsiębiorstw 
są wewnętrznie spójne, przy czym jednocześnie istotnie od 
siebie różne. 

Dzięki danym dotyczącym prawdopodobieństwa przy-
należności danego przedsiębiorstwa do określonej utajonej 
klasy (ściślej rzecz ujmując – warunkowego prawdopodo-
bieństwa przynależności – posterior membership probabili-
ty) możliwe jest jednoznaczne przypisanie określonej firmy 
do konkretnej klasy (grupy). Opisane powyżej podejście 
powinno pozwolić na identyfikację homogenicznie spój-
nych i  jednocześnie względnie odrębnych od siebie klas 
przedsiębiorstw rodzinnych. Podejście to jest od lat konse-
kwentnie stosowane w naukach medycznych. Od początku 
XXI wieku stosowane jest w badaniach prowadzonych na 
gruncie marketingu, a w ostatnich latach zyskuje na popu-
larności w  naukach społecznych (Nylund -Gibson, Choi, 
2018). Ostatnio popularnością cieszy się również w  na-
ukach o zarządzaniu. Zgodnie z dokonanym przeglądem 
literatury krajowej, do tej pory nie podejmowano próby 
zastosowania niniejszego podejścia do klasyfikowania 
przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce.

Wyniki badań
Liczba klas przedsiębiorstw rodzinnych

W  celu identyfikacji klas przedsiębiorstw rodzinnych 
wykorzystano oprogramowanie MPlus for Mac, 

a samą analizę prowadzono zgodnie z podejściem sugero-
wanym przez twórców pakietu, wykorzystując typ analizy 

Tabela 1. Charakterystyka próby badawczej

Zmienna Sposób pomiaru Typ 
zmiennej

Sposób kodowania 
do dalszych analiz Częstość Procent 

(%) Statystyki opisowe

Wiek Liczba lat na rynku Ciągła

1. Przedsiębiorstwa założone 
po 31 grudnia 1999 roku 
(mniej niż 20 lat)

79 46,2
Średnia: 23,1 
Odchylenie 
standardowe: 16,83; 
Minimum: 4
Maksimum: 120
Mediana: 20

2. Przedsiębiorstwa założone 
przed 31 grudnia 1999 
roku (więcej niż 20 lat)

92 53,8

Wielkość

Średnioroczna liczba 
zatrudnionych 
pracowników 
w przeliczeniu na 
pełne etaty

Ciągła

1. Przedsiębiorstwa 
zatrudniające do 49 
pracowników włącznie

108 
63,16

Średnia: 113,02; 
Odchylenie 
standardowe: 305,12; 
Minimum: 5
Maksimum: 2600
Mediana: 23

2. Przedsiębiorstwa 
zatrudniające powyżej 
49 pracowników

63 36,84

Dominujący 
profil 
działania 

1. Handlowy
2. Usługi
3. Produkcyjny
4. Mieszany

Dyskretna 
(nominalna)

1. Handlowy 21 12,28

-
2. Usługi 53 30,99

3. Produkcyjny 49 28,65

4. Mieszany 48 28,07

Generacja 
właścicieli 
zarządzająca 
firmą

1. Pierwsza 
generacja

2. Druga lub kolejna 
generacja

Dyskretna 
(nominalna)

1. Pierwsza generacja 102 
59,65

-
2. Druga lub kolejna 

generacja 69 50,35

Źródło: opracowanie własne
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mixture (mieszanek rozkładów – Nylund i in., 2007; Ny-
lund-Gibson i in., 2019). Identyfikacja liczby klas polega 
na rozpoczęciu analizy od relatywnie dużej liczby klas (np. 
6) i poprzez sprawdzenie wartości prawdopodobieństwa 
p-value określenie, czy rozwiązanie takie jest poprawne. 
Jeśli wartości p-value dla testów: Voung-Lo-Mendell-Ru-
bin Likelyhood Ratio Test i  Lo-Mendell-Rubin Adjusted 
LRT Test wskazują na ich istotność statystyczną (p<0,05) 
oraz przybliżona wartość p dla Parametric Bootstrapped 
Likelyhood Ratio Test jest istotna (p<0,05), oznacza to, że 
zidentyfikowana liczba klas jest poprawna. Dodatkowo, 
pod uwagę bierze się jeszcze statystykę entropii (entropy), 
która przybiera wartości od 0 do 1, przy czym wartości 
bliższe 1 świadczą o lepszej jakości oszacowanego mode-
lu. Wreszcie do porównania modeli można wykorzystać 
wartość Akaike Information Criterion – AIC (Kryterium 
Informacyjne Akaikego), przy czym o lepszym dopasowa-
niu modelu testowego do danych empirycznych świadczą 
niższe wartości tej statystyki (jakość dopasowania ocenia 
się, porównując minimum 2 oszacowane modele). Ponie-
waż wyniki badań otrzymane przez L. Stanleya, F.W. Kel-
lermannsa i T.M. Zellwegera (2017) sugerują, że zasadne 
jest wyszczególnienie 5 klas przedsiębiorstw rodzinnych, 
analizy rozpoczęto właśnie od tej liczby klas, by następnie 
zmniejszać ilość aż do momentu otrzymania rozwiązania 
spełniającego podstawowe kryteria. Statystyki modeli 5-, 
4-, 3-, 2 – i 1-klasowych przedstawiono w tabeli 2.

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 2 można 
stwierdzić, że model zakładający 5 klas nie odpowiada rze-
czywistym danym – wszystkie statystyki testów – wartości 
p wskazują, że nie jest to rozwiązanie optymalne. W szcze-
gólności, pierwsze z trzech podanych testów wskazują dla 
modelu 5, że rozwiązanie zakładające 4 klasy będzie istotnie 
lepsze niż testowane. Poziom entropii w przypadku mode-
lu zakładającego 5 klas jest relatywnie wysoki, przy czym 
poziom AIC jest wyższy niż w  przypadku modeli 2, 3  i 4, 

co świadczy o tym, że modele te są lepiej dopasowane do 
danych. Podobnie rzecz się ma z modelem zakładającym 
istnienie 4  klas. Pierwsze trzy z  analizowanych statystyk 
wskazują jednoznacznie, że rozwiązanie zakładające 3 klasy 
będzie istotnie lepsze niż rozwiązanie zakładające istnienie 
4 klas przedsiębiorstw. Poziom współczynnika entropii jest 
w tym przypadku wysoki, przy czym AIC jest wyższe niż 
w  przypadku rozwiązania zakładającego 3  klasy przedsię-
biorstw rodzinnych. 

W odniesieniu do rozwiązania zakładającego 3 klasy 
przedsiębiorstw można stwierdzić, że jest ono optymal-
ne. Wartości pierwszych trzech testów są  istotne staty-
stycznie przy p<0,05, zaś poziom entropii przekracza 0,7, 
wówczas rozwiązanie uznać można za dobre (Celeux, 
Sormenho, 1996). Także wartość statystyki AIC jest naj-
niższa z wszystkich testowanych modeli, co wskazuje, że 
model zakładający istnienie trzech klas przedsiębiorstw 
jest najbliższy rzeczywistości (najlepiej dopasowany). 
Modele zakładające 2 lub 1 klasę są istotnie gorsze w każ-
dym aspekcie od modelu opartego na 3 klasach. Można 
zatem stwierdzić, że zasadne jest wyszczególnienie 3 klas 
przedsiębiorstw rodzinnych –  przynajmniej w  badanej 
próbie. 

Charakterystyka klas przedsiębiorstw rodzinnych

Na podstawie parametrów oszacowanych modeli (wyko-
rzystując wyniki przedstawione w  postaci prawdopodo-
bieństw) możliwe jest określenie profilu przedsiębiorstw 
charakterystycznych dla wyodrębnionych klas. Klasy 
zostały odpowiednio określone jako „tradycjonaliści”, 

„odkrywcy” i „zdobywcy”. W tabeli 3 przedstawiono cha-
rakterystykę wymienionych klas; wskazano prawdopodo-
bieństwa poszczególnych charakterystyk dla każdej z klas.

Charakteryzując pierwszą ze zidentyfikowanych klas 
przedsiębiorstw – określoną mianem tradycjonalistów, to 
przede wszystkim mikro- i małe firmy istniejące dłużej niż 

Tabela 2. Statystyki oszacowanych modeli oraz rozkład klas przedsiębiorstw

Model

Statystyki modelu Liczba przedsiębiorstw w danej klasie

Vuong-Lo-
Mendel-

Rubin Test 
(wartość 

testu 
i p-value)

Lo-
Mendel-

Rubin Test 
(wartość 

testu 
i p-value)

BLRT 
(wartość 

testu 
i p-value)

Entropia

Akaike 
Information

Criterion 
(AIC)

Klasa 
1

Klasa 
2

Klasa 
3

Klasa 
4

Klasa 
5

1 klasa - - - - 1160,483 171

2 klasy −574,241 
(p=0,3350)

39,639 
(p=0,3431)

−574,241 
(p=0,0000) 0,521 1133,743 71 100

3 klasy −553,871 
(p=0,0023)

17,716 
(p=0,0026)

−553,871 
(p=0,0128) 0,742 1129,534 28 92 51

4 klasy −544,767 
(p=0,1512)

13,178 
(p=0,1575)

−544,767 
(p=0,0800) 0,897 1129,990 37 24 93 17

5 klas −540,314 
(p=0,1783)

10,472 
(p=0,1884)

−540,314 
(p=0,0870) 0,794 1137,864 39 56 33 31 12

BLRT – Bootstrapped likelihood ratio test
Źródło: opracowanie własne
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20 lat o profilu mieszanym, zarządzane przez albo pierw-
sze, albo też drugie i  kolejne pokolenie rodziny (przy 
czym zmienna ta nie ma znaczenia dla przynależności do 
grupy tradycjonalistów). 

Druga ze zidentyfikowanych klas, odkrywcy, to mikro- 
i  małe przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku krócej 
niż 20 lat i ulokowane w każdym z badanych profili, przy 
czym najprawdopodobniej będą to firmy o profilu usługo-
wym lub mieszanym. Zarządzane są one przez pierwsze 
pokolenie (zarządza nim założyciel). W  końcu trzecia 
ze zidentyfikowanych klas przedsiębiorstw, określona 
mianem zdobywców, to przedsiębiorstwa średnie i duże, 
istniejące powyżej 20 lat, o  profilu produkcyjnym lub, 
w  mniejszym stopniu, usługowym. Zarządzane są  one 
zazwyczaj przez drugie lub kolejne pokolenie członków 
rodziny założycielskiej. 

Podsumowując przeprowadzone analizy, można 
stwierdzić, że nie ma podstaw do odrzucenia postawio-
nej hipotezy badawczej, przynajmniej w  odniesieniu do 
grupy badanych przedsiębiorstw. Zatem zbiorowość 
przedsiębiorstw rodzinnych ma charakter heterogeniczny 
i  można w  niej wyodrębnić homogeniczne (bądź quasi-

-homogeniczne) grupy, które istotnie różnią się od siebie. 

Dyskusja wyników badań

P rzeprowadzone analizy z  wykorzystaniem klas 
ukrytych ukazały, że w badanej grupie 171 przedsię-

biorstw rodzinnych, uwzględniając jedynie odpowiedzi 
na 4 pytania charakteryzujące badane obiekty, wskazać 
można przynajmniej 3 homogeniczne, istotnie różne od 

siebie klasy przedsiębiorstw, które nie są  łatwo dostrze-
galne po  pobieżnej analizie zebranych danych. Warto 
zaznaczyć, że na samej identyfikacji klas użyteczność 
przedstawionego narzędzia się nie kończy. Postępując 
zgodnie z  sugestiami S. Clarka i  B. Muthena (2009), 
możliwe jest prowadzenie szerzej zakrojonych badań 
dotyczących na przykład tego, na ile przedsiębiorstwa 
w  wyodrębnionych klasach różnią się pod względem 
efektywności, stopnia zagrożenia kryzysem, innowacyj-
ności czy, jak ukazują A. Brune, M. Thomsen i C. Watrin 
(2019) – unikania płacenia podatków albo też zróżnico-
wania wynagrodzeń w  firmach rodzinnych w  Europie 
kontynentalnej (Barontini, Bozzi, 2018). Wykorzystanie 
wyników zaprezentowanych badań może mieć również 
swoje zastosowanie w  prowadzeniu dalszych badań 
ilościowych i  jakościowych, które dotyczyć mogą także 
zagadnień związanych ze strategiami funkcjonowania 
przedsiębiorstw rodzinnych czy stosowanych modeli 
biznesu. Przedstawione wyniki są  zatem bardziej przy-
czynkiem do dalszych rozważań i wskazaniem na zasad-
ność badania.

