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R ozpoczyna się kolejny rok trudnych działań w  na-
uce, przemyśle, instytucjach i  firmach non-profit. 

Jest to spowodowane trwającą już trzeci rok pandemią 
COVID-19 z  jej coraz poważniejszymi odmianami. Nie 
sposób jest prowadzić pełną, ustaloną w  założeniach 
statutowych współpracę z  jednostkami naukowymi 
i  podmiotami gospodarczymi. Pomimo powszechnie 
istniejących trudności komunikacyjnych między ludźmi 
i  organizacjami (liczne zachorowania, kwarantanny, od-
osobnienia, izolacje) Towarzystwo Naukowe Organizacji 
i  Kierownictwa prowadzi otwartą działalność, wykorzy-
stując różne platformy komunikacji elektronicznej (Click 
Meeting, Microsoft Teams, Google Chrome, Zoom, Ope-
ra, Microsoft Edge). Oknem na świat naszej działalności 
jest miesięcznik „Przegląd Organizacji”, wydawany od 
1926 roku, w którym autorzy publikowanych w nim arty-
kułów dzielą się na forum krajowym oraz międzynarodo-
wym swoimi osiągnięciami. Dzięki bardzo dynamicznej 
działalności zespołu redakcyjnego pod kierunkiem Pana 
Profesora Stanisława Brzezińskiego miesięcznik jest in-
deksowany w bazach: ERIH+, BazEkon, Agro, JC Journal 
Master List, PBN, CEON – Biblioteka Nauki oraz InfoBa-
se Index. 

Należy podkreślić, że umiejętność bezinteresownej po-
mocy naukowej prowadzonej przez osoby stowarzyszone 
w  Towarzystwie Naukowym Organizacji i  Kierownictwa 
realizowana jest na wielu płaszczyznach. Wszystkie publi-
kowane artykuły recenzowane są  bezpłatnie, każdy przez 
dwóch samodzielnych pracowników naukowych meryto-
rycznie związanych z  tematem artykułu. Należy również 
zaznaczyć, że w przypadku kiedy artykuły kierowane są do 
ponownej recenzji –  recenzowane są  bezpłatnie przez 
trzech recenzentów, w tym dwóch profesorów tytularnych. 
Te działania gwarantują nam zawsze solidność, zarówno 
naukową, jak i  rozwiązań techniczno-organizacyjnych, 
dając pewność bardzo wysokiego poziomu merytoryczne-
go publikowanych artykułów. Kilkunastoosobowa grupa 
EKSPERTÓW TNOiK, przyjmując formę wolontariatu, 
korzysta w zdecydowanej większości z przekazów komu-
nikacji cyfrowej i  udziela rad eksperckich w  dziedzinach 
nauk: społecznych, prawnych i technicznych. 

Zostało utworzonych wiele studenckich Kół Nauko-
wych TNOiK. Wiodącymi ośrodkami naukowymi pod 
tym względem są: Politechnika Warszawska, Politechni-
ka Częstochowska, Politechnika Lubelska, Uniwersytet 

Warszawski, Akademia WSB w  Dąbrowie Górniczej, 
Politechnika Białostocka, Uniwersytet Szczeciński. Na 
podkreślenie zasługuje duże zainteresowanie działalnością 
naszego Towarzystwa przez studentów i młodych pracow-
ników naukowych. Współpraca między nimi zaowocowała 
wieloma sympozjami, warsztatami dyskusyjnymi, a  także 
jednodniowymi konferencjami naukowymi. Takie działania 
dają nadzieję, że odrodzi się współpraca pomiędzy doświad-
czonymi członkami TNOiK a  młodzieżą rozpoczynającą 
działalność w strukturach Towarzystwa. Uważam, że to naj-
lepsza niezobowiązująca współpraca, prowadząca do rozwi-
jania własnych umiejętności i podnoszenia zawodowego IQ.

Ograniczenia kontaktów face to face spowodowały, 
że zarówno władze centralne TNOiK, jak i  władze od-
działów terenowych TNOiK, które powinny zostać wy-
brane w minionym roku, dokonają wyborów w tym roku 
(2022). Na kilkanaście oddziałów terenowych TNOiK 
już w kilku z nich na początku roku odbyły się wybory 

UMIEJĘTNOŚĆ BEZINTERESOWNEJ  
POMOCY NAUKOWEJ W CZASACH PANDEMII

Szanowni  Czytelnicy Przeglądu Organizacji 

prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
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władz. Troską ustępujących władz jest zastąpienie ich 
przez zmianę pokoleniową, a  nawet dwupokoleniową. 
Takie podejście realizowane jest od dłuższego czasu (od 
2017 roku), kiedy to z inicjatywy Głównej Rady Nauko-
wej TNOiK kilkadziesiąt osób z obszarów nauki, prze-
mysłu oraz instytucji dzieliło się w  publikacji „Liderzy 
o liderowaniu w XXI wieku” swoimi osiągnięciami, prze-
myśleniami naukowymi i zawodowymi, charakteryzując 
nowatorskie w swojej działalności podejście z obszarów 
zarządzania. 

Uważam, że stan ciągłego zagrożenia epidemicznego 
COVID-19 jest wyzwaniem dla takich firm non-profit, 
jakim jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i  Kie-
rownictwa. Składa się ono z  urodzonych społeczników, 
przyczyniając się do intensywnego rozwoju stosowania 
technik informacyjnych i  umożliwiając przeniesienie 
wielu obszarów naszej aktywności do cyberprzestrzeni. 
Techniki i  technologie informacyjne, z  racji ograniczo-
nej mobilności ludzi, zmieniają dotychczasowe sposoby 
produkcji i  świadczenia wielu usług. To właśnie człon-
kowie TNOiK, którzy mają profesjonalną wiedzę inter-
dyscyplinarną, mogą wywrzeć duży wpływ na zmiany 

tradycyjnego zarządzania w wielu obszarach naukowych 
i przemysłowych. Mogą bezinteresownie podpowiedzieć, 
jak w tych warunkach zarządzać działalnością biznesową. 

Jak już wcześniej informowałem na łamach naukowego 
miesięcznika „Przegląd Organizacji”, studiowanie nabrało 
nowego charakteru i wymaga większej odpowiedzialności 
od studentów i wykładowców uczelni. W zaistniałej sytua-
cji pandemicznej dobitnie daje się zauważyć, że kapitał 
intelektualny, zwłaszcza ekspertów i  osób decyzyjnych, 
staje się istotnym czynnikiem rozwiązań organizacyjnych 
w zarządzaniu. 

Korzystając z  okazji, życzę Naszym Czytelnikom 
i wszystkim osobom zrzeszonym w Towarzystwie Nauko-
wym Organizacji i Kierownictwa realizacji wyznaczonych 
sobie celów, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia pla-
nów zawodowych i osobistych w Nowym 2022 Roku. 

Prezes Zarządu Głównego
Towarzystwa Naukowego 

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

Wprowadzenie

P rzyszłość nauk o zarządzaniu niewątpliwie zależy od po-
tencjału osób prowadzących badania w tej dyscyplinie. 

Nie należy jednak zapominać, że zarządzanie ewoluowało 
na przestrzeni czasu. Przyjmowało nowe teorie i  praktyki 
oraz zastępowało stare, aby uczynić działania zarządcze co-
raz bardziej efektywnymi. Nauki o zarządzaniu mają swoją 
historię, w której występuje pojęcie szkół zarządzania.

W  ramach pisania artykułu na temat profesora Bera 
Hausa –  twórcy tzw. wrocławskiej empirycznej szkoły 
zarządzania –  w  odpowiedzi na zaproszenie środowiska 
naukowego w  ramach projektu „Środowisko naukowe. 
Mistrzowie, współpracownicy, uczniowie. Przeszłość, 
teraźniejszość, przyszłość” (Bojar, Głodziński, 2021), 
autor ki niniejszego opracowania uznały za istotne podję-
cie problemu konstytuowania szkół naukowych – w tym 
szkół zarządzania. Ważną przesłanką stały się wyniki 
studiów literaturowych, wskazujące na niezwykle rzadkie 
podejmowanie badań z zakresu szkół zarządzania w publi-
kacjach o szerokim zasięgu i uznaniu naukowym. Wpraw-
dzie pojęcie szkół zarządzania pojawia się w  ogólnych 

opracowaniach na temat ewolucji teorii zarządzania 
– w tym w podręcznikach z podstaw zarządzania (Griffin, 
2020; Koźmiński, Piotrowski, 2021; Robbins, DeCenzo, 
2002), to jednak ich autorzy często nie definiują nawet tego 
pojęcia. W związku z powyższym sformułowano następu-
jące pytania badawcze: 

1. Jaka jest istota i proces powstawania szkół naukowych?
2. Jakie są cechy szkół naukowych zarządzania?
3. Jakie obszary związane z zagadnieniem szkół zarzą-

dzania można uznać za problemowe i warte dalszej 
eksploracji?

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie procesu 
powstawania szkół naukowych ze szczególnym uwzględ-
nieniem szkół zarządzania. Został on opracowany przy wy-
korzystaniu narracyjnego, krytycznego przeglądu literatury. 
Ma charakter problemowy, wskazuje na kwestie definicyjne 
oraz zagadnienia warte dalszej eksploracji. W  ten sposób 
przyczynia się do rozwoju dyscypliny nauk o zarządzaniu. 

W kolejnych częściach artykułu przedstawiono zagad-
nienie oraz proces tworzenia szkół naukowych. Następnie 

SZKOŁA ZARZĄDZANIA  
— POJĘCIE (NIE)ROZPOZNANE

Katarzyna Piwowar-Sulej  
Agnieszka Sokołowska-Durkalec
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syntetycznie omówiono cechy charakterystyczne dys-
cypliny nauk o zarządzaniu. Uznano bowiem, że są one 
istotnym uwarunkowaniem procesu tworzenia i ewolucji 
szkół zarządzania. W  trzeciej części opracowania za-
prezentowano najbardziej popularną klasyfikację szkół 
zarządzania, zwracając przy tym uwagę na problemy 
z klarownym wyodrębnieniem szkoły empirycznej. Kolej-
na część artykułu poświęcona jest omówieniu zagadnień 
problemowych, nierozpoznanych dotąd w  literaturze. 
W zakończeniu wskazano główne wnioski oraz przedsta-
wiono ograniczenia procesu badawczego. 

Istota i proces powstawania 
szkół naukowych

S zkoły zarządzania niewątpliwie stanowią ramy teo-
retyczne dla nauki o  zarządzaniu. Charakterystykę 

szkoły zarządzania należy jednak rozpocząć od przy-
bliżenia pojęcia szkoły naukowej. Badacze posługują 
się różnymi pojęciami szkoły naukowej (Opałek, 1983, 
s. 30–44). Jest ona zazwyczaj definiowana z perspektywy 
integratora. Integratorem może być: osoba/mistrz/wy-
bitny naukowiec (lub zespół naukowców), miejsce/ośro-
dek naukowy, idea/przełomowe odkrycie (rdzeń ideowy 
i metodologiczny). Te trzy atrybuty są charakterystyczne 
dla większości szkół, choć wyodrębniane są z nich także 
dodatkowe cechy/czynniki, takie jak: czas (cykl życia) 
czy krytycy szkoły.

Uwzględniając powyższe, można skonstatować, że 
szkoła naukowa jest wspólnotą uczonych, podzielających 
pewne poglądy, idee, sposoby rozumienia określonych 
teoretycznych, empirycznych, metodologicznych czy 
aplikacyjnych problemów naukowych. Szkoła naukowa 
tworzy się wokół określonej osoby – wybitnego i znanego 
naukowca (lub zespołu naukowców), który staje się mi-
strzem, inspirującym kolejne pokolenia do podejmowania 
wyzwań badawczych. Ów naukowiec (naukowcy) jest za-
zwyczaj autorem wybitnych i  przełomowych prac nauko-
wych, mających uznanie w  środowisku danej dyscypliny 
naukowej. Jakość pracy naukowej związana jest nie tylko 
z treścią samego dzieła, ale również faktem opublikowania 
go w  wydawnictwie o  uznanej renomie (Ofori-Dankwa, 
Julian, 2005, s. 1307–1329). Autor wybitnych prac posiada 
swoich wychowanków, uczniów, którzy wykazują zaanga-
żowanie merytoryczne i emocjonalne w pracy z mistrzem 
i dla mistrza. Szkoła naukowa może być związana z ośrod-
kiem naukowym, w  którym pracuje wybitny naukowiec 
(zespół naukowców) i  jego uczniowie. Czasami miejsce 
jest jednym z istotnych czynników, który w danym czasie 
sprzyja powstaniu wspólnoty o  określonym charakterze. 
Może być to spowodowane istnieniem tradycji prowadze-
nia pewnych badań, koncentracją ludzi o  odpowiednim 
typie myślenia czy wykształcenia, istnieniem społecznego 
zapotrzebowania na pewien rodzaj myślenia czy też zgro-
madzeniem pewnych środków materialnych i finansowych 
na prowadzenie określonych badań. Wreszcie, szkoła 
naukowa skupiona jest wokół idei, unikalnego podejścia 
teoretycznego i  metodologicznego, przełomowego odkry-
cia naukowca lub kilku naukowców. Przedstawiciele szkoły 

podzielają pewien wspólny rdzeń ideowy, stanowiący istotę 
przyjmowanych założeń teoretycznych. Uczestnicy danej 
szkoły oprócz założeń teoretycznych mogą przyjmować, 
i  zazwyczaj przyjmują, także wspólne założenia metodo-
logiczne. Są one równie ważne jak założenia teoretyczne, 
a  czasami tylko one (oprócz zachodzenia wyliczonych 
już czynników), stanowiąc wspólną część rdzenia idei 
przyjmowanych przez członków danej szkoły naukowej, 
wystarczają do powstania szkoły naukowej. Często szkoły 
naukowe, jako zjawisko ciągłe i  skończone, są  nazywane 
i opisywane z pewnej perspektywy czasowej, na podstawie 
dorobku naukowego uczonych do nich zaliczanych. Szkoła 
rozpatrywana w ujęciu historycznym powstaje, trwa i zani-
ka w określonym czasie. Do etapów rozwoju szkół nauko-
wych można zaliczyć (Muszyńki, 1995, s. 64–65): 

1) uformowanie się dorobku i osobowości mistrza; 
2) dobór i kształcenie uczniów; 
3) formowanie się szkoły (powstawanie wspólnego 

rdzenia ideowego lub/i metodologicznego); 
4) rozkwit, uznanie zewnętrzne, osiąganie ważnych 

rezultatów naukowych; 
5) rozprzestrzenianie się geograficzne lub zmierzch 

szkoły.
Dodatkowo, istotnym elementem w cyklu życia szkół na-

ukowych są ich krytycy, którzy poprzez konstruktywną kry-
tykę są  często inspiratorami dla doskonalenia istniejących 
szkół lub powstawania nowych (Muszyński, 1995, s. 63–67; 
Opałek, 1983, s.  30–44). Warto w  tym miejscu podkreślić, 
że ocena roli szkół naukowych w  rozwoju nauki nie jest 
jednoznaczna, jednak przeważają osądy negatywne, gdyż 
naukowcy skupieni wokół swojego mistrza wykazują często 
tendencję do braku elastyczności w  myśleniu wyrażonej 
w „ślepym” utrzymywaniu określonych poglądów (Opałek, 
1983, s. 30–44). Szkoły naukowe powstają nie tylko jako od-
powiedź na potrzebę wyeksponowania i utrwalenia dorobku 
naukowego uznanego w krajowym czy międzynarodowym 
środowisku naukowca i  jego uczniów, ale także na skutek 
wpływu czynników pozanaukowych, takich jak dynamika 
otoczenia społeczno-gospodarczego, zmiana świadomości 
społeczeństwa i wynikające z niej oczekiwania itd. 

Cechy dyscypliny nauk o zarządzaniu jako 
czynnik kształtujący szkoły zarządzania 

O dnalezienie w literaturze przedmiotu propozycji stan-
dardów zaliczenia nurtu, kierunku, idei do tzw. szkoły 

(myśli) naukowej nie jest zadaniem łatwym, zwłaszcza 
w  ramach określonej dyscypliny naukowej, charakteryzu-
jącej się specyficznymi cechami.

Nauki o  zarządzaniu (obecnie nauki o  zarządzaniu 
i  jakości) –  choć swoje początki mają w  starożytności 
(Sharma, 1977; Marshev, 2021, s.  77) –  są  od ponad stu 
lat dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, której specy-
ficzne cechy konstytuują nie tylko podstawowe założenia, 
ale i kierunki rozwoju zarówno obszarów badawczych, jak 
i  metod poznania naukowego (metodyki badań). Owa 
specyfika dotyczy interdyscyplinarnego rodowodu nauk 
(nie tylko pochodzenie, ale i  źródła badawczo-metodycz-
no-instrumentalne umiejscawia się zarówno w  naukach 
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społecznych: ekonomii, socjologii, psychologii; humani-
stycznych: filozofii, jak i naukach technicznych, zwłaszcza 

„inżynierskich”), ich ścisłego związku z  praktyką (zarzą-
dzanie jest nauką stosowaną), osadzenia zjawisk, kategorii, 
mechanizmów i  podmiotów w  kontekście sytuacyjnym 
oraz organicznej złożoności, dynamiczności i zmienności. 

Brak ugruntowanych pryncypiów w  postaci stałych 
paradygmatów, w  większości przypadków „zapożyczone” 
instrumentarium badawcze oraz tendencja do mnożenia 
pojęć i kategorii, a także problemy z precyzyjnym uchwy-
ceniem złożonych i  interdyscyplinarnych zjawisk itd., to 
tylko niektóre słabe punkty dyscypliny. Mimo niedosko-
nałości przedstawiciele nauk o zarządzaniu rozpoznawali 
i stale rozpoznają trudną i wielowymiarową rzeczywistość 
organizacyjną osadzoną w równie niedookreślonym i słabo 
przewidywalnym otoczeniu, doskonalą warsztat badacza, 
uatrakcyjniają dzielenie się wiedzą ze studentami, współ-
pracują z otoczeniem instytucjonalnym.