Zidentyfikowane klasy przedsiębiorstw rodzinnych 
zatem mogą być traktowane zarówno jako zmienna za-
leżna, jak i niezależna, a  także występować w modelach 
w roli mediatora lub moderatora, na co wskazują S. Clark 
i  B.  Muthen (2009). Zastosowanie wskazanej metodyki 
pozwala nie tylko na wychwycenie i uwzględnienie w po-
stępowaniu badawczym, skądinąd istotnego, zróżnicowa-
nia przedsiębiorstw rodzinnych, ale również na wskazanie 
konkretnych przyczyn i jego skutków. Analiza grup ukry-
tych jest jednocześnie podejściem niezwykle elastycznym 

Tabela 3. Prawdopodobieństwa występowania określonych charakterystyk dla trzech zidentyfikowanych klas przedsiębiorstw rodzinnych

Klasa Tradycjonaliści Odkrywcy Zdobywcy

Wielkość przedsiębiorstw

Mikro- i małe 0,776* 0,851* 0,178

Średnie i duże 0,224 0,159 0,822*

Okres istnienia

Do 20 lat 0,196 0,851* 0,178

Powyżej 20 lat 0,804* 0,149 0,822*

Dominujący profil działania

Handlowy 0,167 0,181* 0,000

Usługowy 0,031 0,369* 0,326*

Produkcyjny 0,000 0,189* 0,585*

Mieszany 0,801* 0,261* 0,089

Pokolenie zarządzające przedsiębiorstwem

Pierwsze 0,000 0,918* 0,283*

Drugie 1,000 0,082 0,717*

* prawdopodobieństwo istotne statystycznie na poziomie p<0,05; otrzymane współczynniki pozwalają ustalić specyficzny profil przed-
siębiorstwa rodzinnego charakterystyczny dla danej klasy
Źródło: opracowanie własne
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badawczo, gdyż przy pewnych modyfikacjach dotyczą-
cych samej metody estymacji pozwala na uwzględnianie 
zmiennych badanych na zróżnicowanych skalach. Warto 
w tym miejscu wskazać na badania L. Stanleya, F.W. Kel-
lermannsa i T.M. Zellwegera (2017), którzy, wykorzystując 
technikę analizy profili ukrytych, zidentyfikowali 5 grup 
przedsiębiorstw rodzinnych, uwzględniając 5  kryteriów 
mierzonych na skalach dyskretnych, porządkowych i cią-
głych. Co więcej, analiza klas ukrytych jest ze swej natury 
niewrażliwa na nieliniowość czy nienormalność rozkładu 
badanych cech, przez co może być stosowana wtedy, gdy 
metody parametryczne zawodzą. Należy jednak pamiętać, 
że sama zaprezentowana w artykule metoda jest jedynie 
jednym z  wielu podejść (obok innych metod klasyfika-
cyjnych, analizy skupień czy podejścia konfiguracyjnego 
opartego na algebrze Boola) i  dokonując rozstrzygnięć 
metodologicznych, w tym względzie kierować się należy 
przede wszystkim celami badania, naturą badanego zjawi-
ska i  sposobem pomiaru kluczowych zmiennych (Clark, 
Muthen, 2009). 

W ramach przeprowadzonych badań wykazano istnie-
nie trzech klas przedsiębiorstw rodzinnych ze względu na 
swoje charakterystyki nazwanych etykietami: tradycjona-
liści, odkrywcy i zdobywcy. Niemniej jednak nie można 
wykluczyć istnienia odmiennej liczby klas w  inaczej 
wyłonionej zbiorowości i  zakładając wykorzystanie od-
miennych kryteriów klasyfikacji. Stanowi to nieodłącznie 
słabość dociekań prowadzonych w  drodze analizy klas 
ukrytych.

Odnosząc się dalej do ograniczeń związanych ze sto-
sowaniem przyjętej metody, trzeba pamiętać, że jest ona 
stosunkowo wrażliwa na liczebność próby badawczej 

– estymacje złożonych modeli zmiennych ukrytych mogą 
nie zakończyć się powodzeniem, gdy liczba zmiennych bę-
dzie zbyt duża względem liczby szacowanych parametrów 
modelu. Tutaj pojawia się kolejne ograniczenie prezen-
towanych w artykule badań. Choć liczba 171 podmiotów 
nie jest mała, mając na uwadze standardy statystyczne, to 
jednak w odniesieniu do procesu szacowania szeregu pa-
rametrów złożonego modelu jest ona relatywnie niewiel-
ka. Pośrednim skutkiem tego ograniczenia jest relatywnie 
niewielka liczba przedsiębiorstw w  zidentyfikowanych 
klasach. Gdyby chcieć prowadzić dalsze złożone analizy 
wykorzystujące np. modelowanie równań strukturalnych 
w  ramach określonych klas przedsiębiorstw, ilość obser-
wacji w ramach pojedynczej klasy mogłaby być zbyt mała 
dla prawidłowego oszacowania modelu. Dla wyciągania 
dalej idących wniosków dotyczących związków pomiędzy 
badanymi zmiennymi, wykorzystując na przykład popu-
larne i częstokroć stosowane modelowanie równań struk-
turalnych, konieczne byłoby istotne powiększenie liczby 
badanych podmiotów tak, aby liczba przedsiębiorstw 
przypisana do każdej z klas była odpowiednio duża (od 
6–10 obserwacji na każdy parametr modelu), a  przynaj-
mniej wynosiła 200 obserwacji w każdej z klas (Westland, 
2010). W przypadku niemożliwości przeprowadzenia ba-
dań na tak dużych populacjach pomocne mogą być ana-
lizy osadzone na metodach nieparametrycznych, jednak 
ich siła częstokroć jest przedmiotem krytyki.

Podsumowanie

P odsumowując rozważania, można stwierdzić, że 
zróżnicowanie przedsiębiorstw rodzinnych to z  jed-

nej strony wyzwanie, któremu badacze starają się stawić 
czoła, lecz z  drugiej strony –  sama heterogeniczność za-
chęca do bardziej dogłębnego i osadzonego na solidniej-
szych fundamentach postępowania badawczego. Badania 
nad przedsiębiorstwami rodzinnymi weszły już w  ten 
etap, w  którym samo rozpoznawanie różnic pomiędzy 
firmami rodzinnymi a nierodzinnymi nie wnosi wiele do 
światowego stanu wiedzy. Na tym tle to właśnie hetero-
geniczność, niejednorodność przedsiębiorstw rodzinnych 
jest istotnym, donośnym badawczo i  ważnym praktycz-
nie zagadnieniem. Przeprowadzone badania świadczą 
o  wewnętrznym zróżnicowaniu grupy przedsiębiorstw 
rodzinnych, które do tej pory zazwyczaj traktowane były 
jako homogeniczne i są zaproszeniem do dalszych badań 
ilościowych i jakościowych, skierowanych na pogłębienie 
wiedzy dotyczącej kształtowania ich efektywności oraz 
przyczyn jej zróżnicowania. 
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Przypis

1) Podstawą dla oszacowania liczebności próby na potrzeby 
analizy był stworzony przed rozpoczęciem badań model ba-
dawczy – a w szczególności jego pożądane parametry: anty-
cypowany efekt, poziom siły statystycznej, liczba zmiennych 
utajonych i  obserwowanych oraz poziom prawdopodobień-
stwa. Na podstawie funkcji błędu, dolnej granicy liczebności 
próby dla modelu równań strukturalnych oraz funkcji roz-
kładu kumulatywnego (CDF) określono minimalną liczeb-
ność próby na 324 przedsiębiorstwa. Ponieważ liczba zgro-
madzonych wywiadów bezpośrednich (251) była niższa od 
założonej wskazanej powyżej, kolejne przedsiębiorstwa zo-
stały zaproszone do badań.
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Heterogeneity of Polish Family 
Businesses: Latent Class Analysis

Summary

Heterogeneity of family businesses is a research problem 
frequently raised in the literature. In the paper, I attempt 
to show the importance of considering domestic family 
business diversity in empirical research. I  also seek to 
test the method of searching for latent classes of similar 
companies in terms of selected characteristics. Data col-
lected in the fall of 2019 from 171 Polish family businesses 
constituted the foundation of statistical analyses. Based on 
information regarding the size, age, activity profile, and 
the generation managing family businesses, I have been 
able to identify three classes of family businesses. They 
have been labeled as „traditionalists”, „explorers”, and 

„conquerors.” The latent class analysis technique has been 
used to identify the number and internal profile describ-
ing businesses assigned to a specific class.
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family business, heterogeneity, latent class analysis

https://www.statmodel.com/download/relatinglca.pdf
https://www.statmodel.com/download/relatinglca.pdf
http://www.europeanfamilybusinesses.eu/uploads/Modules/Publications/pp---family-business-statisticsv
http://www.europeanfamilybusinesses.eu/uploads/Modules/Publications/pp---family-business-statisticsv
http://www.europeanfamilybusinesses.eu/uploads/Modules/Publications/pp---family-business-statisticsv


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI | 35

Wprowadzenie

D wa najbardziej znaczące trendy rynkowe dzisiejszej 
rzeczywistości to niestabilność i  wysoka zmienność 

otoczenia biznesowego oraz, zgodnie z prawem Moore`a, 
wykładniczy wzrost znaczenia technologii informatycz-
nych (Motyl, 2020). Główne cechy dynamicznego otocze-
nia biznesowego to zmienność, niepewność, złożoność 
i niejednoznaczność. W języku angielskim takie otoczenie 
opisywane jest akronimem VUCA –  Volatility, Uncerta-
inty, Complexity, Ambiguity (Mishra, Joshi, 2016). Ter-
min ten pochodzi z  obszaru strategii militarnych, gdzie 
służył do określenia środowiska pola walki. Obecnie jest 
stosowany jako charakterystyka współczesnej rzeczywi-
stości (Błaszczak, 2019). W  takim turbulentnym otocze-
niu organizacje muszą na nowo przeformułować zasady 
swojego funkcjonowania. Dzisiaj głównym imperatywem 
działania organizacji powinna być adaptacja do zmie-
niającego się otoczenia –  stabilny rozwój w  niestabilnej 
rzeczywistości. Wymaga to od organizacji radykalnej 
zmiany w sposobie działania, a także postrzegania bizne-
su, ludzi i przywództwa oraz technologii. Odpowiedzią na 
taką rzeczywistość mają być nowoczesne zwinne metody 
organizacji pracy (Agile) oraz optymalizacja procesów 
wytwórczych DevOps. 

Termin Agile oznacza zwinność. Koncepcja ta wywodzi 
się z  informatyki, gdzie dotyczy szybkiego, iteracyjnego 
i przyrostowego dostarczania kodu oprogramowania dla 
klienta. Jako początek ruchu Agile przyjmuje się Manifest 
Agile z  2001 roku (Agilemanifesto.org, 2001). DevOps 
w  kontekście cyklu wytwarzania oprogramowania to 
koncepcja kompleksowego, inżynierskiego podejścia do 
zarządzania tym procesem. W obszarze technologicznym 
idea DevOps realizowana jest poprzez automatyzację 
i  optymalizację cyklu wytwórczego oprogramowania 
(DevOps Institute, 2020).

Drugim znaczącym trendem dzisiejszej rzeczywisto-
ści jest dynamiczny rozwój technologii informatycznych, 
który nazywany jest procesem transformacji cyfrowej. 
Proces ten ma istotny wpływ na prowadzenie działań 
biznesowych. Technologie informatyczne zostały wbu-
dowane praktycznie we wszystkie funkcje biznesowe, 
niezależnie od tego, czy chodzi o  przetwarzanie da-
nych, finanse, zarządzanie łańcuchem dostaw w  czasie 

 rzeczywistym czy zarządzanie relacjami z  klientami. 
Kluczowe procesy biznesowe dotyczące optymalizacji 
przepływu pracy są  dzisiaj napędzane przez aplikacje 
IT. Jak powiedział Christopher Little, menedżer wytwa-
rzania oprogramowania i jeden z pierwszych kronikarzy 
DevOps: „Każda firma jest firmą technologiczną, nie-
zależnie od tego, w jakiej branży się lokalizuje. Bank to 
po prostu firma IT z licencją bankową” (Kim i in., 2017). 
Technologie informatyczne przestały zatem pełnić tylko 

„funkcje wsparcia biznesu”, ale stały się jego nieodzow-
nym elementem i  poprzez kreowanie nowych możli-
wości jego główną siłą napędową. W tym sensie można 
stwierdzić, że technologie informatyczne są dzisiaj stra-
tegicznym zasobem organizacji.

Na potrzeby badania jako wskaźnik postępu procesu 
transformacji cyfrowej w  realizacji projektów informa-
tycznych związanych z wytwarzaniem oprogramowania 
przyjęto poziom automatyzacji procesów wytwórczych, 
tzw. „ciągłe dostarczanie” (Continuous Delivery). Ciągłe 
dostarczanie pozwala organizacjom lepiej zarządzać 
cyklem produkcji oprogramowania, skracając czas 
potrzebny na przejście od koncepcji do wprowadze-
nia na rynek nowego produktu. Docelowo dąży się 
do ciągłego dostarczania i  wdrażania kodu w  czasie 
rzeczywistym. Ciągłe dostarczanie polega na elimino-
waniu lub automatyzowaniu złożonych, powtarzalnych 
procesów, takich jak kompilacja i  scalanie (integracja) 
kodu (Continuous Integration), testowanie (Continuous 
Tests), wdrażanie na środowiska testowe i produkcyjne 
(Continuous Deployment) oraz monitorowanie aplikacji 
(Wolff, 2018). Na potrzeby badania wszystkie te etapy 
zostały wyróżnione, co oznaczono akronimem CI/CT/
CD. Drugi wskaźnik przyjęty do oceny postępu proce-
su transformacji cyfrowej to wykorzystanie rozwiązań 
chmurowych. Chmura obliczeniowa (Cloud Compu-
ting), zgodnie z definicją The National Institute of Stan-
dards and Technology – NIST (Nist.gov, 2020), to model 
świadczenia usług informatycznych na żądanie poprzez 
sieciowy dostęp do współdzielonej puli zasobów, np. 
serwerów, pamięci masowej, aplikacji czy procesów 
biznesowych, które mogą być szybko przydzielone 
i zwolnione bez udziału dostawcy usług (samoobsługa). 
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Chmura obliczeniowa  zyskuje na popularności w  stra-
tegiach IT wielu organizacji. Rozwiązania chmurowe 
opierają się na skalowalności i  elastyczności dostępu 
do technologii i  oferowanych za ich pośrednictwem 
usług. Pozwala to organizacji na łatwe dopasowywanie 
się do zmieniających się własnych potrzeb wynikających 
ze zmian otoczenia biznesowego lub wymagań klienta. 
Aspekt ekonomiczny to przede wszystkim opłacalność 
oraz zmiana modelu finansowania rozwiązań informa-
tycznych. Lepsza efektywność ekonomiczna bierze się 
z  możliwości wykorzystania idei „płać za to, z  czego 
korzystasz” (pay-as-you-go). Zatem nie trzeba samo-
dzielnie utrzymywać serwerów, sieci, baz danych, nie 
mówiąc już o  wyspecjalizowanym i  drogim personelu 
niezbędnym do zapewnienia ciągłości działania i  ob-
sługi tych zasobów. Możliwość skorzystania z dowolnie 
dużych serwerów i procesorów bez konieczności ich za-
kupu czy posiadania zmienia model finansowania tech-
nologii IT (OPEX zamiast  CAPEX), przy czym należy 
zwrócić uwagę, że korzystanie z rozwiązań chmurowych 
zdecydowanie wykracza już poza infrastrukturę. Dzisiaj 
praktycznie każda funkcja IT może zostać zdefiniowana 
w  chmurze jako usługa. Na potrzeby badania wykorzy-
stanie technologii chmurowych (Cloud) analizowano 
właśnie w podziale na wymienione modele udostępnia-
nia usług, tj. infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma 
jako usługa (PaaS) oraz aplikacje jako usługa (SaaS). 

W kontekście zarysowanych powyżej zjawisk pojawia 
się istotna luka badawcza dotycząca zakresu występowa-
nia opisanych trendów w warunkach polskich w realizacji 
projektów informatycznych oraz w  szczególności ich 
wpływu na sukces lub porażkę tych przedsięwzięć.

Kontekst badań
Za główne cele badania przyjęto:
1. Ocenę skali wykorzystania nowoczesnych metod 

organizacji pracy Agile i  DevOps, narzędzi auto-
matyzacji procesu wytwórczego CI/CT/CD i  tech-
nologii chmurowych Cloud w procesie zarządzania 
polskimi projektami informatycznymi.

2. Oszacowanie wpływu ww. metod, narzędzi i  tech-
nologii na sukces projektów.

Aby zrealizować tak postawione cele badania, sformu-
łowano następujące pytania badawcze:

• Jakie jest wykorzystanie zwinnych metod zarządza-
nia Agile w polskich projektach IT?

• Jakie jest wykorzystanie optymalizacji całego pro-
cesu wytwórczego (end-to-end) oraz integracji pro-
cesów rozwojowych i  serwisowych DevOps w  pol-
skich projektach IT?

• W jakiej skali i w jakim zakresie w polskich projek-
tach IT są wykorzystywane narzędzia automatyzacji 
cyklu wytwarzania oprogramowania CI/CT/CD?

• W jakiej skali i w jakim zakresie w polskich projektach 
IT są wykorzystywane technologie chmurowe Cloud?

• Czy istnieje korelacja pomiędzy wykorzystaniem 
powyższych metod, narzędzi i  technologii a  sukce-
sem w realizacji polskich projektów IT? 

Do analizy wpływu powyższych parametrów na suk-
ces projektu przyjęto definicję sukcesu przedsięwzięcia 
wzorowaną na podejściu stosowanym przez The Standish 
Group, instytucję zajmującą się badaniem sukcesu pro-
jektów informatycznych na rynku międzynarodowym 
(https://www.standishgroup.com/, 2020). Definicja ta jest 
koncepcyjnie zgodna z  literaturą przedmiotu i odnosi się 
do tzw. „żelaznego trójkąta” (The Iron Triangle) ograni-
czeń projektowych (jakość, czas, koszt) (Atkinson, 1999). 
W tym podejściu sukces projektu to osiągnięcie zamierzo-
nych rezultatów pod względem specyfikacji (zakres), czasu 
i budżetu (Andersen i in., 2006). Jako pełny sukces projektu 
przyjęto spełnienie wszystkich trzech wymienionych pa-
rametrów (Successfull), jako sukces częściowy – spełnienie 
dwóch z powyższych parametrów (Challenged), a pozosta-
łe przypadki jako brak sukcesu (Failed). Jest to tradycyjne 
podejście odnoszące się do wewnętrznego sukcesu projek-
tu z perspektywy realizującego projekt kierownika projektu 
na moment zakończenia realizacji prac. Przyjęta definicja 
sukcesu projektu nie zawsze jest tożsama z  sukcesem biz-
nesowym przedsięwzięcia. Jest wiele przykładów projektów 
zrealizowanych w  zaplanowanym budżecie i  harmono-
gramie, które potem były uznane za porażkę i przeciwnie. 
Wiele projektów zrealizowanych z opóźnieniem lub z prze-
kroczonym budżetem okazało się późniejszym sukcesem. 
Dlatego jako pełniejszą definicję sukcesu projektu można 

Tabela 1. Główne parametry sukcesu projektu przyjęte do analizy

Obszar Parametry / czynniki sukcesu 

Technologia Wykorzystanie technologii chmurowych Cloud

Realizacja Efekty, wyniki projektu – „żelazny trójkąt” projektowy (harmonogram, budżet, zakres)

Proces
Sposób realizacji projektu – tradycyjny/ zwinny (Waterfall/Agile) 
Automatyzacja procesu wytwarzania (CI/CT/CD)
Optymalizacja i integracja procesu rozwoju i serwisu (DevOps)

Organizacja, Zarządzanie
Wielkość zespołu projektowego (liczba członków)
Standardy zarządzania projektem 

Ludzie, Kompetencje
Kompetencje techniczne i biznesowe oraz doświadczenie zespołu projektowego
Certyfikacja i doświadczenie kierownika projektu 

Źródło: opracowanie własne

https://www.standishgroup.com/
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przyjąć osiągnięcie nie tylko zakresu realizacji prac, w bu-
dżecie i terminie, ale z uwzględnieniem ich jakości i zado-
wolenia klienta (Pinto, SLevin, 1988).

W celu rozszerzenia oceny sukcesu projektu z perspek-
tywy zewnętrznej klienta (odbiorcy), oprócz powyższych 

„twardych” kryteriów sukcesu projektów, podjęto również 
próbę pomiaru dwóch dodatkowych „miękkich” kry-
teriów, tj. poziomu jakości realizacji prac oraz poziomu 
satysfakcji klienta po  zakończeniu realizacji prac. Ze 
względu na brak obiektywnych wskaźników ilościowych 
dla tych kryteriów ocena była oparta na subiektywnej 
opinii respondentów. W badaniu nie analizowano sukce-
su projektu w  kontekście długoterminowej perspektywy 
sponsora przedsięwzięcia ani realizacji celów organizacji.

Dodatkowo, także zgodnie z  podejściem The Stan-
dish Group, ocena wpływu badanych parametrów na 
sukces projektu została wykonana w podziale na projek-
ty, w których były stosowane metody zwinne Agile oraz 
realizowane w sposób tradycyjny w modelu kaskadowym 
(Waterfall). Takie podejście miało na celu zweryfikowanie 
hipotezy, zakładającej że wykorzystanie zwinnych metod 
zarządzania projektami wpływa pozytywnie na sukces 
realizowanych projektów (tab. 1).

Metoda badawcza

D o opracowania teoretycznej podstawy badań posłuży-
ły studia literatury przede wszystkim z zakresu zarzą-

dzania oraz zarządzania projektami. W  warstwie badań 
empirycznych przyjętą metodą było badanie ankietowe 
CAWI. Przygotowany kwestionariusz ankiety obejmował 
następujące obszary badawcze:

• dane podstawowe projektów podlegających bada-
niu: branża, sektor gospodarki, rozmiar organizacji 
odbiorcy projektu, realizowane cele biznesowe,

• informacje na temat zespołu projektowego: rozmiar 
zespołu, skład zespołu (w kontekście dostawca, klient, 
kontraktorzy, podwykonawcy), lokalizacja zespołu 
(jednolita, rozproszona), kompetencje zespołu (tech-
niczne i biznesowe) na moment startu projektu, 

• informacje na temat jakości zarządzania projektem: 
doświadczenie i posiadane certyfikaty przez kierow-
nika projektu, stosowane standardy i  metodyki za-
rządzania projektami,

• skalę i  zakres wykorzystania zwinnych metod zarzą-
dzania projektami oraz wytwarzania oprogramowania,

• skalę i  zakres wykorzystania optymalizacji całego 
procesu wytwarzania oprogramowania (end-to-end), 
w tym integrację zadań zespołów rozwojowych i ser-
wisowych (DevOps),

• skalę i zakres wykorzystania nowoczesnych technik 
oraz narzędzi do wsparcia procesów wytwarzania 
oprogramowania (CI/CT/CD),

• skalę i zakres wykorzystania technologii chmurowych,
• skuteczność zrealizowanych prac w  zakresie „że-

laznego trójkąta” projektowego: zakres, harmono-
gram, koszt,

• informacje dotyczące oceny realizacji celów biz-
nesowych, poziomu jakościowego zrealizowanych 

prac oraz ogólnego zadowolenia klienta (odbiorcy 
wyników projektu) z efektów zrealizowanych prac,

• deklaratywną ocenę respondentów na temat wpły-
wu badanych metod, narzędzi i technologii na suk-
ces projektów,

• informacje statystyczne dotyczące respondentów: 
role pełnione w projekcie oraz doświadczenie w rea-
lizacji działań projektowych.

Informacja o przygotowanej ankiecie badawczej zosta-
ła rozesłana drogą elektroniczną (e-mail) do grupy około 
100 respondentów, wybranych przez autorów, którzy 
zgodnie z ich wiedzą brali bezpośredni udział w realizacji 
projektów informatycznych. Ponadto formularz ankiety 
został udostępniony w  sieciach społecznościowych Lin-
kedIn i Facebook w grupach tematycznych dotyczących 
zarządzania projektami, a  także na stronie firmy szkole-
niowej Management Training & Development Center 

–  MT&DC (mtdc.pl, 2020), specjalizującej się w  prowa-
dzeniu szkoleń akredytowanych przez Project Mana-
gement Institute – PMI (pmi.org, 2020) oraz na stronie 
stowarzyszenia International Project Management Asso-
ciation Polska – IPMA Polska (ipma.pl, 2020). 

Ankieta miała charakter dobrowolny i anonimowy. Ba-
danie przeprowadzono w okresie od stycznia do czerwca 
2020 roku. Większość respondentów brała aktywny i bez-
pośredni udział w  realizacji projektów informatycznych 
w  różnych rolach, np. kierownik projektu lub członek 
kierownictwa, członek zespołu projektowego po  stronie 
dostawcy lub klienta, sponsor lub użytkownik końcowy. 
Prawie 90% respondentów zadeklarowało duże doświad-
czenie w  realizacji projektów informatycznych (udział 
w wielu projektach), a pozostałe 10% małe doświadczenie 
(udział w  pojedynczych projektach). Można zatem przy-
jąć tezę o  wysokiej reprezentatywności respondentów 
oraz wiarygodności zebranych wyników. 

W efekcie do dalszej analizy zakwalifikowano łącznie 
65 ankiet, które zostały poddane wnioskowaniu staty-
stycznemu, przy czym analizie statystycznej podlegały tyl-
ko dane wypełnione. W sytuacji niekompletnych danych 

–  nie były one uwzględniane w  analizie (dane nie były 
aproksymowane ani uzupełniane). Ze względu na stosun-
kowo niewielką liczebność próby badawczej nie udało się 
zastosować zaawansowanych testów statystycznych. Do 
analizy danych wykorzystano:

• tabele krzyżowe (tabele rozdzielcze),
• testy statystyczne Pearsona chi-kwadrat.

Analizy danych wykonano za pomocą środowiska 
statystycznego R w wersji 3.6.2. W celu zidentyfikowania 
ewentualnych korelacji wykonano szereg analiz testem 
Pearsona chi-kwadrat dla tabel krzyżowych. Istotność sta-
tystyki chi-kwadrat determinowano za pomocą symulacji 
Monte Carlo opartej na 100 000 iteracji.