Na kanwie tych specyficznych cech tworzyły się i tworzą 
nurty myślowe nazywane szkołami zarządzania. Nauka 
o  zarządzaniu przeszła przez kilka etapów, gdy uczeni 
i praktycy pracujący w różnych epokach skupiali się na tym, 
co uważali za ważne aspekty dobrej praktyki zarządzania. 
Z biegiem czasu myśliciele zarządzania poszukiwali sposo-
bów organizowania i klasyfikowania obszernych informacji 
o zarządzaniu, które zostały zebrane i  rozpowszechnione. 
Te próby klasyfikacji doprowadziły do zidentyfikowania 
szkół zarządzania. 

U źródeł pojawiania się kolejnych nurtów (szkół) w teo-
rii zarządzania i ich implementacji w działalności praktycz-
nej leżą różne przyczyny i  ich konfiguracje, nie do końca 
zbadane i  wyjaśnione. Niekiedy źródłami pierwotnymi 
i dominującymi były problemy i potrzeby praktyki (kiedy 
praktyka zarządzania wyprzedzała teorię), a  w  innych 
inspiracje teoretyczne. W  niektórych przypadkach poja-
wienie się nowego nurtu było związane z negacją nurtów 
dotychczasowych, jako ich alternatywa, w  innych jako 
komplementarne wzbogacenie oferty. W  każdym jednak 
przypadku intencje wyrażane expressis verbis przez twór-
ców i  propagatorów dotyczyły praktycznych zastosowań 
ich dorobku (Lichtarski, 2015, s. 14). Aby stać się teorią i/
lub szkołą zarządzania, doświadczenie lub praktyka muszą 
zostać poddane modyfikacjom, syntezom i testom. W tym 
celu niezbędne są  solidne ramy teoretyczne i  pojęciowe, 
aby teoria mogła nabrać odpowiedniego kształtu i zyskać 

miano szkoły zarządzania (Knootz, 1961, s. 174–188). Bywa, 
że powstanie szkół nie zawsze związane jest z powszechnie 
uznanymi nazwiskami i miejscami. Podobne, a czasem na-
wet takie same rezultaty badań mogą być wynikiem prac 
osoby lub zespołu, którzy niewystarczająco upowszechnili 
swoje dokonania, często z przyczyn obiektywnych. 

Na podstawie analizy zasobów elektronicznych baz da-
nych Scopus oraz Web of Science (a także Google Scholar 

–  w  tym tzw. literatury „szarej”) pod kątem wyszukania 
anglojęzycznych publikacji, w których podejmowane były 
badania z zakresu szkół (nurtów, myśli) zarządzania, moż-
na wywnioskować, że analizowana tematyka rozpatrywana 
jest raczej w pozycjach książkowych oraz zasobach niein-
deksowanych w  najbardziej uznanych bazach publikacji 
naukowych (tab. 1). 

Mimo relatywnie wielu odniesień w literaturze do histo-
rii rozwoju dyscypliny nauk o zarządzaniu, w tym rozwoju 
nurtów (szkół) zarządzania, niewiele z  nich –  zwłaszcza 
w krajowej literaturze przedmiotu – ma atrybuty pogłębio-
nych, wzbudzających zaufanie opracowań naukowych. Na 
gruncie polskim szczególnie cenne są  opracowania profe-
sorów: Zofii Mikołajczyk (1977), Zbigniewa Martyniaka 
(2002), Janusza Czekaja (2011), Alojzego Czecha (2019). 
Być może związane jest to z  powszechnym postrzega-
niem misji tej dyscypliny, jako nauki służącej działalności 
praktycznej, co przykuwa uwagę badaczy do jej bieżących 
i przyszłych wyzwań (Lichtarski, 2015, s. 13). 

Klasyfikacja szkół zarządzania

P onieważ szkoła naukowa jest zjawiskiem, które po-
wstaje, funkcjonuje, a następnie zanika w określonym 

czasie, a do tego może odradzać się lub przeżywać nawro-
ty, nie ma zgody co do dokładnej liczby szkół zarządzania. 
Do najczęściej wymienianych należą jednak (Koontz, 
1961, s.  174–188; Seiler, 1967; Holt, 1999, s.  135–140; 
Wren, Bedeian, 2008; Dubrin, 2012, s.  20–28; Griffin, 
2020, s. 40–53): 

• szkoła klasyczna lub tradycyjna – powstała w latach 
80. XIX wieku,

• szkoła behawioralna lub relacji międzyludzkich 
– zapoczątkowana w latach 30. XX wieku,

• szkoła ilościowa, matematyczna, badań operacyj-
nych lub teorii decyzji (decisions theory school) 

– której rodowód sięga lat 50. XX wieku,

Tabela 1. Popularność tematyki szkół zarządzania w bazach publikacji naukowych

Baza Strategia wyszukiwania Rezultat wyszukiwania

Scopus
(TITLE-ABS-KEY („school of management thought”) OR TITLE-ABS-KEY („schools 
of management thought”) OR TITLE-ABS-KEY („evolution of management thought” 
OR „history of management thought”)) 

45 dokumentów

Web of Science TOPIC: („school of management thought” OR „schools of management thought” OR 
„evolution of management thought” OR „history of management thought”) 44 dokumentów

Google Scholar „school of management thought” OR „schools of management thought” OR „evolution 
of management thought” OR „history of management thought” ok. 5740 wyników

Źródło: opracowanie własne (stan na dzień 07.05.2021 r.)
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• szkoła systemowa – powstała w latach 50. XX wieku,
• szkoła „integrująca”, sytuacyjna lub kontyngencji 

– datowana na lata 60. XX wieku.
Każda ze szkół zarządzania opiera się na nieco innych 

założeniach dotyczących organizacji, choć uznane za 
„nowe” szkoły mogą być do pewnego stopnia wariantami 
szkół poprzednio istniejących. 

Klasyczna szkoła zarządzania narodziła się w  USA 
w  wyniku prac Fredericka Taylora. Innymi często przy-
woływanymi przedstawicielami tej szkoły byli Henri Fayol, 
Max Weber, Gulick Luther and Lyndall Urwick, Harring-
ton Emerson i Henry Ford. Podstawą tej szkoły jest dążenie 
do poprawy wydajności poszczególnych pracowników, któ-
ra to wydajność była największym problemem na drodze 
do realizacji celów organizacji. Szkoła ta bowiem uznaje, 
że najważniejszymi elementami tworzącymi organizację 
są  jej cele i  struktura formalna (Holt, 1999, s.  135–140). 
W   Europie amerykańska myśl naukowa została rozpo-
wszechniona przez Francuza – Henriego Louisa Le Châte-
liera. Najwybitniejszym w Polsce przedstawicielem nauko-
wego zarządzania był Karol Adamiecki. W  swojej pracy 
skupiał się na organizacji i racjonalizacji pracy zespołowej, 
w tym podziale pracy i optymalizacji czasu procesów pracy 
(Klincewicz, 2016, s. 61).

Szkoła behawioralna –  łączona z  takimi nazwiskami, 
jak Elton Mayo, Douglas McGregor, Abraham Maslow czy 
Fedrick Herzberg – postrzega organizację jako system spo-
łeczny, z  interakcjami, komunikacją, konfliktami. Prowa-
dzone w jej ramach badania głównie dotyczyły zachowań 
pracowników w  grupie, budowy zaufania, pozytywnych 
relacji, lojalności wobec pracodawcy, motywowania w kie-
runku pobudzania do pracy kreatywnej (Lachiewicz, Ma-
tejun, 2012, s. 106).

Szkoła ilościowa –  za której głównego popularyzatora 
uważa się Roberta McNamarę –pojawiła się i rozwinęła się 
dzięki dynamicznemu rozwojowi techniki i  informatyki 
od czasu II wojny światowej. Koncentruje się na popra-
wie procesu podejmowania decyzji poprzez zastosowanie 
technik ilościowych, w tym modelowania matematycznego. 
Wymaga to zebrania wszystkich możliwych danych, wypra-
cowania wielu rozwiązań, a następnie wybrania najbardziej 
optymalnego (Griffin, 2020, s. 51–53). 

W  ramach szkoły systemowej –  łączonej z  zagranicz-
nymi nazwiskami, takimi jak: Talcott Parsons, Russell 
Lincoln Ackoff, Daniel Katz, Robert Khan, Peter M. Senge 

– organizacja postrzegana jest jako system otwarty, ale upo-
rządkowany i dążący do wewnętrznej równowagi. Uwaga 
badaczy koncentruje się na celach tego systemu, interak-
cjach zachodzących między jego podsystemami oraz zdol-
ności do reagowania na szanse i zagrożenia w środowisku. 
Przyjmują oni, że w sytuacji wprowadzenia jakiejkolwiek 
zmiany w danym podsystemie, zmiana ta pociągnie za sobą 
zmianę w pozostałych podsystemach (Stabryła i in., 2012, 
s.  36–38). Polskimi naukowcami –  przedstawicielami tej 
szkoły – są Andrzej K. Koźmiński i Marcin Bielski (Lachie-
wicz, Matejun, 2012, s. 113). 