Wyniki badania

P oniżej podano metryki badania obejmujące sektor 
działalności i  wielkość organizacji klienta (odbiorcy 

projektu), główne cele biznesowe realizowanych projek-
tów oraz wielkość i skład zespołu projektowego (rys. 1 i 2).
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Przedsiębiorstwa klientów (odbiorców) badanych 
projektów reprezentowały zróżnicowane sektory gospo-
darki z  przewagą sektora finansowego. Niespełna dwie 
trzecie klientów badanych projektów (64,6%) stanowiły 
bardzo duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 
jednego tysiąca pracowników. Można sformułować 
wniosek, że większość badanych projektów była realizo-
wana dla dużych i bardzo dużych organizacji z  różnych 
sektorów z  przewagą sektora finansowego. Większość 
badanych projektów (ponad 80%) odnosiło się do czte-
rech głównych celów biznesowych, tj. wsparcia procesu 
biznesowego, dostosowania do wymagań nadzoru lub 
regulatora, uruchomienia nowej działalności oraz akcji 
sprzedażowej (rys. 3). W  realizacji przełożyło się to na 
budowę i wdrożenia nowych aplikacji oraz modernizację 
lub integrację aplikacji już użytkowanych w firmie. Warto 
również zwrócić uwagę na zauważalny odsetek projektów 
dotyczących zmiany platformy systemowo-sprzętowej. 
Sumując ten odsetek, można stwierdzić, że z nielicznymi 

wyjątkami większość realizowanych prac (ponad 90%) 
to projekty dotyczące modernizacji istniejących aplikacji 
oraz zmiany platform sprzętowych. Wpisuje się to znako-
micie w trend postępującej transformacji cyfrowej (rys. 4).

W zakresie badania zdecydowana większość analizowa-
nych projektów (83,1%) realizowanych była przez zespoły 
bardzo małe – do 10 członków zespołu projektowego oraz 
małe – od 11 do 50 członków. Badanie objęło tylko poje-
dyncze duże projekty, liczące powyżej 100 członków ze-
społu projektowego. Przedsięwzięcia podlegające badaniu 
w większości były realizowane przez zespoły rozproszone, 
realizujące swoje prace w kilku lokalizacjach. W składzie 
tych zespołów reprezentowani byli przede wszystkim pra-
cownicy dostawcy, ale również pracownicy klienta oraz 
kontraktorzy i podwykonawcy. Warto zaznaczyć, że duży 
odsetek badanych projektów (40,4%) był realizowany 
jako projekty wewnętrzne organizacji.

Jakość realizacji prac była oceniona w  badaniu na 
podstawie oceny krzyżowej. Z jednej strony poproszono 

Rys. 1. Sektor działalności, branża klienta 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Rozmiar organizacji klienta 
Źródło: opracowanie własne
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respondentów o ich subiektywną ocenę jakości realizacji 
prac w  projekcie, natomiast z  drugiej strony jako miarę 
jakości zarządzania przyjęto skalę zastosowania metodyk, 
standardów oraz dobrych praktyk zarządzania projektami.

Według oceny respondentów, w  prawie co trzecim 
projekcie oceniono, że prace zostały wykonane na bar-
dzo wysokim poziomie jakościowym (29,2%), dla kolej-
nych prawie dwóch trzecich (61,5%) prace oceniono na 
poziomie wysokim. Z  wyjątkiem jednego projektu, dla 
którego poziom jakościowy oceniono jako bardzo niski, 
dla pozostałych projektów oceniono poziom na średni 
i  niski. Podsumowując, realizacja prac dla 90,8% pro-
jektów podlegających badaniu została przez responden-
tów oceniona na wysokim i bardzo wysokim poziomie 
jakościowym.

Tak wysoka ocena jakości pozytywnie koresponduje 
ze skalą zastosowania metodyk, standardów i  dobrych 
praktyk zarządzania projektami. W  większości badanych 

przedsięwzięć stosowane były cykliczne spotkania w celu 
monitorowania prac i komunikacji (90,8%). Ponad połowa 
projektów podlegających analizie (52,3%) była prowadzo-
na pod nadzorem komitetów sterujących i  z  wykorzysta-
niem narzędzi do zarządzania ryzykiem (np. rejestry ryzyk). 
Co najmniej co trzeci projekt był prowadzony zgodnie 
z  politykami nadzoru zarządzania projektami, dobrymi 
praktykami, w  tym np. IT Governance (38,5%). Podob-
nie, w  co trzecim projekcie (32,3%) było zorganizowane 
biuro zarządzania projektami (Project Management Offi-
ce – PMO). Dodatkowo w pojedynczych projektach były 
wprowadzone procedury zarządzania zmianą (Komitet ds. 
Zmian) oraz procedury certyfikacji procesów bezpieczeń-
stwa. Niestety, tak pozytywna ocena przez respondentów 
jakości zarządzania projektami wsparta stosowaniem me-
tod, standardów oraz dobrych praktyk nie przełożyła się 
bezpośrednio na sukces realizowanych przedsięwzięć, co 
omówiono w dalszej części artykułu.

Rys. 3. Cele biznesowe projektu 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Rodzaj, kategoria prac 
Źródło: opracowanie własne



40 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 6/2021

Metody zwinne Agile zastosowano w około połowie ba-
danych projektów (49,2%). Stanowi to bardzo wysoki od-
setek i świadczy o podążaniu rynku polskiego za rynkami 
zagranicznymi. W porównaniu do wyników podobnego 
badania przeprowadzonego w 2010 roku przez portal PM 
Research – Badanie polskich projektów informatycznych 
(pmresearch.pl, 2010), jest to istotny wzrost w tym obsza-
rze (49% w niniejszym badaniu vs. 11% w badaniu pmre-
search). W ramach fazy implementacji największy udział, 
bo aż 75%, stanowiło podejście zgodne z frameworkiem 
SCRUM. Potwierdza to tezę, że SCRUM jest w tej chwili 
najbardziej popularną z metodyk zwinnych.

Podejście DevOps również zostało zastosowane w pra-
wie połowie badanych projektów (49,2%). Jest to raczej 
zaskakująco wysoki wynik, wskazujący na nowoczesne 
podejście do współpracy zespołów rozwojowych i  serwi-
sowych (utrzymaniowych) oraz nadążanie za nowocze-
snymi trendami w  zakresie konfiguracji i  optymalizacji 
procesów wytwórczych.

W  zakresie wykorzystania narzędzi automatyzacji 
i  optymalizacji procesu wytwórczego CI/CT/CD osią-
gnięto relatywnie słabsze wyniki. Narzędzia te w  do-
wolnym zakresie, tj. integracji kodu (CI), automatyzacji 
testów (CT) czy automatyzacji wdrożeń (CD), były 
wykorzystywane tylko w około jednej trzeciej badanych 
projektów (35,4%). 

Na podobnie niskim poziomie odnotowano również 
wyniki badań w  zakresie wykorzystania technologii 
chmurowych Cloud (32,3%). Uzyskane odpowiedzi 
wskazują, że proces transformacji cyfrowej w  polskich 
projektach informatycznych realizowany jest dotychczas 
głównie poprzez modernizację platform informatycznych 
(patrz rys. 4), natomiast co do automatyzacji procesów 
wytwórczych oprogramowania czy wykorzystania tech-
nologii chmurowych to potencjał tych rozwiązań nie jest 
jeszcze w pełni wykorzystany (tab. 2).

Dla budżetu i harmonogramu prac ocena skuteczności 
była oparta na porównaniu rzeczywistego harmonogramu 
prac oraz budżetu względem przyjętego planu. W zakresie 
zgodności harmonogramów realizacji prac w odniesieniu 
do pierwotnego planu, dla projektów objętych badaniem, 
jedna trzecia przedsięwzięć została zrealizowana zgodnie 
lub przed planowanym terminem (33,8%). Dla prawie 
połowy badanych projektów termin został przekroczony 

(49,2%), w tym co trzeci został zakończony z niewielkim 
opóźnieniem, a  pozostałe z  dużym opóźnieniem wzglę-
dem planu. Trochę lepiej sytuacja zarysowała się w zakre-
sie zgodności poniesionych nakładów prac w odniesieniu 
do planu. Wśród badanych projektów, w  ramach lub 
poniżej zaplanowanych nakładów zakończyło się 43,1%, 
a  kolejne 40,0% zostało zrealizowane z  przekroczeniem 
zaplanowanych nakładów. Dla pozostałych 16,9% nie 
podano danych. 

Ocena realizacji zakresu projektu została oparta na 
subiektywnej opinii respondentów co do poziomu osią-
gniętych głównych celów biznesowych. W prawie połowie 
badanych projektów (46,2%) respondenci ocenili osią-
gnięcie pełnego sukcesu w tym obszarze (wszystkie cele 
biznesowe zostały w pełni osiągnięte), kolejne 38,5% pro-
jektów zrealizowało większość celów biznesowych. Dla 
pojedynczych projektów oceniono niski poziom realizacji 
celów biznesowych (3,4%), a  tylko w  jednym projekcie 
oceniono, że żaden cel biznesowy nie został osiągnięty. 
Świadczy to o bardzo wysokiej ocenie respondentów co 
do stopnia realizacji celów biznesowych dla badanych 
projektów. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że o ile uzyskane 
wyniki w  zakresie harmonogramu i  budżetu są  podobne 
do badań prezentowanych w publikacjach zagranicznych, 
o tyle w zakresie realizacji celów biznesowych wyniki bada-
nia istotnie się od nich różnią co zaprezentowano w tabeli 3. 

Różnica w  odniesieniu do stopnia osiągnięcia celów 
biznesowych może wynikać z zastosowanej metody oceny 
realizacji zakresu – badanie opinii respondentów vs. oce-
na danych projektowych. 

W  odniesieniu do ogólnego zadowolenia klienta ze 
zrealizowanych prac została uzyskana bardzo pozytywna 
ocena. W prawie połowie badanych projektów klient był 
zadowolony (49,2%), a dla ponad jednej trzeciej z bada-
nych projektów – klient był w pełni zadowolony (35,4%). 
Klient nie był zadowolony tylko w  pojedynczych przed-
sięwzięciach (4,6%), natomiast dla pozostałych poziom 
zadowolenia został oceniony pośrodku skali (pomiędzy 
poziomem: zadowolony i  niezadowolony). W  żadnym 
przypadku nie wskazano zupełnego braku zadowolenia 
klienta. Podsumowując, w  grupie badanych projektów 
respondenci ocenili, że dla 89,2% klientów było zadowo-
lonych z wyników ich realizacji.

Tabela 2. Skala i zakres wykorzystania badanych czynników w podziale na rodzaj realizowanych prac

 Agile DevOps CI/CT/CD Cloud

Budowa i wdrożenie nowej aplikacji 16,9% 18,5% 13,8% 13,8%  

Rozbudowa / modernizacja istniejącej aplikacji 12,3% 16,9% 10,8% 4,6%

Integracja wielu aplikacji 7,7% 4,6% 6,2% 3,1%

Zmiana platformy systemowo / sprzętowej 4,6% 4,6% 3,1% 4,6%

Pozostałe 7,7% 4,6% 1,5% 6,2%

49,2% 49,2% 35,4% 32,3%

Źródło: opracowanie własne
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Spośród analizowanych czynników najbardziej pozy-
tywny wpływ na sukces projektów objętych badaniem 
miało zastosowanie optymalizacji procesu wytwórcze-
go oprogramowania DevOps. Zgodnie z  uzyskanymi 
wynikami, zastosowanie DevOps przełożyło się na 
dwukrotnie większe szanse na zakończenie projektu 
pełnym sukcesem (31,3% vs. 14,8%), porównywalne 
szanse na zakończenie projektu częściowym sukce-
sem (31,3% vs. 29,6%), przy jednoczesnym istotnym 
obniżeniu – o około jedną trzecią – podatności na po-
rażkę (37,5% vs. 55,6%). Pozytywny wpływ na sukces 
projektów objętych badaniem potwierdzono również 
w zakresie wykorzystania zwinnych metod zarządzania 
projektami (Agile). W  porównaniu do wykorzystania 
tradycyjnych metod prowadzenia projektu (Waterfall) 
potwierdzono istotnie większą szansę na zakończenie 
projektu z pełnym sukcesem przy zastosowaniu metod 
zwinnych (25,0% vs. 17,2%). W  tym obszarze stwier-
dzono jednocześnie mniejsze szanse na osiągnięcie 
sukcesu częściowego (31,3% vs. 41,4%) oraz porówny-
walny poziom ekspozycji na porażkę (43,8% vs. 41,4%). 
Uzyskane w badaniu wyniki wskazują, że pozostałe dwa 
analizowane czynniki, czyli wykorzystanie technolo-
gii chmurowych (Cloud) oraz narzędzi automatyzacji 
procesu CI/CT/CD, miały negatywny wpływ na sukces 
badanych projektów. Dla projektów prowadzonych 
z  wykorzystaniem technologii chmurowych (Cloud) 
w  porównaniu do projektów realizowanych w  trybie 
stacjonarnym (on-site) stwierdzono, że szanse na zakoń-
czenie projektu pełnym lub częściowym sukcesem były 
o około jedną trzecią mniejsze (odpowiednio 19,0% vs. 
26,3% dla sukcesu pełnego i  28,6% vs. 39,5% dla suk-
cesu częściowego) przy jednoczesnej istotnie, bo o  po-
łowę wyższej podatności na porażkę (52,4% vs. 34,2%). 
Podobne wyniki uzyskano w obszarze zastosowania na-
rzędzi automatyzacji procesu CI/CT/CD. Zastosowanie 
narzędzi CI/CT/CD przełożyło się na ponad dwukrot-
nie mniejsze szanse na zakończenie projektu pełnym 
sukcesem (13,0% vs. 29,4%) i  o  około jedną trzecią 
mniejsze szanse na zakończenie projektu częściowym 
sukcesem (26,1% vs. 38,2%) przy jednoczes nej prawie 
dwukrotnie większej ekspozycji na porażkę (60,9% vs. 
32,4%). Wszystkie powyższe dane zebrano w  tabeli 4. 
Co więcej, w  tym przypadku ten niespodziewany wy-
nik został potwierdzony statystycznie. Wartość testu 
Pearsona chi-kwadrat = 5,02 (dla p = 0,037)  potwierdza, 

że relacja zastosowania narzędzi CI/CT/CD z  harmo-
nogramem okazała się istotna statystycznie, tzn.  pro-
porcja zastosowania narzędzi automatyzacji procesu 
wytwórczego była istotnie niższa w sytuacji wykonania 
harmonogramu według planu. Wynikałoby z  tego, że 
automatyzacja procesu może powodować wydłużenie 
harmonogramu projektu. Są to dość nieoczekiwane wy-
niki, dlatego w  tych dwóch obszarach –  zastosowania 
technologii chmurowych (Cloud) oraz narzędzi auto-
matyzacji procesu CI/CT/CD –  rekomenduje się prze-
prowadzenie bardziej szczegółowych badań na większej 
grupie projektów w  szczególności również ze względu 
na brak takich badań na polskim rynku.