Choć podejście sytuacyjne – któremu początek dał Harvey 
Sherman – jest przeciwieństwem spojrzenia uniwersalnego, 
charakterystycznego dla szkół klasycznej, behawioralnej 

i  ilościowej (Czerska, Szpitter, 2010, s.  129–130), to –  od-
miennie od wskazanych wyżej nurtów – nie neguje dorobku 
innych szkół zarządzania, a  wręcz szeroko korzysta z  osią-
gnięć koncepcji systemowych. To powoduje, że czasem nie 
jest uznawane za odrębną szkołę zarządzania (Stoner, Wan-
kel, 1994, s. 60). Za głównych przedstawicieli tej szkoły uwa-
ża się Petera Druckera, Raya Davisa, Lawrence’a Newmana 
i Dona Millera. Szkoła ta zakłada, że każdą sytuację należy 
rozpatrywać indywidualnie, że z  wielu dostępnych metod 
i  technik zarządzania żadna nie zadziała równie dobrze 
w każdej sytuacji. Jej przedstawiciele – w tym Gareth Morgan, 
Paul R. Lawrence oraz Jaya W. Lorsch – koncentrują się na 
opisie i analizie relacji między rozmaitymi uwarunkowania-
mi zarówno wewnątrzorganizacyjnymi, jak i zewnętrznymi, 
które uzasadniają zastosowanie danego sposobu zarządzania 
(Kaczmarek, Sikorski, 1998, s. 24).

W  opracowaniach naukowych wymieniana jest także 
tzw. szkoła empiryczna, którą czasem utożsamia się ze 
szkołą klasyczną i  datuje na ten sam okres (Holt, 1999, 
s. 135–140; Latfullin i in., 2021, s. 245–253). W innym uję-
ciu szkoła ta jest utożsamiana ze szkołą integrującą (neo-
klasyczną), której początek jest datowany na lata 60. XX 
wieku (Zyzda, 2021). Przedstawiciele szkoły empirycznej 
postrzegają zarządzanie jako studium doświadczania. Owo 
studium czasami może doprowadzić do sformułowania 
uogólnień, ale zwykle służy jednak za materiał, który na-
leży przekazać praktykom i studentom. Jeśli przeanalizują 
oni doświadczenia menedżerów odnoszących sukcesy, 
błędy popełnione w  zarządzaniu lub jeśli spróbują roz-
wiązać problemy związane z  zarządzaniem, to poznają 
skuteczność technik zarządzania i nauczą się stosować je 
w praktyce. Zakłada się, że po ustaleniu, co zadziałało, a co 
nie zadziałało w określonych okolicznościach, student lub 
praktyk będzie w stanie zrobić to samo w porównywalnych 
sytuacjach (Koontz, 1961, s. 174–188).

Twórcami klasycznej szkoły zarządzania byli praktycy 
biznesu –  inżynierowie –  tacy jak wymieniani wyżej Fri-
derick Tylor czy Henri Fayol, którzy pracowali w  przed-
siębiorstwach przemysłowych. Charakter ich pracy można 
przyrównać do charakteru pracy współczesnych konsultan-
tów biznesu, którzy diagnozują problemy organizacji i po-
magają je rozwiązać. Dlatego też szkoła empiryczna łączona 
jest ze szkołą klasyczną (Holt, 1999, s. 135–140). Są jednak 
opracowania, w  których za twórców tej szkoły uważa się 
Earnesta Dale’a, Jamesa D. Mooneya, Alana C. Raileya oraz 
Lyndalla Urwicka. Szkoła ta – w swoim ujęciu sytuacyjnym, 
integrującym, neoklasycznym –  nie tylko bada problemy 
zarządzania organizacjami, ale też przyczyniła się do wy-
dzielenia zarządzania w  postaci zawodu oraz uczynienia 
zarządzania dyscypliną naukową. Podkreśla przy tym, że 
nie istnieje jeden najlepszy sposób zarządzania, który moż-
na stosować bez względu na okoliczności.

Podsumowując syntetyczny opis szkół zarządzania, nale-
ży wskazać kilka ich najważniejszych cech. Należą do nich:

1) zróżnicowanie pod względem personalnym (jeden 
lub wielu twórców), merytorycznym (odmienne 
problematyki badawcze), metodologicznym (zróż-
nicowane metody badawcze), geograficznym (róż-
ne kraje,  kontynenty) i  czasowym (różne okresy 
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 historyczne, ale zazwyczaj dominacja jednego kie-
runku/szkoły przypada na określony okres) oraz 
w zakresie odrzucania bądź nieodrzucania dorobku 
wcześniejszych szkół;

2) zróżnicowanie procesów akceptacji założeń szkół;
3) konsekwencja w rozwoju;
4) niejednolita (etapy rozwoju, zasięg oddziaływania) 

ewolucja poszczególnych szkół;
5) komplementarność szkół wynikająca ze specyfiki 

nauk o zarządzaniu itd.

Obszary problemowe związane 
z zagadnieniem szkół zarządzania 

J ak wskazano we wstępie, pojęcie szkół zarządzania 
pojawia się już w podręcznikach z podstaw zarządza-

nia. W  opracowaniach tych –  a  także innych, na które 
powołano się w niniejszym artykule – wymienia się różne 
nazwiska przedstawicieli wybranych szkół. Nie wskazuje 
się jednak struktury określonej szkoły, mając na uwadze 
relację „mistrz – uczeń”, nie analizuje się procesu rozwoju 
danej szkoły przy uwzględnieniu czasu obecnego oraz 
geograficznego rozprzestrzeniania się szkół. Warto w tym 
miejscu wspomnieć, że rozwój szkół może mieć swoją 
narodową i  ustrojową specyfikę. Na przykład w  opra-
cowaniu V.I. Marsheva (2021) wyodrębniono rosyjskie 
i zachodnie szkoły zarządzania. Z kolei szkoła stosunków 
międzyludzkich (szkoła behawioralna) była rozwijana 
w  Harvard Business School pod kierownictwem Eltona 
Mayo i Wallace’a Donhama, a wczesny proces jej rozwoju 
przedstawił w  swojej publikacji E.S. O’Connor (1999). 
Brakuje natomiast prac poświęconych rozwojowi szkół 
zarządzania w innych ośrodkach akademickich.

Choć w  literaturze przedmiotu prezentowany jest kla-
syczny schemat tworzenia szkół naukowych (Muszyńki, 
1995, s.  64–65), to powstają wątpliwości, czy tworzenie 
szkół jest procesem ciągłym. O  ile na początku rozwoju 
nauk o  zarządzaniu dominowały określone szkoły na-
ukowe, to interesujące byłoby zbadanie, czy występowały 
okresy bez dominacji konkretnej szkoły i czy ta tendencja 
może się utrzymywać. 

Wprawdzie w  literaturze porządkuje się szkoły, mając 
na uwadze daty ich powstawania, to jednak opisany wyżej 
przypadek szkoły empirycznej wskazuje na ich nieoczy-
wistą sekwencyjność. Pojawia się także wątpliwość, czy 

„zakończenie” określonej szkoły jest możliwe. Zawsze 
bowiem może pojawić się zwolennik/kontynuator okre-
ślonej myśli naukowej.

Kolejny obszar problemowy jest związany z  omówio-
ną wcześniej specyfiką nauk o  zarządzaniu. Nasuwa się 
pytanie, czy szkoły zarządzania mają rzeczywiście swoją 
specyfikę wynikającą z  cech dyscypliny: nauki o  zarzą-
dzaniu. Być może w jakiś sposób ich rozwój jest podobny 
do rozwoju szkół w ramach innych dyscyplin naukowych. 
Można tutaj przywołać przykład szkoły matematycznej 
zarządzania, której powstanie wiąże się z dynamicznym 
rozwojem informatyki. Mogą jednak istnieć czynniki 
decydujące o  charakterystycznych cechach szkół zarzą-
dzania, a niemające istotnego wpływu na szkoły naukowe 

w  innych dyscyplinach wiedzy (np.: instytucjonalne). 
Wreszcie poza obiektywnymi przyczynami powstawania 
i ewolucji szkół – takimi jak np. potrzeby praktyki gospo-
darczej –  mogą istnieć subiektywne przesłanki (np. do 
szerszego rozpropagowania określonej myśli naukowej 
może się przyczynić pozazawodowa relacja jej autora 
z innymi naukowcami). 

Sylwetki wielu innych teoretyków zarządzania niż tych 
przedstawionych w  niniejszym artykule są  omówione 
m.in. w  „The Oxford Handbook of Management Theo-
rists” (Witzel, Warner, 2013). Ich nazwiska nie zawsze jed-
nak wiązane są z określonymi szkołami. Powstaje zatem 
pytanie, czy można ich dorobek zaliczyć do konkretnej 
szkoły zarządzania lub dlaczego tego się nie robi. Rodzi 
się także dylemat personalny, czy naukowcy powinni 
lokować swoje dokonania w którejś ze szkół zarządzania. 

Obecnie ma miejsce dynamiczny rozwój myśli nauko-
wej, którego motorem jest postęp w rozwoju technologii 
służących komunikacji. Pojawiają się liczne nowe obszary 
i  instrumentarium zarządzania. Tym samym okres trwa-
nia szkół naukowych powinien ulec skracaniu. Pojęcie 
szkoły zarządzania jest wypierane przez takie słowa, jak 

„subdyscyplina”, „orientacja”, „podejście” czy „koncepcja 
zarządzania”, a  nazwiska badaczy łączy się najczęściej 
z  subdyscyplinami zarządzania (np. z  zarządzaniem 
strategicznym) lub koncepcjami (np. lean management), 
przy czym jeden autor może być reprezentantem wielu 
subdyscyplin i koncepcji. Jeżeli nawet odważymy się na-
zwać współczesną koncepcję/zbiór koncepcji szkołą za-
rządzania, to pozostaje pytanie o oryginalność tej szkoły 
w stosunku do szkół omówionych w artykule.

Współcześni badacze funkcjonują w  innych warun-
kach niż ci sprzed setek lat. Ich dorobek podlega klasy-
fikacji w  międzynarodowych bazach naukowych, takich 
jak Web of Science czy Scopus. Cechą charakterystyczną 
tych baz jest skrótowe traktowanie obszarów zarządzania. 
Branie pod uwagę wyników prezentowanych w  bazach 
i  wyciąganie wniosków na temat rozwoju na przykład 
polskiej nauki jest obarczone poważnym błędem. Znacz-
na część dorobku polskich badaczy nie jest indeksowana 
w  wyżej wymienionych bazach. Poza tym, wspomniana 
skrótowość w  określaniu obszarów badań uniemożliwia 
identyfikację naukowców ze szkołami zarządzania. Po-
nadto relacje między młodymi i bardziej doświadczonymi 
naukowcami nie są  już tak silne jak to było kiedyś. Słab-
nie siła oddziaływania „mistrza”, gdyż jego zasób wiedzy 
konkuruje ze wspomnianymi bazami naukowymi oraz 
Google. 

Obecnie kładziony jest także nacisk na aplikacyjność 
nauk o  zarządzaniu i  umiędzynarodowienie dorobku. 
Coraz częściej badania prowadzone są  w  międzynaro-
dowych i  interdyscyplinarnych zespołach, a nowe teorie 
powstają „na styku” różnych dyscyplin naukowych. Pu-
blikowanie w tzw. „uznanych” czasopismach wymaga od 
autorów stosowania określonego schematu w prezentacji 
rozważań. Często także wydawca narzuca stosowanie 
konkretnego podejścia metodycznego (w  tym np. wyra-
finowanych metod statystycznych). Warto w  tym miej-
scu wspomnieć także o  praktykach stosowanych przez 
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wydawców polegających na odrzucaniu prac opartych na 
publikacjach pochodzących z kraju autora (uznanych za 
prace o lokalnym zasięgu). Jest to barierą rozpowszechnia-
nia na szerszą skalę myśli naukowej powstałej np. w Pol-
sce. Jeszcze inne praktyki polegają na zmuszaniu autora 
do cytowania określonych dzieł (np. prac recenzenta lub 
artykułów pochodzących z czasopisma, do którego zgło-
szono opracowanie). Rodzi się w związku z tym pytanie, 
czy powyższe służy tworzeniu i  kształtowaniu starych/
nowych szkół zarządzania. 

Podsumowanie 

W   odpowiedzi na sformułowane pytania badawcze 
w  ramach opracowania przedstawiono pojęcie 

szkół naukowych oraz dokonano charakterystyki procesu 
ich rozwoju. W  ramach wprowadzenia do zagadnienia 
szkół zarządzania opisano specyficzne cechy nauk o  za-
rządzaniu. Następnie omówiono najczęściej prezentowa-
ne w literaturze szkoły zarządzania, przywołując nazwiska 
ich przedstawicieli. Na podstawie opisów szkół zarzą-
dzania wyszczególniono najważniejsze cechy tych szkół. 
W  toku analizy publikacji poruszających kwestię szkół 
naukowych, w  tym szkół zarządzania, zidentyfikowano 
kluczowe obszary problemowe.

Dokonując krótkiego podsumowania wyników analiz, 
należy stwierdzić, że istnieje niedostatek źródeł literaturo-
wych poświęconych kompleksowej analizie problematyki 
szkół zarządzania. Brak kompleksowości przejawia się 
m.in. w schematycznym prezentowaniu chronologii szkół, 
niepodejmowaniu tematu relacji „uczeń-mistrz” czy 
współczesnej kontynuacji „typowych” szkół. Pojawiają 
się także dylematy konstytuowania szkół zarządzania we 
współczesnych warunkach funkcjonowania ludzi nauki. 

Uzyskane rezultaty badawcze nie pozostają wolne od 
ograniczeń, do których można przede wszystkim zaliczyć 
przyjęty narracyjny przegląd literatury. Objętość artykułu 
nie pozwoliła na szerszą charakterystykę poszczególnych 
szkół zarządzania. Osoby zainteresowane tematem mogą 
jednak znaleźć potrzebne informacje w  przywołanych 
w artykule źródłach literaturowych. 

W ramach kierunków przyszłych badań planuje się roz-
szerzyć przegląd literatury dotyczący szkół zarządzania. 
Choć Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 
(TNOiK) zamierza doprowadzić –  w  ramach projektu 

„Środowisko naukowe. Mistrzowie, współpracownicy, 
uczniowie. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” –  do 
szerszego spopularyzowania polskich naukowych korze-
ni przez ich prezentację na łamach czasopisma „Przegląd 
Organizacji”, to warto byłoby dokonać analiz wpisujących 
się w  obszary problemowe przedstawione w  niniejszym 
artykule. 

dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej, prof. uczelni
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Zarządzania
ORCID: 0000-0002-4627-4344
e-mail: katarzyna.piwowar-sulej@ue.wroc.pl

dr hab. Agnieszka Sokołowska-Durkalec,  
prof. uczelni
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Zarządzania
ORCID: 0000-0002-0708-9162
e-mail: agnieszka.sokolowska-
durkalec@ue.wroc.pl

Bibliografia

[1] Bojar E., Głodziński E. (2021), Doświadczenia z przeszło-
ści kanwą do budowania przyszłości nauk o  zarządzaniu, 

„Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 3–11. 
[2] Czech A. (2019), Karol Adamiecki, Instytut Technologii 

Eksploatacji – PIB, Radom.
[3] Czekaj J. (2011), Metody organizatorskie w  doskonaleniu 

systemu zarządzania, Wydawnictwo WNT, Warszawa. 
[4] Czerska M., Szpitter A. (2010), Koncepcje zarządzania: 

podręcznik akademicki, Wyd. C.H. Beck, Warszawa. 
[5] Dubrin A.J. (2012), Essentials of Management, 9th ed., South 

– Western Cengage Learning, Mason.
[6] Griffin R. (2020), Podstawy zarządzania organizacjami, 

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 
[7] Holt K. (1999), Management and Organization through 

100 Years, „Technovation”, Vol. 19, No. 3, pp. 135–140.
[8] Kaczmarek B., Sikorski C. (1998), Podstawy zarządzania. 

Zachowania organizacyjne, Absolwent, Łódź.
[9] Klincewicz K. (2016), Zarządzanie, organizacje i organizo-

wanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo 
Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa.

[10] Koontz H. (1961), The Management Theory Jungle, „Jo-
urnal of the Academy of Management”, Vol.  4, No.  3, 
pp. 174–188.

[11] Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2021), Zarządzanie. Teo-
ria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

[12] Lachiewicz S., Matejun M. (2012), Ewolucja nauk o zarzą-
dzaniu, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy za-
rządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 
s. 85–141.

[13] Latfullin G.R., Smirnova V.G., Gromova O.N., Bobyleva 
N.V. (2021), Main Approaches and Concepts Management 
Today and in the Future, Proceedings of the Conference on 
Current Problems of Our Time: The Relationship of Man 
and Society (CPT 2020), pp. 245–253.

[14] Lichtarski J. (2015), Praktyczny wymiar nauk o zarządza-
niu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

[15] Marshev V.I. (2021), History of Management Thought. Ge-
nesis and Development from Ancient Origins to the Present 
Day, Springer International Publishing, Cham.

[16] Martyniak Z. (2002), Historia myśli organizatorskiej. Wybit-
ni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej 
połowie XX wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie, Kraków. 

[17] Mikołajczyk Z. (1977), Techniki organizatorskie, Państwo-
we Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. 

[18] Muszyński Z. (1995), Siedem cech głównych szkoły nauko-
wej, „Filozofia Nauki”, Vol. 3, Nr 1–2, s. 63–67.

mailto:katarzyna.piwowar-sulej%40ue.wroc.pl?subject=
mailto:agnieszka.sokolowska-durkalec%40ue.wroc.pl?subject=
mailto:agnieszka.sokolowska-durkalec%40ue.wroc.pl?subject=


10 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 1/2022

[19] O’Connor E.S. (1999), The Politics of Management Tho-
ught: A Case Study of the Harvard Business School and the 
Human Relations School, „The Academy of Management 
Review”, Vol. 24, No. 1, pp. 117–131.