Dla pozostałych analizowanych czynników nie odno-
towano żadnej statystycznie istotnej korelacji ani w relacji 
do sukcesu projektu, ani do poszczególnych ograniczeń 

„żelaznego trójkąta” projektowego.
Na podstawie zebranych danych analizę wpływu na 

sukces projektu poszerzono o  trzy dodatkowe czynniki: 
wielkość zespołu projektowego oraz tzw. „kapitał intelek-
tualny” i jakość zarządzania. 

Ze względu na fakt, że większość projektów podle-
gających badaniu (83,1%) było realizowanych przez 
małe zespoły (do 50 pracowników), nie udało się ocenić 
wpływu rozmiaru zespołu na sukces badanych projektów. 
Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że odsetek 
projektów zakończonych sukcesem (pełnym lub czę-
ściowym) dla projektów realizowanych przez takie małe 
zespoły przewyższył liczbę porażek. Natomiast w grupie 
projektów realizowanych przez zespoły średniej wielko-
ści (od 50 do 100 pracowników) i zespoły duże (powyżej 
100 pracowników) w  ogóle nie odnotowano projektu 
zakończonego pełnym sukcesem, a  odsetek porażek był 
większy od odsetka projektów zakończonych częściowym 
sukcesem. Trend ten pozytywnie wpisuje się w prezento-
waną w raportach The Standish Group zależność sukcesu 
projektu od rozmiaru zespołu projektowego – względna 
liczba udanych projektów maleje wraz ze wzrostem roz-
miaru projektu –  oraz jest zgodny z  wynikami badania 
przeprowadzonego w  2010 roku przez portal PM Re-
search –  Badanie polskich projektów informatycznych 
(pmresearch.pl, 2020). 

Jako miarę jakości zarządzania badanych projektów, 
przyjęto stopień zastosowania metodyk, standardów i do-
brych praktyk zarządzania projektami. W  tym obszarze 
uzyskano nieintuicyjne wyniki, niezgodne w porównaniu 

Tabela 3. Porównane skuteczności realizowanych projektów (dla podanych danych) z Chaos Report 2015

Wyniki badania The Chaos Report 2015

Zgodnie z planem / 
Cel zrealizowany

Przekroczony plan / 
Cel niezrealizowany

Zgodnie z planem / 
Cel zrealizowany

Przekroczony plan / 
Cel niezrealizowany

Budżet 53% 47% 44% 56%

Harmonogram 41% 59% 40% 60%

Realizacja celów 85% 15% 56% 44%

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Chaos Report 2015
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np. do wymienionego powyżej badania polskich projek-
tów informatycznych (pmresearch.pl, 2020). Z wyjątkiem 
zastosowania metod i narzędzi do zarządzania ryzykiem 
nie potwierdzono pozytywnego wpływu stosowania 
dobrych praktyk i  standardowych metodyk zarządzania 
projektami na sukcesu projektu. Prowadziłoby to do 
kontrowersyjnego wniosku, że standardy i metodyki nie 
pomagają w efektywnej realizacji projektów. 

W ramach badania podjęto również próbę częściowej 
weryfikacji wyników uzyskanych w  pracy doktorskiej 
Łukasza Kańskiego z  2019 roku pt. „Warunki sukcesu 
w zarządzaniu projektami ICT” (Kański, 2019). W pracy 
tej uzyskano między innymi wyniki potwierdzające pozy-
tywny wpływ kapitału intelektualnego na sukces projektu. 
W  niniejszym badaniu jako definicję kapitału intelektu-
alnego przyjęto takie elementy, jak  doświadczenie oraz 

Tabela 4. Sukces projektu w zależności od badanych czynników

Pełny sukces Sukces częściowy Brak sukcesu

DevOps 31,3% 31,3% 37,4%

bez DevOps 14,8% 29,6% 55,6%

Pełny sukces Sukces częściowy Brak sukcesu

Agile 25,0% 31,3% 43,7%

Tradycyjne 17,2% 41,4% 41,4%

Pełny sukces Sukces częściowy Brak sukcesu

Cloud 19,0% 28,6% 52,4%

bez Cloud 26,3% 39,5% 34,2%

Pełny sukces Sukces częściowy Brak sukcesu

CI/CT/CD 13,0% 26,1% 60,9%

bez CI/CT/CD 29,4% 38,2% 32,4%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5. Sukces projektu w zależności od wielkości zespołu projektowego

Mały zespól Średni zespół Duży zespół

Pełny sukces 14 0 0 21,5%

Sukces częściowy 18 3 1 33,9%

Brak sukcesu (porażka) 22 4 3 44,6%

83,1% 10,8% 6,1%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 6. Wpływ standardów i metod zarządzania projektami na sukces projektu

Standardy zarządzania projektami

Tak Nie

Pełny sukces 3 11 21.5%

Sukces częściowy 6 16 33,9%

Brak sukcesu (porażka) 10 19 44,6%

29,2% 70,8%

Źródło: opracowanie własne
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posiadanie certyfikacji w zakresie prowadzenia projektów 
przez kierownika projektu, doświadczenie i kompetencje 
techniczne oraz biznesowe członków zespołu projektowe-
go. Kompetencje techniczne dotyczyły znajomości tech-
nologii stosowanych w projekcie. Kompetencje biznesowe 
zostały zdefiniowane jako znajomość specyfiki procesów 
biznesowych klienta (odbiorcy projektu). Wszystkie wy-
mienione elementy odnosiły się do stanu w  chwili roz-
poczęcia projektu, analizie nie podlegała krzywa uczenia 
się w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Niestety, na bazie 
zebranych danych nie udało się zidentyfikować jedno-
znacznych trendów (tab. 7). 

Kolejny wynik badania, na który warto zwrócić uwagę, 
to fakt, że większa liczba projektów została zrealizowana 
z  pełnym lub częściowym sukcesem w  przypadku kie-
rownika projektu bez dużego doświadczenia w momen-
cie rozpoczęcia realizacji projektu (tab. 8). Ponownie 
nasuwa się pytanie, czy doświadczenie kierownika pro-
jektu pomaga w  osiąganiu sukcesu projektu, być może 
tzw. efekt „świeżego spojrzenia” i  zdrowy rozsądek są 
bardziej efektywne?

Opisane powyżej obszary badania dotyczące wpływu 
kapitału intelektualnego oraz jakości zarządzania na 
sukces realizowanych projektów nie dostarczyły jed-
noznacznych wyników i  wymagają dalszych badań na 
większej próbie badawczej. Dla powyższych czynników, 
tj. wielkość zespołu projektowego oraz tzw. „kapitał inte-
lektualny” i jakość zarządzania, nie podejmowano analiz 
statystycznych. 

Badanie obejmowało szeroki zakres zbieranych da-
nych, bo aż 11 obszarów badawczych, co mogło przy-
czynić się do pozyskania relatywnie małej liczby wypeł-
nionych ankiet – tylko 65. Z kolei taka próba badawcza 
nie pozwoliła na potwierdzenie uzyskanych wyników 
w  analizie statystycznej. Istotną zależność statystyczną 
udało się zidentyfikować tylko dla relacji zastosowania 

narzędzi CI/CT/CD z  harmonogramem. Co więcej, 
charakter uzyskanej zależności jest na tyle zaskakujący 

– proporcja zastosowania narzędzi automatyzacji proce-
su wytwórczego była istotnie niższa w sytuacji wykona-
nia harmonogramu według planu – że zasadne wydaje 
się potwierdzenie otrzymanych wyników na większej 
próbie badawczej. 

Interpretacja wyników badania wymaga dodatkowo 
zwrócenia uwagi na kilka elementów. Otóż, definicja suk-
cesu projektu jest funkcją wielu zmiennych oraz jego oce-
na może być prowadzona z różnych perspektyw (Bukłaha, 
Juchniewicz, 2019). W  badaniu uwzględniono dwie per-
spektywy: wewnętrzną – w odniesieniu do koncepcji „że-
laznego trójkąta” projektowego – oraz zewnętrzną – w od-
niesieniu do poziomu jakościowego zrealizowanych prac 
i satysfakcji klienta. O ile ocena wewnętrzna oparta była 
na danych ilościowych i rzeczywistych miarach w odnie-
sieniu do planu, o tyle ocena zewnętrzna oparta została 
wyłącznie na subiektywnej ocenie respondentów. 

Podsumowanie

W   artykule przedstawiono wyniki eksploracyjnego 
badania skali zastosowania nowoczesnych metod 

organizacji pracy Agile i  DevOps, narzędzi automatyza-
cji cyklu wytwarzania oprogramowania CI/CT/CD oraz 
technologii chmurowych Cloud w  polskich projektach 
informatycznych. Zakres badania obejmował również 
oszacowanie wpływu ww. metod, narzędzi i  technologii 
na powodzenie realizacji badanych projektów. Badanie 
dotyczyło 65 projektów informatycznych na polskim 
rynku. 

Metody zwinne Agile zastosowano w  około połowie 
badanych przedsięwzięć. Stanowi to bardzo wysoki odse-
tek i świadczy o podążaniu rynku polskiego za rynkami 
zagranicznymi. Optymalizacja procesów produkcyjnych 

Tabela 7. Wpływ kompetencji technicznych zespołu projektowego na sukces projektu

Poziom kompetencji technicznych zespołu

Wysoki Średni Niski

Pełny sukces 9 5 0 21.5%

Sukces częściowy 9 12 1 33,9%

Brak sukcesu (porażka) 18 10 1 44,6%

55,4% 41,5% 3,1%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 8. Wpływ doświadczenia kierownika projektu na sukces projektu

Pełny sukces Sukces częściowy Brak sukcesu

Kierownik — duże doświadczenie 7 10 14 47,7%

Kierownik — małe doświadczenie 12 16 6 52,3%

29,2% 40,0% 30,8%

Źródło: opracowanie własne
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DevOps była zastosowana również w  około połowie 
badanych projektów. Jest to względnie wysoki wynik, 
gdyż mamy do czynienia z  relatywnie nowym trendem 
rynkowym. Narzędzia automatyzacji i  optymalizacji 
procesu wytwórczego CI/CT/CD w  dowolnym zakresie 

–  tj. integracji kodu (CI), automatyzacji testów (CT) czy 
 automatyzacji wdrożeń (CD) – były wykorzystywane tyl-
ko w około jednej trzeciej badanych projektów. Na podob-
nym poziomie odnotowano również wykorzystanie tech-
nologii chmurowych Cloud. Technologie chmurowe były 
wykorzystywane mniej więcej w  co trzecim z  badanych 
projektów. Uzyskane wyniki w  powyższych obszarach 
wskazują na nowoczesne podejście do zarządzania polski-
mi projektami informatycznymi w zakresie zastosowania 
nowoczesnych metod organizacji pracy Agile i  DevOps, 
a  także słabe wykorzystanie potencjału możliwości auto-
matyzacji procesów wytwórczych oprogramowania CI/
CT/CD oraz technologii chmurowych Cloud. 

W  zakresie wpływu badanych metod, narzędzi i  tech-
nologii na sukces badanych projektów zidentyfikowano 
pozytywny wpływ Agile i  DeOps oraz negatywny wpływ 
automatyzacji procesu wytwórczego CI/CT/CD i  techno-
logii chmurowych Cloud. Dla Agile wyniki te są  spójne 
i  potwierdzają wnioski płynące z  wcześniejszych badań 
dostępnych w  literaturze przedmiotu. Dla DevOps nie zi-
dentyfikowano podobnych badań na polskim rynku. Nega-
tywny wpływ wykorzystania narzędzi automatyzacji proce-
su wytwórczego CI/CT/CD oraz technologii chmurowych 
Cloud jest dość nieoczekiwany. Szczególnie zastanawiający 
jest fakt zidentyfikowania istotnie statystycznej ujemnej 
korelacji pomiędzy zastosowaniem narzędzi  automatyzacji 
procesów wytwórczych CI/CT/CD a  harmonogramem 
realizacji prac. Pomijając możliwość popełnienia błędu 
metodycznego lub zbyt małej próby badawczej, nie moż-
na wykluczyć sytuacji, że jest to efekt tzw. „choroby wieku 
dziecięcego”, polegający na braku doświadczenia w  wyko-
rzystaniu tych nowych narzędzi i technologii. Ze względu 
na brak podobnych badań na polskim rynku jest to per-
spektywiczny obszar do dalszych badań.