[20] Ofori-Dankwa J., Julian S.D. (2005), From Thought to The-
ory to School: The Role of Contextual Factors in the Evo-
lution of Schools of Management Thought, „Organization 
Studies”, Vol. 26, No. 9, pp. 1307–1329.

[21] Opałek K. (1983) K., Zagadnienia teorii prawa i teorii poli-
tyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

[22] Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 

[23] Seiler J.A. (1967), System Analysis in Organizational Beha-
viour, Irwin, Homewood.

[24] Sharma C.L. (1977), Evolution of Management Thought in 
the Ancient Times, ERIC Clearinghouse, Washington.

[25] Stabryła A. i in. (2012), Podstawy organizacji i zarządzenia. 
Podejścia i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

[26] Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1994), Kierowanie, Państwowe 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

[27] Witzel M., Warner M. (eds.), (2013), The Oxford Hand-
book of Management Theorists, Oxford University Press, 
London.

[28] Wren D., Bedeian A.G. (2008), The Evolution of Manage-
ment Thought, 6th ed., John Wiley and Sons, New York.

[29] Zyzda B. (2021), Nauka organizacji i  zarządzania. Szko-
ły i  podejścia w  NOiZ, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 
https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/students-reso-
urces/NOiZ%20-%20szko%C5%82y%201%2C2.pdf; data 
dostępu: 29.04.2021 r. 

School of Management Thought 
— The (Un)recognised Issue

Summary

The objective of the article is to present the process of estab-
lishing schools of academic thought, with particular empha-
sis on schools of management thought. A narrative, critical 
literature review has been used to achieve this purpose. The 
study presents the concept of schools of academic thought 
along with the characteristics of the process of their develop-
ment. As an introduction to the subject of schools of man-
agement thought, the specific features of management science 
are described. Then, schools of management thought – the 
most frequently presented in the literature – are described in 
a consistent way, with the names of their representatives being 
cited. In the course of the analysis of publications dealing with 
the issue of schools of academic thought, including schools 
of management thought, key problem areas related to their 
creation and development have been identified. The key 
conclusions of the conducted analysis include: the scarcity of 
literature sources devoted to the comprehensive analysis of 
the issues of schools of management thought and existence 
of many dilemmas in constituting schools of management 
thought in the contemporary conditions of functioning and 
development of the management science discipline.

Keywords

school of academic thought, school of management 
thought, theory of management, evolution of theory

Wprowadzenie

P owstanie i rozwój podejścia holistycznego w badaniach 
naukowych ma długą historię. W  takich naukach jak 

biologia, fizyka, astrofizyka, neurobiologia podejście ho-
listyczne doprowadziło do przełomowych odkryć. W  na-
ukach społecznych mimo licznych prób aplikacyjnych nie 
przyniosło ono znaczących efektów. Obecnie nowe tech-
nologie cyfrowe i światowa tendencja przenikania się nauk 
dają szanse na szersze stosowanie podejścia holistycznego 
w  różnych dyscyplinach naukowych, w  tym w  subdyscy-
plinie zarządzania strategicznego. W  obliczu nasilającej 
się złożoności zjawisk i  ich dużej dynamiki oraz nieprze-
widywalności podejście redukcjonistyczne zaczyna tracić 

na znaczeniu. Jednocześnie występuje potrzeba stosowania 
podejścia holistycznego w  szerszym zakresie, zarówno 
w sferze badawczej, jak i aplikacyjnej.

Celem pracy jest przedstawienie holistycznej 
koncepcji myślenia strategicznego na tle podejścia 
redukcjonistycznego.

Pierwsze pytanie badawcze dotyczy istoty myślenia 
strategicznego. Badania miały na celu odpowiedzieć na 
pytanie: jakie elementy myślenia strategicznego można 
zidentyfikować, stosując ujęcie holistyczne (całościowe)?

Drugie pytanie badawcze jest następujące: jaka jest 
struktura oraz elementy składowe holistycznej koncepcji 
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myślenia strategicznego? Koncepcja ta będzie pomocna 
w  odpowiedzi na trzecie pytanie badawcze, czyli: jakie 
nowe kierunki badań nad myśleniem strategicznym moż-
na wyodrębnić, stosując perspektywę holistyczną? 

W  badaniach zastosowano metodę analizy i  syntezy 
literatury przedmiotu. Problematyka myślenia strategicz-
nego stanowi niezmienny obszar badań literaturowych. 
Badania nad elementami składowymi myślenia strate-
gicznego prowadzili między innymi: J. Liedtka (1998), 
L. Heracleus (1998), P. Linkow (1999), I. Bonn (2001; 
2005), B.-J. Moon (2012), A.K. Olson i  B.K. Simerson 
(2015), Tierra i Passador (2018), a w Polsce: R. Krupski 
(2007; 2013), M. Romanowska (2012), J. Rybicki (2012). 
Badania te koncentrowały się pośrednio na wyróżnieniu 
elementów myślenia strategicznego i  określeniu jego 
wpływu na kształtowanie strategii organizacji bądź wyni-
ki przedsiębiorstwa.

Drugim nurtem badań nad myśleniem strategicznym 
jest kwestia pomiaru poziomu myślenia strategicznego 
oraz możliwości jego operacjonalizacji. Nurt ten obej-
muje badania nad przydatnością instrumentów pomia-
ru poziomu myślenia strategicznego jako kompetencji 
menedżerskiej i  możliwości jej rozwoju dzięki różnego 
rodzaju treningom kompetencyjnym lub warsztatom pro-
ponowanym przez firmy konsultingowe. Tego typu dzia-
łania mają na celu kształtowanie myślenia strategicznego 
korporacyjnych liderów, a także przywódców organizacji 
militarnych i paramilitarnych (Srivastava, D’Souza, 2021; 
Benito-Ostolaza, Sanchis-Llopis, 2014; Dhir i  in., 2018; 
Meyer, 2007; Shaik, Dhir, 2021; Goldman i  in., 2017; 
Nagahi i  in., 2021). W Polsce tematyką pomiaru jakości 
myślenia strategicznego zajmowała się B. Bajcar (2012), 
tworząc kwestionariusz stylu myślenia i działania jako na-
rzędzie do pomiaru wskaźników myślenia strategicznego. 

Trzeci nurt badań stanowi zagadnienie kontekstu, w ja-
kim odbywa się proces myślenia strategicznego, związany 
z  innym procesem, a mianowicie procesem podejmowa-
nia decyzji strategicznych oraz behawioralnymi aspekta-
mi realizacji strategii. Nurt ten koncentruje się na dyna-
mice procesu myślenia strategicznego, uwarunkowaniach 
kontekstowych determinujących go i wynikach realizacji 
strategii (Moon, 2013; Dixit i in., 2021; Shaik, Dhir, 2021; 
Karami, Gorzyński, 2021; Terra, Passador, 2018).

Całkowicie innym obszarem badań literaturowych jest 
kwestia holistycznego podejścia do zarządzania przed-
siębiorstwem. Problematyką holizmu czy systemowego 
podejścia do badań zajmowali się między innymi: von 
Bertalanffy (1950), P.M. Senge (1990), M.C. Jackson 
(2006), F. Dongping (2010), F. Caputo (2021). W Polsce 
badania nad koncepcjami holistycznymi i  systemowy-
mi prowadzili: M. Żemigała (2007), R. Krupski (2007), 
B. Ziębicki (2013), I. Sztangret (2015), M. Matysek (2019). 
Badania te dotyczyły głównie holistycznych modeli i kon-
cepcji zarządzania organizacjami. Termin holistyczny 
w prowadzonych badaniach oznaczał optykę obejmującą 
wszystkie obszary działalności korporacyjnej jako jeden 
spójny, wieloaspektowy system zarządzania.

W  dotychczasowych badaniach nie poświęca się więk-
szej uwagi zagadnieniu myślenia strategicznego w  ujęciu 

holistycznym –  holistycznemu myśleniu systemowemu. 
Warto więc prowadzić badania nad myśleniem strategicz-
nym z  przeciwstawnej do redukcjonizmu perspektywy 
badawczej. Powodem prowadzenia dalszych prac badaw-
czych jest zagadnienie niedostatków poznawczych w zakre-
sie myślenia strategicznego, szczególnie w kontekście inteli-
gencji strategicznej organizacji, braków metodologicznych 
(operacjonalizacji zmiennych), jak też programów edukacji 
menedżerskiej opartej na perspektywie holistycznej.

Przyjęta procedura badawcza obejmowała następujące 
etapy:

1) identyfikację literatury przedmiotu w  zakresie my-
ślenia strategicznego i podejścia holistycznego w na-
ukach o zarządzaniu i jakości;

2) analizę i syntezę wyselekcjonowanej literatury przed-
miotu; analiza oparto na dedukcyjnym sposóbie ro-
zumowania, a  syntezę –  na indukcyjnym sposóbie 
rozumowania;

3) prezentację i  opis holistycznej koncepcji myślenia 
strategicznego, jako alternatywy dla koncepcji my-
ślenia strategicznego, powstałych przy zastosowaniu 
podejścia redukcjonistycznego, osadzonego w para-
dygmacie pozytywistycznym.

Z przyjętej struktury badawczej wynika struktura arty-
kułu. Część pierwsza opisuje zastosowaną metodę badaw-
czą. Część druga traktuje o holizmie w teorii organizacji 
i  zarządzania. Następne dwie części artykułu skupiają 
się na koncepcjach myślenia strategicznego (redukcjoni-
stycznej i holistycznej). W ostatniej części pracy opisano 
ograniczenia zaproponowanej koncepcji myślenia strate-
gicznego oraz wskazano przyszłe kierunki badań. Wnio-
ski końcowe znalazły się w podsumowaniu artykułu. 

Metoda badawcza 

M etoda badawcza, jaką był przegląd literatury, obej-
mowała kilka etapów:

• Etap I. Wstępna analiza abstraktów artykułów 
w Web of Science.

W  doborze artykułów pomocne były słowa kluczowe 
wpisywane w  wyszukiwarkę. Użyto następujących słów 
kluczowych: holism, holistic approach, strategic thinking, 
behavioral strategy, strategic intelligence, contextual intel-
ligence, business intelligence, competitive intelligence, orga-
nizational intelligence systems thinking, creative thinking, 
analitical thinking, cognitive skills. Po wyszukaniu odpo-
wiednich tematycznie artykułów, używając słów kluczo-
wych, przystąpiono do ich selekcji. 

• Etap II. Przegląd wysekcjonowanych artykułów. 
Na tym etapie wybrano następujące bazy danych: 

EBSCOchost, Emerald, JSTOR, SAGE Premiere, SAGE 
Research Methods, Springier, Taylor & Francis, Wiley 
Online, Google Scholar. We wszystkich bazach danych 
wyszukiwano artykuły wstępnie wyselekcjonowane na 
podstawie abstraktów. 

• Etap III. Identyfikacja poruszanej problematyki my-
ślenia strategicznego w  publikacjach książkowych 
w  językach polskim i  angielskim, monografiach 
i periodykach w języku polskim. 
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• Etap ten  obejmował analizę literatury dotyczącej 
myślenia strategicznego oraz podejścia holistyczne-
go bądź systemowego w zarządzaniu strategicznym. 
Ostatnim krokiem tego etapu była analiza wybra-
nych artykułów w  czasopismach Przegląd Organi-
zacji oraz Organizacja i Kierowanie wydanych w la-
tach 2010–2021.

• Etap IV. Analiza i  synteza treści wyselekcjonowa-
nych publikacji.

Ostatecznie analizie poddano łącznie 155 wyselekcjo-
nowanych artykułów oraz pozycji książkowych, z czego w 
niniejszym opracowaniu wykorzystano 48 pozycji litera-
turowych w formie cytatów i odwołań.

Holizm w teorii organizacji i zarządzania

Z arówno pojęcie holizmu, jak i cała koncepcja budzą 
od lat liczne kontrowersje. Termin holistyczny zastę-

powany jest często terminem systemowy czy całościowy, 
co wywołuje ożywione dyskusje w kręgach badaczy.

Współczesna koncepcja holizmu jest obecna w  wielu 
dziedzinach naukowych i odnosi się do filozoficznej teorii 
rozwoju oraz metodologii nauk społecznych (sfery onto-
logiczna i epistemologiczna). W metodologicznym ujęciu 
istnieje pogląd, że w wyjaśnianiu zjawisk społecznych po-
winno się zwracać uwagę na badania całości, a nie tylko 
na badania poszczególnych elementów, ponieważ w  od-
niesieniu do całości oderwane od niej części mogą nie zo-
stać właściwie zrozumiane. Systemowe ujęcie zagadnień, 
podejść i sposób myślenia były wiodącym paradygmatem 
w nauce drugiej połowy XX wieku i jest nim nadal. W wie-
lu dyscyplinach naukowych stopniowo rezygnowano 
z  dotychczasowego paradygmatu redukcjonistycznego, 
polegającego na objaśnianiu zjawisk złożonych za pomo-
cą wyodrębnionych z nich prostszych elementów.

Pomimo publikacji, które w tytułach zawierają hasło: 
holizm, holistyczny, perspektywa holistyczna, podejście 
holistyczne, zarówno w  literaturze polskiej, jak i  zagra-
nicznej trudno doszukać się zunifikowanej teorii holi-
stycznej w naukach społecznych (Rybicki, 2012, s. 129). 
Zakładając, iż podejście holistyczne jest synonimem 
podejścia systemowego, nie ogranicza się ono tylko do 
przeciwstawienia holizmu redukcjonizmowi. W  litera-
turze przedmiotu odróżnia się podejście systemowe od 
holistycznego, stosując pojęcie holistyczne myślenie sys-
temowe. Wskazuje ono na fakt całościowej interpretacji 
systemów działania z perspektywy holistycznej (w  tym 
przypadku usytuowanej przez badacza na metapozio-
mie). Perspektywa holistyczna jest więc utożsamiana 
z systemem systemów (system of systems) (Jackson, 2006, 
s. 651).

Czy w  naukach społecznych holizm doprowadził do 
istotnych zmian bądź przełomowych odkryć? Jak pisze 
R. Krupski –  na pewno nie! „Co prawda nauki organi-
zacji i zarządzania, niejako od swojego zarania miały już 
w znacznym stopniu charakter systemowy poprzez takie 
swoje podstawowe kategorie, jak struktura, organizacja, 
sieć czy synergia. Natomiast tzw. nurt systemowy w  na-
ukach organizacji i  zarządzania, wykreowany w  latach 

sześćdziesiątych z  pewnością w  sensie treści nie wniósł 
nic istotnego. Udane początkowo metodologicznie próby 
opisu struktury i  funkcjonowania organizacji w  ramach 
tzw. analizy systemowej przekształcały się stopniowo 
w przeformalizowane ujęcia, które trudno było przełożyć 
na język praktyki. Ostatecznie pod koniec lat siedemdzie-
siątych wygasło zainteresowanie nurtem systemowym” 
(Krupski, 2007, s. 7). W owym czasie nurt systemowy był 
reprezentowany przez cybernetykę ekonomiczną. 

Po latach w ostatniej dekadzie XX wieku ponownie za-
interesowano się podejściem systemowym w teorii i prak-
tyce organizacji i  zarządzania. Sprawiła to niewątpliwie 
publikacja P.M. Senge’a  Piąta dyscyplina. Obejmowała 
ona teorię i praktykę organizacji uczących się oraz różne 
metodologiczne ujęcia nurtu zarządzania strategicznego. 
P.M. Senge udowodnił wielką przydatność badania dyna-
miki systemów społecznych przez identyfikację różnego 
typu sprzężeń zwrotnych i opóźnień (Senge, 2002, s. 125). 
Wprowadzając wiele różnorodnych zasad, które nazwał 
prawami piątej dyscypliny, pokazał, że swoista analiza 
systemowa może prowadzić do wielu zaskakujących 
wniosków obalających mity i  standardy organizacyjne. 
Już we wstępie do dzieła zwraca się w  nim uwagę na 
podstawowy kanon podejścia systemowego, obalający 
redukcjonistyczno-izolacyjne podejście, a mianowicie, że 
rzeczy skomplikowane należy badać w ich skomplikowa-
niu (Senge, 2002, s. 127; Krupski, 2013, s. 101).

Innym współczesnym paradygmatem o  charakterze 
holistycznym jest paradygmat sieciowy. Myślenie siecio-
we umożliwia: spojrzenie na problem z różnych perspek-
tyw, uzyskanie odpowiedniej definicji problemu, ujęcie 
i  zbadanie za pomocą sieci wzajemnych oddziaływań 
poszczególnych elementów, wyodrębnienie elementów 
i  relacji, na które zarząd czy główny strateg mają bezpo-
średni wpływ i  tych na które wpływu nie mają, lepsze 
zrozumienie całości oraz jej części, analizę dynamiki sieci 
(systemu), zwrócenie uwagi na proces uczenia się, procesy 
zmian i rozwoju (procesy emergencji).

W teorii organizacji i zarządzania podejścia: holistycz-
ne, systemowe czy sieciowe mają wiele elementów wspól-
nych, a niekiedy są postrzegane jako synonimy. Przyjmuje 
się, że ich częścią wspólną jest głównie traktowanie rze-
czywistości w sposób pełny – całościowy.

B. Ziębicki (2013) traktuje koncepcję Performance 
management jako holistyczną koncepcję zarządzania or-
ganizacją. Dodatkowo, wskazuje na Business intelligence 
jako system wspomagania decyzji biznesowych. Podobnie 
I. Sztangret (2015) przedstawia holistyczny model zarzą-
dzania wiedzą marketingową jako integralny (całościowy). 
Badacz opisuje usieciowienie procesu zarządzania wiedzą 
w relacjach z partnerami biznesowymi.

W  teorii organizacji i  zarządzania występuje także 
koncepcja kreatywnego holizmu (Jackson, 2006), przed-
stawiona w  publikacji System thinking. Creative holism 
for managers. Badacz uważa, iż w  dzisiejszych czasach, 
pełnych nieprzewidywalnych zdarzeń i  złożonych pro-
blemów biznesowych występuje potrzeba badania zjawisk 
w  konwencji holizmu kreatywnego. Oznacza to prowa-
dzenie badań w oparciu o multiparadygmatyczność przy 
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zastosowaniu wielości metodologii, czyli pluralizmie me-
todologicznym (Dongping, 2010, s. 205). Koncepcja łączy 
w sobie myślenie systemowe z kreatywnością menedżerów 
i  przyspieszeniem procesu organizacyjnego uczenia się 
w  celu analizy dynamiki systemów oraz procesów. Dzia-
łania te mają na celu zwiększenie produktywności i efek-
tywności funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach 
dynamicznego i mało przewidywalnego otoczenia.