Co do pozostałych obszarów badania to uzyskane wy-
niki nie są  jednoznaczne i  wymagają refleksji. O  ile nie 
budzi zastrzeżeń fakt, że stosowanie metod zarządzania 
ryzykiem sprzyja osiąganiu lepszych wyników projektu, 
o tyle taki sam efekt powinien dotyczyć również innych 
dobrych praktyk oraz standardów i metodyk zarządzania 
projektami, kompetencji technicznych i  biznesowych 
zespołu projektowego czy doświadczenia i  poziomu cer-
tyfikacji kierownika projektu. Jednak na podstawie niniej-
szego badania nie zostało to jednoznacznie potwierdzone. 
Zidentyfikowano natomiast zależność sukcesu projektu 
od rozmiaru zespołu projektowego, tj. względna liczba 
udanych projektów maleje wraz ze wzrostem rozmiaru 
projektu.

Z punktu widzenia praktyki gospodarczej podjęte ba-
danie dotyczy istotnej i aktualnej problematyki. Osiągnię-
te wyniki badania nie są jednoznaczne ani rozstrzygające, 
a w niektórych obszarach zaskakujące i nieintuicyjne, co 
prowadzi do ogólnego wniosku, że zasadne jest pogłębie-
nie badań na większej próbie badawczej. 
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The Impact of Modern Project 
Management and Information 
Technology Methods on the Success 
of Software Development Projects

Summary

The article presents the results of an exploratory study of 
the scale of application of modern management methods 
(Agile and DevOps), software development cycle automa-
tion tools (CI/CT/CD) and cloud technologies (Cloud) in 
Polish IT projects. The scope of the study also included the 
estimation of the impact of the above-mentioned methods, 
tools and technologies for the success of project implemen-
tation. The study concerned 65 IT projects on the Polish 
market and allowed to formulate the conclusions regard-

ing scope, direction and strength of the impact of current 
trends on IT projects on the Polish market. The results 
prove a  high degree of use of Agile methods and optimi-
zation of DevOps manufacturing processes in IT projects 
implemented on the Polish market and their positive im-
pact on their success. The research results also confirm the 
ongoing process of digital transformation, implemented 
through the modernization of IT platforms and the auto-
mation of manufacturing processes, the so-called Contin-
uous Delivery and the increasingly common use of cloud 
solutions. However, no positive impact on the success of 
the implemented projects was identified in this area.

Keywords

IT Project Management, Agile, DevOps, Cloud technologies

Wprowadzenie

K oncepcja zarządzania procesami coraz śmielej prze-
nika do praktyki gospodarczej, również do organi-

zacji funkcjonujących na terenie Polski. Ilość szkoleń 
zawodowych z  tego zakresu, liczba przedmiotów reali-
zowanych z tej tematyki w murach uczelni wyższych, jak 
również wyzwania obecnego rynku (np. związane z cer-
tyfikacją ISO) wpływają na coraz większą świadomość 
korzyści stosowania zarządzania procesami, zwłaszcza 
wśród pracowników kadry zarządzającej. Następstwem 
wdrożenia tejże koncepcji do przedsiębiorstwa staje 
się zazwyczaj wykreowanie struktury nazywanej orga-
nizacją procesową. Pomimo szerokiej wiedzy na temat 
etapów tworzenia takiej formy organizacyjnej (Grajew-
ski, 2007, s. 154; Brillman, 2002, s. 154), dalej, zdaniem 
autorów niniejszego opracowania, brakuje dokładnych 
informacji na temat najistotniejszych czynników wpły-
wających na skłonność decydentów do ukierunkowania 
swoich działań ku organizacji procesowej. W  konse-
kwencji badacze postawili sobie za cel określenie deter-
minant organizacji procesowej, przyjmując za metodę 
badawczą sondaż diagnostyczny (technika: ankieta 
internetowa) i  adresatów badania: przedstawicieli or-
ganizacji głównie sektora prywatnego funkcjonujących 

na terytorium Polski. Warto zauważyć, że wyżej wska-
zany cel, w mniejszym bądź większym zakresie, pojawia 
się nierzadko w  publikacjach naukowych związanych 
z  tematyką zarządzania procesami. Jednakże część 
publikacji ma charakter czysto teoretyczny (Kucińska-

-Landwójtowicz, Kołosowski, 2012, s.  655–663), część 
związana jest z  pewną specyficzną grupą organizacji 
(Flieger, 2016). Jeszcze inne publikacje mają charakter 
empiryczny, obejmujący zakresem badań różnorodne 
organizacje (Bitkowska, 2016, s. 4–11). Wyniki badania 
ukazane w  niniejszym opracowaniu pozwalają na do-
konywanie analiz pewnych tendencji towarzyszących 
badanemu zjawisku w danym przedziale czasu. 

Koncepcja organizacji procesowej 
i dojrzałości procesowej

K oncepcja organizacji procesowej, a zarazem i dojrzało-
ści procesowej związana jest z ewolucją struktur orga-

nizacyjnych (Bełz, 2000, s. 83–85), choć w opinii autorów 
niniejszego artykułu bardziej właściwe jest stwierdzenie, 
że procesy zachodzące w organizacjach nie „ewoluowały” 

– istniały od zawsze, od pierwszych chwil funkcjonowania 
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danej organizacji. Rozważania odnośnie do powyższego 
stwierdzenia warto jednak rozpocząć od zdefiniowania ter-
minu proces. Według R. Kaplana i D. Nortona (2001, s. 43),  
procesy zachodzące w organizacji mają umożliwiać kreo-
wanie wartości, która przyciągnie i zatrzyma klientów do-
celowego segmentu rynku oraz zapewni spełnienie ocze-
kiwań akcjonariuszy odnośnie do wyników finansowych 
organizacji. Są one logicznym ciągiem następujących 
po sobie lub równoległych czynności, których realizacja 
prowadzi do spełnienia oczekiwań klienta przez dostar-
czenie mu wyrobu, usługi, dokumentacji zgodnych z jego 
wymaganiami (Skrzypek, 2020, s. 146). Nowoczesne pro-
cesy biznesowe charakteryzuje złożoność, interdyscypli-
narność oraz modularność, która polega na tym, że w ob-
rębie jednego procesu można wyróżnić wiele poziomów 
i wymiarów (Jasińska, Szapiro, 2014, s. 43).

Ewolucyjne podejście do koncepcji organizacji 
procesowej wiąże się przede wszystkim z  paradygma-
tem, który skupia się na przechodzeniu od myślenia 
strukturalnego do myślenia procesowego. Paradygmat 
myślenia procesami zakłada horyzontalne spojrzenie na 
organizację, która stanowi zbiór procesów wzajemnie 
się przenikających. Uwypuklenie tego aspektu pozwala 
określać podmioty mianem organizacji procesowych, 
czyli takich, w  których następuje całościowe myślenie 
o procesach jako powiązanych ze sobą czynnościach. Ich 
identyfikacja pozwala na lepsze zrozumienie tworzenia 
wartości, a ich usprawnienie i stałe doskonalenie zwięk-
sza efektywność funkcjonowania organizacji i  stopień 
zadowolenia klientów wewnętrznych i  zewnętrznych 
(Bitkowska, 2009, s.  12). Ewolucyjność uwidacznia się 
na dwóch płaszczyznach – bardziej ogólnej – w rozwoju 
podejść do zarządzania (geneza podejścia procesowego 
związana jest ze szkołą klasyczną zarządzania – organi-
zacją procesów produkcyjnych) i  szczegółowej, związa-
nej z  ewolucją struktur organizacyjnych (od struktury 
funkcjonalnej, poprzez strukturę projektowo–macierzo-
wą, ku strukturze procesowej). Ewolucja struktur orga-
nizacyjnych zaprezentowana została w literaturze przed-
miotu (Grajewski, 2007, s. 160).

Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że nie ma się do 
czynienia z  typową ewolucją jakiegoś zjawiska, lecz sku-
pieniem w ostatnich latach większej uwagi na procesach 
zachodzących w  organizacjach. Wskazują na to między 
innymi opinie niektórych autorów. M. Bielski, analizując 
organizację, zwraca uwagę na występujące w  niej rela-
cje. Relacje między elementami składowymi organizacji 

–  ludźmi i  rzeczami można określić mianem „anatomii” 
organizacji, podczas gdy relacje między zdarzeniami 

– strukturę procesów – można określić jako „fizjologię” or-
ganizacji (Bielski, 1996, s. 196). Relacje, o których mowa 
powyżej, istnieją już od „narodzin” każdej organizacji. 
W podobnym brzmieniu wypowiadają się J.H. Donnelly 
Jr., J.L. Gibson, J.M. Ivancevich i  K. Konopaske (2012, 
s.  8), stwierdzając, iż struktura organizacji to formalny 
wzorzec grupowania ludzi i  stanowisk. Strukturę często 
ilustruje schemat organizacyjny. Procesy to czynności, 
które ożywiają schemat organizacyjny. Biorąc powyższe 
pod uwagę, ewolucja ku procesom ma charakter myślowy 

(ewolucja sposobu myślenia o procesach) aniżeli wymiar 
materialny/strukturalny.

Nie zmienia to jednak faktu, że powstały różnego ro-
dzaju koncepcje (a w  ich ramach przeróżne narzędzia) 
pozwalające mierzyć poziom dojrzałości procesowej 
organizacji. Dojrzałość ta związana jest z  rozwojem 
organizacji ku osiągnięciu miana pełnej organizacji 
procesowej (w  pełni dojrzałej, w  pełni uformowanej, 
ukształtowanej z  tego punktu widzenia). Warto w  tym 
miejscu podkreślić, że w teorii zarządzania organizacja-
mi istnieją liczne przykłady badania różnorodnych form 
dojrzałości organizacji. Jednym z pierwszych pomysłów 
analizy stopnia rozwoju podmiotu gospodarczego w za-
kresie danego obszaru (kryterium) była dojrzałość jako-
ściowa przejawiająca się w  koncepcji siatki dojrzałości 
zarządzania jakością P. Crosby’ego powstałej w latach 70. 
ubiegłego wieku (Martusewicz, Szumowski, 2008, s. 65). 
Licznie reprezentowane są także modele dojrzałości pro-
jektowej organizacji, w  tym: The Kerzner Project Ma-
nagement Maturity Model, OGC Project Management 
Maturity Model, PRINCE 2  Maturity Model, Portfolio, 
Programme and Projekct Management Maturity Model, 
Organizational Project Management Maturity Model 
(Juchniewicz, 2009, s.  48–97). Nie inaczej sytuacja wy-
gląda w obszarze zarządzania procesami.

Modele dojrzałości 
procesowej organizacji

W cześniej wspomniany model dojrzałości P. Cros-
by’ego można uznać za model dojrzałości proce-

sów zarządzania jakością. Model został zaprezentowany 
na rysunku 1. Model składa się z pięciu poziomów doj-
rzałości w  zakresie stosowania systemów zarządzania 
jakością. Logika modelu była więc prosta, a  zarazem 
praktyczna –  każda organizacja mogła za pomocą 
specjalnego kwestionariusza określić swoją dojrzałość 
w skali od 1 do 5. Dzięki tak skonstruowanemu modelo-
wi i „przystępnemu” językowi każda organizacja mogła 
przyporządkować się do danego poziomu dojrzałości, 
uwzględniając poziom rozwoju w  każdej kategorii 
związanej z systemem zarządzania jakością. Co równie 
istotne, model przedstawia także ścieżkę rozwoju – kie-
rownictwo organizacji wie, jakie działania są niezbędne, 
jakie rozwiązania należy wdrożyć, by móc osiągnąć ko-
lejny poziom dojrzałości w zakresie zarządzania jakością 
(Juchniewicz, 2009, s. 12–13).

Innym przykładem modelu dojrzałości procesowej 
jest Capability Maturity Model (CMM) oraz jego rozwi-
nięcie pod nazwą Capability Maturity Model Integration 
(CMMI). Geneza powstania modelu CMM sięga lat 70. 
i  80. ubiegłego wieku, kiedy to Departament Obrony 
Narodowej USA zlecił Software Engineering Institute 
opracowanie narzędzia do weryfikowania dostawców 
oprogramowania. Zlecenie było wynikiem dużej ilości 
niezgodnych z  wymaganiami aplikacji informatycznych 

– zamawiane oprogramowanie równie często było przeka-
zywane z opóźnieniem wraz z przekraczaniem ustalonych 
budżetów projektowych (projektów informatycznych). 
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Wprowadzony model CMM w  latach 90. XX wieku po-
zwolił na wzrost produktywności (o ok. 35%), spadek wa-
dliwych aplikacji (o ok. 39%) oraz wzrost zainteresowania 
potencjalnych dostawców innymi narzędziami weryfiku-
jącymi dojrzałość pozostałych obszarów działalności firm. 
To skłoniło Software Engineering Institute do rozwoju tej-
że koncepcji, czego rezultatem stały się takie modele, jak: 
Software Acquisition-CMM, Systems Engineering-CMM, 
Integrated Product Development-CMM i  wiele innych. 
Duża liczba modeli dojrzałości procesowej wymusiła 
w  ostateczności stworzenie jednego, scalającego wszyst-
kie powstałe modele w  jedno uniwersalne rozwiązanie 

– CMMI. Model ten składa się z takich elementów, jak: ob-
szary procesowe, typowe produkty pracy, praktyki ogólne, 
praktyki szczegółowe itd. (Jurczuk, 2013, s. 25–30).

Kolejny model to SPICE – Software Process Improve-
mentand Capability Determination, którego powstanie 
datuje się na rok 1995. Inna jego nazwa to ISO/IEC 15504 
wywodząca się ze współpracy nad modelem dwóch mię-
dzynarodowych instytucji: ISO (Międzynarodowa Or-
ganizacja Standaryzująca) oraz IEC (Międzynarodowa 
Komisja Elektrotechniczna). W  modelu przyjmuje się 
sześć stopni dojrzałości (niekompletny, wykonywany, 
zarządzany, ustalony, przewidywalny, optymalizowany) 
stosowanych do analizy pięciu podstawowych rodzajów 
procesów: klient-dostawca, inżynieria, projekt, wsparcie, 
organizacja. Przydzielenie danego procesu do danego 
stopnia dojrzałości następuje dzięki tzw. atrybutom 
procesu, takimi jak: wydajność procesu, innowacja pro-
cesu, kontrola procesu. Łącznie wyróżniono 9 atrybutów 
(Drouin i in., 1997).

Istnieją także tzw. wielowymiarowe modele doj-
rzałości procesowej. Zaliczyć do nich można model 
D.M. Fishera. Autor przedstawił zależności między 
wynikami osiąganymi w poszczególnych obszarach sta-
nowiących trzon większości organizacji a  poziomem 
dojrzałości procesowej organizacji (wyróżnił poziom 
silosu, poziom taktycznie zintegrowany, poziom oparty 
na procesach, poziom zoptymalizowany i  poziom in-
teligentnie pracującej sieci). D.M. Fisher poddał bada-
niom pięć obszarów (nazwał je pięcioma dźwigniami 
zmian), do których zaliczył strategię, kontrolę, proces 
(orientację procesową), pracowników i technologię in-
formacyjną. W rezultacie model D.M. Fishera pozwala 
na identyfikację barier i stymulatorów, które pojawiają 
się w wymienionych obszarach i które mają wpływ na 
rozwój procesowy organizacji (Raczyńska, 2017, s. 67).

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat powsta-
ło wiele różnych modeli starających się klasyfikować 
organizacje z  punktu ich rozwoju w  zakresie proceso-
wym. Warto wspomnieć w tym miejscu także o takich 
modelach, jak: Process and Enterprise Maturity Model 
(autorstwa M. Hammera), model Grupy Gartnera, 
model dojrzałości procesowej organizacji publicznych 
K. Layne i J. Lee czy też model dojrzałości procesowej 
stworzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. 
Choć koncepcja zarządzania procesami i  dojrzałości 
procesowej organizacji jest znana, a wśród teoretyków 
i  praktyków zarządzania zauważana jest „moda na 
procesy”, to często brakuje odpowiedzi na pytanie: co 

„popycha” organizacje do uruchamiania lub potęgowa-
nia ewolucji ku procesom? Wyniki przeprowadzonego 
badania stanowią więc dobry punkt wyjścia do odpo-
wiedzi na powyższy problem.

Determinanty organizacji 
procesowej — metoda badawcza

A naliza determinant organizacji procesowej ujęta 
w niniejszym artykule opiera się na wynikach bada-

nia naukowego przeprowadzonego w latach 2018 i 2019. 
W badaniu wykorzystano sondaż, a w jego ramach tech-
nikę ankiety internetowej (elektronicznej). Do poten-
cjalnych respondentów (łącznie badacze dysponowali 
bazą 620 000 adresów e-mail1) wysłano zaproszenie do 
udziału w badaniu, które bezpośrednio przekierowywa-
ło potencjalnego respondenta do uprzednio przygoto-
wanego kwestionariusza ankiety. Ostatecznie w badaniu 
wzięło udział 240 podmiotów (spółek, stowarzyszeń, 
spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, osób fizycz-
nych prowadzących działalność gospodarczą i  innych). 
Łącznie przebadano 152 mikroorganizacje (zatrud-
niające od 1  do 9  pracowników), 43 małe organizacje 
(zatrudniające od 10 do 49 pracowników), 16 średnich 
organizacji (zatrudniających od 50 do 249 osób) oraz 
29 dużych podmiotów (zatrudniających powyżej 250 
pracowników). Przy czym 199 podmiotów świadczyło 
przede wszystkim usługi, pozostałe zajmowały się głów-
nie produkcją towarów. Większość organizacji, bo aż 
212, to rodzime podmioty – bez udziału kapitału zagra-
nicznego. Respondentami były osoby realizujące procesy 
wdrażania, między innymi właściciele procesów, mene-
dżerowie projektów, specjaliści w  zakresie zarządzania 
procesowego.

Rys. 1. Model dojrzałości jakościowej organizacji
Źródło: Juchniewicz, 2009, s. 11
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Rys. 2. Wpływ poszczególnych czynników na kształtowanie organizacji procesowej
Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 3. Średnie wartości poszczególnych czynników
Źródło: opracowanie własne

Determinanty organizacji 
procesowej — wyniki badania

W   ramach badania zadano respondentom pytanie 
dotyczące wpływu poszczególnych czynników na 

tworzenie (możliwość tworzenia) organizacji procesowej. 
Zbiór potencjalnych determinant został ograniczony do 
dziesięciu prawdopodobnie najistotniej wpływających na 
kształtowanie się wyżej wskazanego zjawiska (rys. 2). Do 
zbioru zaliczono następujące elementy: 

• wymagania formalnoprawne (np. związane z certy-
fikacją ISO);

• korzystniejsze postrzeganie firmy w  otoczeniu/
większy prestiż organizacji;

• podniesienie efektywności funkcjonowania firmy 
poprzez zmniejszenie kosztów;

• podniesienie efektywności funkcjonowania firmy 
poprzez zwiększenie korzyści (np. zwiększenie 
przychodów);

• wymagania klientów;
• wymagania kontrahentów;
• budowanie relacji wewnętrznych;
• budowanie relacji zewnętrznych;
• działania konkurencji;
• wizja nowoczesnej organizacji.

Wybór powyższych czynników był efektem wyko-
rzystania metody heurystycznej (metody eksperckiej). 
W  skład panelu ekspertów wchodzili pracownicy 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w  Byd-
goszczy i  Wyższej Szkoły Bankowej w  Toruniu, którzy 
zajmują się tematyką zarządzania procesami, oraz do-
świadczeni praktycy biznesu (menedżerowie/właściciele 
organizacji) – łącznie 12 osób. Należy podkreślić, że ka-
talog determinant nie został zamknięty – jedno z pytań 
w kwestionariuszu miało charakter otwarty (respondent 
miał możliwość określenia własnych czynników wpły-
wających na kreowanie organizacji procesowej, uzna-
nych przez niego za istotne). 

Co więcej, każdy czynnik był analizowany przez re-
spondentów na skali pięciostopniowej (od poziomu –2 do 
poziomu +2), gdzie poziom –2 oznaczał silny negatywny 
wpływ na kształtowanie się organizacji procesowej, a po-

ziom +2  określony został jako silny pozytywny wpływ. 
Z  kolei poziom 0  traktowany był jako brak wpływu na 
tworzenie organizacji procesowej. Wyniki otrzymanych 
odpowiedzi będących zestawieniem szczegółowych od-
powiedzi w kontekście analizowanych czynników przed-
stawia rysunek 2.

W  celu lepszego zobrazowania wyżej ukazanych wy-
ników stworzono dodatkowy schemat ilustrujący średnie 
wartości wpływu poszczególnych determinant na kształ-
towanie organizacji procesowej (rys. 3).

Analiza powyższych schematów daje podstawy do 
stwierdzenia, że wszystkie wybrane przez autorów ba-
dania determinanty w  sposób istotny mogą wpływać na 
kreo wanie organizacji procesowej w  podmiotach gospo-
darczych funkcjonujących na terenie Polski. Jednakże 
wśród tychże czynników można wskazać te, które – zda-
niem respondentów – wiodą prym w kształtowaniu opisy-
wanego zjawiska strukturalnego. Należy do nich zaliczyć: 

• podniesienie efektywności funkcjonowania firmy 
poprzez zwiększenie korzyści (np. zwiększenie 
przychodów);

• wymagania klientów;
• korzystniejsze postrzeganie firmy w  otoczeniu/

większy prestiż organizacji.
Wyniki są  o  tyle ciekawe, że z  punktu widzenia 

aspektów praktycznych, zmiana strukturalna – a za taką 
można przyjmować ukierunkowanie organizacji ku 
zarządzaniu procesowemu, powinna pociągać za sobą 
przede wszystkim obniżenie kosztów. Co prawda, pod-
niesienie efektywności poprzez zmniejszenie kosztów 
także znajduje się wysoko w  zestawieniu determinant 
(rys. 3), jednakże można było oczekiwać wyższego wy-
niku – zwłaszcza że decyzyjność w koncepcji zarządza-
nia procesami jest mocno powiązana z  optymalizacją 
kosztów poprzez systematyczne eliminowanie operacji 
(składowych procesu) niedodających wartości ani nie-
umożliwiających jej wytworzenia przez organizację dla 
klientów. Nadto, wynik badania sugeruje w  pewnym 
sensie niepełną analizę potencjalnych czynników wpły-
wających na tworzenie się organizacji procesowej. O ile 
powyższe zestawienie wskazuje na poprawny dobór 
przez autorów determinant wpływających „pozytywnie” 
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na kształtowanie się tego zjawiska, o tyle uwidacznia się 
brak czynników „negatywnie” oddziałujących na ewolu-
cję kreowania organizacji procesowej.

Należy również zauważyć, że respondenci wskazali 
w  kwestionariuszach na dodatkowe czynniki, ich zda-
niem, istotne z punktu widzenia powstawania procesowej 
struktury organizacyjnej. Zaliczyli do nich: dochodowość, 
cenę produktów, wymogi prawne (np. kontrola zarządcza 
i audyt wewnętrzny), przywództwo, wspólną wizję celów, 
terminowość i  rzetelność, zabezpieczenie finansowania 
na każdym etapie tworzenia wartości/towaru/usługi 
i wiele innych. Jednak dwa czynniki wystąpiły częściej niż 
raz w wypowiedziach respondentów. Były to: świadomość 
pracowników i  jakość produktów. Świadomość pracow-
ników była ukazywana z  perspektywy rozumienia kon-
cepcji zarządzania procesami – stwierdzono, że większe 
prawdopodobieństwo stworzenia organizacji procesowej 
będzie wiązało się immanentnie z odpowiednio wykształ-
coną kadrą pracowniczą w  zakresie koncepcji zarządza-
nia procesami. Z kolei jakość produktów odniesiono do 
większej satysfakcji klienta, jak również indywidualnego 
podejścia do klienta, co, zdaniem ankietowanych, wymu-
sza kreowanie takich rozwiązań strukturalnych.

Podsumowanie

B adanie zrealizowane na przełomie lat 2018 i  2019 
miało na celu wskazać, między innymi, najistot-

niejsze determinanty wpływające na kształtowanie się 
w  organizacjach funkcjonujących w  Polsce struktury or-
ganizacyjnej określanej mianem organizacji procesowej. 
Zdaniem  autorów, cel został osiągnięty. Po pierwsze, uda-
ło się zidentyfikować trzy czynniki najmocniej decydujące 
o tworzeniu w organizacjach tej formy strukturalnej: pod-
niesienie efektywności funkcjonowania firmy poprzez 
zwiększenie korzyści (np. zwiększenie przychodów), 
wymagania klientów, korzystniejsze postrzeganie firmy 
w otoczeniu/większy prestiż organizacji. Po drugie, anali-
za odpowiedzi respondentów na pytanie otwarte wskazu-
je, że wachlarz potencjalnych czynników, który powinni 
uwzględnić autorzy badania, powinien być szerszy. Jest to 
zapewne konsekwencja prowadzenia badań naukowych 

–  obecnie można zauważyć, iż zwrotność wypełnionych 
kwestionariuszy ankiety jest zależna od prostoty narzę-
dzia badawczego (im prostsze narzędzie z  małą ilością 
pytań, tym mniej angażuje ono czasu ankietowanego, co 
istotnie przekłada się na liczbę wypełnionych kwestio-
nariuszy). Po trzecie, zbiór determinant określony przez 
badaczy mógł także uwzględniać elementy negatywnie 
wpływające na kreowanie organizacji procesowej. Jednak 
powyższe ustalenia dają podstawę do dalszego, bardziej 
dogłębnego badania powyższego zjawiska, ukazując jego 
złożoność i wielowątkowość, zwłaszcza w zakresie powią-
zania czynników wpływających na kreowanie organizacji 
procesowej w  konkretnych obszarach biznesowych (np. 
obszarze informatycznym wspierającym prowadzenie 
organizacji) czy też dokonywania dogłębnych analiz 
porównawczych podobnych wyników badań, o  których 
wspomniano we wprowadzeniu.
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Politechnika Bydgoska 
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Wydział Zarządzania
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Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ORCID: 0000-0002-7717-2201
e-mail: tomasz.janicki@wsb.torun.pl

Przypis

1) Baza udostępniona z  Centralnego Ośrodka Informacji Go-
spodarczej w  Warszawie. Baza obejmowała mikro, małe, 
średnie i duże organizacje funkcjonujące na terenie Polski.
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MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE 
NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA.  
ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE W WARUNKACH KRYZYSU

13-14 maja 2021 r., Lublin, on-line

T radycyjnie, już po raz dwudziesty dziewiąty, w dniach 
13–14 maja 2021r. na Wydziale Zarządzania Poli-

techniki Lubelskiej odbyło się 29. Międzynarodowe Sym-
pozjum Naukowe pt. „Nowoczesne koncepcje i  metody 
zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie w  warunkach 
kryzysu”. Inspiracją do wyboru tematu były „czarne łabę-
dzie”, które coraz częściej wywołują katastrofy. Honoro-
wy patronat nad sympozjum objęli: Jego Magnificencja 
Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew 
Pater oraz prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Na-
ukowego Organizacji i  Kierownictwa prof. dr hab. inż. 
Leszek Kiełtyka. Wydarzenie zorganizowali członkowie 
Koła Naukowego Menedżerów (KNM) pod przewod-
nictwem prezes Beaty Falińskiej, prezydenta konferencji 
Patryka Dubaja oraz dwóch wiceprezesów KNM Izabeli 
Król i Karoliny Figury. Z uwagi na warunki epidemiolo-
giczne sympozjum odbyło się w formie zdalnej.

W  pierwszym dniu uroczystość otworzył prorektor ds. 
studenckich dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. uczelni. 
Uczestnicy sympozjum mieli przyjemność wysłuchać oko-
licznościowych powitań i  przemówień: dziekan Wydziału 
Zarządzania Politechniki Lubelskiej dr hab. inż. Magdaleny  
Rzemieniak, prof. uczelni, prezesa Zarządu Głównego 

TNOiK prof. dr. hab. inż. Leszka Kiełtyki, przewodniczącego 
Samorządu Studenckiego Wydziału Zarządzania Politechni-
ki Lubelskiej Patryka Czopka oraz opiekuna KNM prof. dr 
hab. Ewy Bojar.

Zgodnie z panującą tradycją w KNM, Honorowy Gość 
sympozjum prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka ogłosił listę 
nowo przyjętych członków TNOiK, którymi są: Beata 
Falińska, Izabela Król, Patryk Dubaj, Karolina Figura, Łu-
kasz Bucior, Dawid Witczak oraz mgr Piotr Dresler. Rów-
nocześnie zapowiedział, że legitymacje zostaną wręczone 
podczas spotkania „na żywo”.

Punktem kulminacyjnym spotkania był wykład inau-
guracyjny sympozjum pt. „Industry 4.0: Individual 
perceptions about its technologies” wygłoszony przez 
profesora Francisco José Lopes de Sousa Diniz (Portuga-
lia). Uczestnicy sympozjum z  dużym zainteresowaniem 
wysłuchali wykładu profesora, który zawierał najnowsze 
wyniki badań naukowych. Profesor przedstawił autorskie 
definicje przemysłu 4.0 i stan wiedzy na temat przemysłu 
4.0 w portugalskim społeczeństwie. Podkreślił, że cyfrowa 
transformacja społeczeństwa, przemysłu i  usług, a  także 
edukacji znajduje się w  fazie rozwoju, co stanowi dobrą 
prognozę na przyszłość.
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Process Maturity of Organization. 
Research Results in Poland

Summary

The aim of the article is to define the determinants that 
influence the process organisation, resulting from the 

evolution of organisational structures in the direction 
of emphasising the importance of the processes taking 
place within their boundaries. The emergence and devel-
opment of the concept of process organisation has also 
been shown in the context of the process maturity of the 
organisation. The determinants have been defined and 
described on the basis of a scientific study conducted at 
the turn of 2018 and 2019. The analysis of the results of 
the study has distinguished three key factors influencing 
the abovementioned phenomenon: increasing the effi-
ciency of the company’s operation by increasing benefits 
(e.g. increasing revenues), customer requirements, better 
perception of the company in the environment / greater 
prestige of the organisation.

Keywords

management, process, maturity, determinants
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Program sympozjum obejmował 8  obszarów tema-
tycznych, w  ramach których łącznie wygłoszono 51 
referatów. Poszczególne obszary dotyczyły następującej 
problematyki:

1. Zarządzanie kryzysowe.
2. Odpowiedzialne zarządzanie.
3. Metoda 5P w zarządzaniu kryzysowym.
4. Metody i koncepcje zarządzania kryzysowego.
5. Działania startupów w dobie pandemii COVID-19.
6. Kryzys jako czynnik stymulujący rozwój organizacji.
7. Stosowanie nowoczesnych metod zarządzania w do-

bie pandemii COVID-19.
8. Społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu kryzy-

sowym.
W sympozjum wzięło udział 374 studentów z różnych 

ośrodków krajowych i  zagranicznych. Politechnika Lu-
belska gościła młodych naukowców z Uniwersytetu Wro-
cławskiego, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu 
Ekonomicznego w  Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Rzeszowskiej oraz 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W sympozjum wzięli 
udział studenci zagraniczni, studiujący na Wydziale Za-
rządzania Politechniki Lubelskiej z Etiopii, Turcji, Libii, 
Nepalu, Indii. Bardzo liczną grupą studentów byli Rosja-
nie z  Krasnodaru oraz grupa pracowników i  studentów 
z Alicante (Hiszpania) i Monte Claros (Brazylia). Udział 
gości z  Rosji, Brazylii i  Hiszpanii pokazał, że Projekt 
„Intelektualny Most”, w którym biorą udział pracownicy 
i studenci Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, 
jest z sukcesem realizowany.

W kolejnym punkcie programu sympozjum wyłoniono 
zwycięzców konkursu na najlepszy referat, którymi zo-
stali: Izabela Król i Patryk Dubaj (III miejsce), Krzysztof 
Sadowski i Sandra Gajcy (II miejsce) oraz Maria Gobel-
ko (II miejsce) i Gabriela Bielowska (I miejsce). Poziom 
arty kułów był oceniany przez Radę Naukową sympozjum. 
Zwycięzcy konkursu zaprezentowali swoje prace.

Laureatka I miejsca Gabriela Bielowska przedstawi-
ła referat pt. „Wpływ pandemii Covid-19 na funkcjo-
nowanie startupów”. Zaprezentowane wyniki zostały 
opracowane na podstawie badań przeprowadzonych 
przez Katedrę Ekonomii i  Zarządzania Gospodarką 
Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, w  któ-
rych uczestniczyli studenci KNM. Badaniu zostały 
poddane innowacyjne przedsiębiorstwa znajdujące się 
na terenie województwa lubelskiego. Omówiono wiele 
problemów, z  jakimi zmierzyły się startupy w  czasie 
pandemii. W  przeważającej liczbie dotyczyły one 
kwestii związanych z  płynnością finansową, spadkiem 
sprzedaży i  utrzymaniem klientów. Mówiąc o  ryzyku, 
jakie niesie ze sobą kryzys, autorka podkreśliła stopień 
niepewności płynącej z zarządzania przedsiębiorstwem, 

jakim jest startup i specyfika  prowadzenia tego rodzaju 
działalności. Pokazała, jak źródła finansowania startu-
pów wpływają na ich sytuację w czasie pandemii. 

Dwa referaty zajęły ex aequo drugie miejsce. Laureaci 
pierwszego z  nich przedstawili referat pt. „Kryzys czyn-
nikiem stymulującym rozwój technologii w  organizacji”. 
Autorzy zwrócili uwagę na konieczność korzystania 
z  różnych platform służących m.in. do spotkań, pracy 
czy nauki. Z  uwagi na odizolowanie społeczności wiele 
zadań realizowanych było w  trybie zdalnym. Prelegenci 
zaprezentowali autorski projekt, robota konferencyjnego 
„Knebbot”, który służy do komunikowania się użytkowni-
ków niemogących uczestniczyć w spotkaniach online. Ro-
bot wyposażony jest w  funkcję wchodzenia w  interakcję 
z osobą prowadzącą poprzez wysyłanie sygnałów świetl-
nych, dodatkowo posiada moduł ruchu. Użytkownik 
steruje urządzeniem za pomocą aplikacji zainstalowanej 
w smartfonie. 

Referat Marii Gobelko, także laureatki II miejsca, 
dotyczył wykorzystania programu lojalnościowego jako 
cyfrowego narzędzia w gromadzeniu danych i prognozo-
wania przyszłej sprzedaży na przykładzie przedsiębior-
stwa Knauf. Autorka przedstawiła znaczenie korzystania 
z programów lojalnościowych i określiła grupy docelowe 
przedsiębiorstwa. Zaprezentowała dynamiczny, ekono-
metryczny model w prognozowaniu sprzedaży oraz pro-
gnozę przyszłej sprzedaży marki Knauf. 

Referat wygłoszony przez zdobywców III miejsca, Iza-
belę Król i Patryka Dubaja, dotyczył jakości usług lekarza 
rodzinnego podczas kryzysu pandemicznego. Oparty zo-
stał na badaniach przeprowadzonych przez Katedrę Eko-
nomii i Zarządzania Gospodarką Wydziału Zarządzania 
Politechniki Lubelskiej, w których aktywnie uczestniczyli 
członkowie KNM. Autorzy stwierdzili, że branża me-
dyczna na skutek pandemii musiała przejść restruktury-
zację. Przedstawiona problematyka jest niezwykle istotna 
z punktu widzenia jakości świadczonych usług przez służ-
bę zdrowia. Autorzy wykazali negatywne oraz pozytywne 
skutki, jakie niesie ze sobą e-opieka zdrowotna podczas 
pandemii. 

Cel sympozjum, którym było pokazanie, jak przed-
siębiorstwa wykorzystują nowoczesne koncepcje oraz 
metody zarządzania w czasie kryzysu, został w pełni zrea-
lizowany. Wszystkie wygłoszone referaty zostaną opubli-
kowane w formie monografii pokonferencyjnej. 

Opracowanie:
Gabriela Bielowska

Koło Naukowe Menedżerów 
Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej



Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną  
z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku (1936 r.), jedną 
z pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w kraju  
i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie 
nauk społeczno-ekonomicznych. Od początku stawia na 
edukację w zakresie wiedzy o nowoczesnej gospodarce 
oraz na współpracę z biznesem i administracją publiczną.

Edukacja i nauka
Obecnie w katowickim kampusie oraz filii w Rybniku 
kształci się w językach polskim i angielskim, na kie-
runkach o profilach ogólnoakademickim i praktycznym, 
blisko 9000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 
podyplomowych.
 Rocznie uczelnia pozyskuje oraz udostępnia studen-
tom i absolwentom łącznie ok. 1600 ofert rekrutacyjnych, 
w tym ponad 870 ofert pracy oraz blisko 700 ofert umów 
zleceń, płatnych staży, praktyk i umów o dzieło; ok. 150 
aktualnych ofert pracy w każdym momencie. 
 Działalność naukowo-badawcza UE Katowice 
prowadzona jest w dyscyplinach naukowych ekonomia  
i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, a realizowana 
jest w ramach czterech Kolegiów: Ekonomii, Finansów, 
Informatyki i Komunikacji oraz Zarządzania.

Umiędzynarodowienie
Studenci i pracownicy korzystają z licznych stypendiów 
oraz programów zagranicznych w ramach blisko 400 
umów międzynarodowych. Średniorocznie członkowie 
społeczności akademickiej odbywają ponad 500 wy-
jazdów zagranicznych, a uczelnia gości ponad 300 osób  
z zagranicy.
 Uniwersytet konsekwentnie wdraża strategię 
internacjonalizacji. Jest pierwszą uczelnią w wojewódz-
twie śląskim z międzynarodową akredytacją instytu-
cjonalną CEEMAN International Quality Accreditation 
(IQA) – jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych 
w obszarze edukacji menedżerskiej. Obecnie stara się 

o kolejne akredytacje międzynarodowe: AACSB – dla 
uczelni oraz EFMD – dla kierunku International Business 
(studia II stopnia).

Absolwenci
W swojej blisko 85-letniej tradycji Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach wykształcił ponad 135000 cenionych 
przez pracodawców absolwentów.
 Z danych pochodzących z 4. edycji badania w ra-
mach ogólnopolskiego systemu monitorowania Eko-
nomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych” (ELA) 
wynika, że w województwie śląskim, wśród wszystkich 
uczelni publicznych, to właśnie absolwenci Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach (studiów I i II stopnia 
łącznie) średnio najszybciej podejmują pierwszą pracę 
po uzyskaniu dyplomu (1,60 miesiąca), jak i pierwszą 
pracę na umowę o pracę po uzyskaniu dyplomu (2,12 
miesiąca).

Pracodawca
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w premiero-
wym rankingu najlepszych pracodawców magazynu 

„Forbes” („Poland’s Best Employers 2021”) uplasował 
się na podium zajmując 3. miejsce w kraju w zesta-
wieniu branżowym „szkolnictwo wyższe i nauka” oraz 
43. miejsce w kraju w pełnym zestawieniu. Badanie 
przeprowadzono wśród 1800 pracodawców zatrudnia-
jących na terenie Polski co najmniej 250 pracowników, 
a wyniki oparto o blisko 160000 opinii respondentów  
w 7 obszarach obejmujących: wizerunek i wzrost, rozwój 
i perspektywy, relacje między pracownikami i zarzą-
dzanie, płaca, warunki pracy i sprzęt, zrównoważony 
rozwój, obciążenie pracą.

www.ue.katowice.pl 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
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