Redukcjonistyczne koncepcje 
myślenia strategicznego

W   ujęciu redukcjonistycznym koncepcje myślenia 
strategicznego przedstawia się między innymi jako 

zbiór elementów zidentyfikowanych w  ramach badań 
cząstkowych. Zbiór ten może przykładowo zawierać: 
myślenie w  perspektywie systemowej, koncentrację na 
zamierzeniach, koncentrację na wykorzystywaniu szans, 
myślenie w perspektywie czasu oraz przedstawienie stra-
tegii jako hipotezy (Liedtka, 1998, s. 109). 

Termin myślenie w  perspektywie systemowej (Senge, 
2002) używa w  odniesieniu do uczącej się organizacji, 
wskazując na fakt, iż ten typ myślenia jest podstawą my-
ślenia strategicznego każdej organizacji. W  takim ujęciu 
problemy dzisiejszych organizacji nie mają charakteru 
pojedynczych, odizolowanych kategorii, lecz całościowy, 
systemowy charakter. Perspektywa systemowa pozwala 
uświadomić jednostce jej rolę na tle większego systemu, 
a także wpływ jej zachowań na pozostałe elementy syste-
mu oraz rezultat końcowy. Podejście systemowe pozwala 
osiągnąć dopasowanie nie tyko między poszczególnymi 
poziomami strategii: korporacyjnym, biznesowym i funk-
cjonalnym, ale również na poziomie każdego pracownika 
(Krupski 2007 s.  5). Według B.J. Moona (2012, s.  1–11), 
myślenie strategiczne składa się z  czterech elementów: 
myślenia systemowego, myślenia kreatywnego, myślenia 
w kategoriach wizji (vision driven thinking) oraz myślenia 
skoncentrowanego na rynku. Podobnie inni badacze (Ra-
domska, 2013, s. 41–54) wskazują dodatkowo na umiejęt-
ność tworzenia alternatywnych scenariuszy, przewidywa-
nie dynamiki otoczenia i formułowanie wizji.

Kolejnym elementem myślenia strategicznego, według 
G. Hamela i C.K. Prahalada (1999, s. 123–124), a właści-
wie jego cechą jest koncentracja na zamierzeniach (intent-  

-focus) i  działanie podporządkowane tym zamierzeniom 
(intent-driven). Zamierzenie strategiczne jest specyficz-
nym punktem widzenia rynku w  dłuższej perspektywie 
czasu i pozycji konkurencyjnej firmy, którą przedsiębior-
stwo ma nadzieję zbudować. Zamiar strategiczny ma swój 
wymiar emocjonalny, jest obietnicą odkrycia nowego 
konkurencyjnego terytorium. W tej konwencji zamierze-
nia strategiczne pełnią funkcję motywacyjną, zawierają 
element współzawodnictwa i  wyzwalają energię wśród 
pracowników (elementy behawioralne). 

Następnym komponentem myślenia strategicznego jest 
zdolność do wykorzystywania szans (intelligent oppor-
tunism). Istotą tego terminu jest otwartość na nowe do-
świadczenia, które pozwalają wykorzystywać alternatyw-
ne strategie, mogące się wyłonić w szybko zmieniającym 

się otoczeniu biznesowym jako bardziej odpowiednie 
w stosunku do strategii rozważanej czy aktualnie realizo-
wanej. R. Krupski (2013) nazywa ten typ rozumowania 
zarządzaniem przez okazje. Kluczowym czynnikiem suk-
cesu w myśleniu strategicznym jest zatem specyficzna per-
cepcja rzeczywistości biznesowej i zdolności kognitywne 
strategów (myślenie kreatywne). 

Innym elementem myślenia strategicznego jest my-
ślenie w  perspektywie czasu. Według G. Hamela i  C.K. 
Prahalada (1999), strategia nie tyle podlega upływowi 
czasu, co jest rozpatrywana w  kategoriach luki dyna-
micznej między aktualnymi możliwościami a przyszłymi 
zamierzeniami organizacji. Stosując terminologię szkoły 
zasobowej, występuje tutaj dynamiczne napięcie między 
zamierzeniami przedsiębiorstwa a aktualnymi zasobami, 
które mogą okazać się niewystarczające. O ile tradycyjne 
pojmowanie strategii koncentruje się na stopniu dopa-
sowania między zasobami przedsiębiorstwa i  szansami 
w  otoczeniu, o  tyle zamiar strategiczny stwarza pewne 
niedopasowanie między zasobami i  ambicjami zarządu 
przedsiębiorstwa. Myślenie strategiczne łączy przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość, wykorzystując instytucjonalną 
pamięć i  szeroki historyczny kontekst działania do kreo-
wania przyszłości. 

Oscylacja między przeszłością, teraźniejszością i przy-
szłością jest kluczowa dla procesu formułowania i wdra-
żania strategii. Zasadnicze pytanie o kształt strategii nie 
jest związane z tym, jak chcemy, by wyglądała przyszłość 
przedsiębiorstwa, którą będziemy starać się urzeczywist-
nić, lecz które elementy z przeszłości powinno się utrzy-
mać, które odrzucić, a co stworzyć całkiem nowego?

Według S. Srivastavy i  D. D’Souza (2021, s.  96), na 
myślenie strategiczne składają się następujące elementy 
składowe: wizja, kreatywność, elastyczność myślenia oraz 
przedsiębiorczość. 

Elementy myślenia strategicznego zdiagnozowane 
przy zastosowaniu podejścia redukcjonistycznego przed-
stawiono na rysunku 1. Myślenie strategiczne musi być 
skonfrontowane z kontekstem działania, czyli skompliko-
waną siecią zależności przyczynowo-skutkowych (Terra, 
Passandor, 2018, s. 869–883; Moon 2012, s. 7). Wewnętrz-
ne i zewnętrzne uwarunkowania myślenia strategicznego 
i  ich wpływ na wyniki przedsiębiorstwa badali między 
innymi A.S. Shaik i Sa. Dhir (2020) oraz B.J. Moon (2012).

Ostatni omawiany element myślenia strategicznego, 
według opisywanej koncepcji, to strategia traktowana 
jako hipoteza, która wymaga testu rynkowego. Myślenie 
strategiczne to umiejętność stawiania hipotez odnoszą-
cych się do prawdopodobieństwa sukcesu bądź porażki, 
dlatego ma ono charakter dychotomiczny, w kategoriach 
analityczno-intuicyjnych. Dychotomia na poziomie my-
ślenia strategicznego obejmuje myślenie kreatywne versus 
myślenie standardowe (analityczne). Metoda naukowa 
pozwala na syntezę myślenia kreatywnego z  analitycz-
nym na zasadzie iteracji cykli generujących i testujących 
hipotezę. Dodatkowo, w  literaturze przedmiotu jako 
cechy myślenia strategicznego wymienia się: posiadanie 
wizji, zdolność analizowania, kwestionowanie status quo 
(Linkow, 1999), kreatywność (Bonn, 2001; 2005).



14 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 1/2022

Zaprezentowana powyżej koncepcja powstała na 
skutek syntezy kilku niezależnych, cząstkowych kompo-
nentów myślenia strategicznego. Do ich identyfikacji po-
służyło podejście redukcjonistyczne, które ignoruje zależ-
ności między komponentami, uznając, iż całość jest sumą 
poszczególnych elementów, a zjawiska synergii i sprzężeń 
zwrotnych są pomijane.

Holistyczna koncepcja 
myślenia strategicznego

W  podejściu holistycznym punktem wyjścia do anali-
zy zjawisk jest zagadnienie myślenia strategicznego 

jako systemowej całości. 
W  sferze ontologicznej występuje wiele różnych ele-

mentów, które według badaczy definiują myślenie strate-
giczne. W sferze epistemologicznej zagadnienie to sprowa-
dza się do zakresu stosowania istniejących już bądź nowo 
powstających metod mających na celu pomiar poziomu 
myślenia strategicznego (Meyer, 2007, s.  36–39). Należą 
do nich: Strategy Profiler, Strategy Preference Indicator 
(Reece, 2008), Strategic Thinking Questionaire (Pisapia 
i  in., 2011), kwestionariusz stylu myślenia i  działania 
strategicznego (Bajcar, 2012), który pozwala na pomiar 
wskaźników myślenia strategicznego.

Inny nurt badań dotyczy myślenia strategicznego 
w  określonym kontekście działania i  odpowiedzi na 
pytanie: jak określony poziom myślenia strategicznego 
wpływa na wyniki przedsiębiorstwa? (Shaik, Dhir, 2021, 
s. 453–485; Dhir i in., 2018, s. 271–288; Goldman, Scott, 
2016, s.  258–280; Strvastava, D’Souza, 2020, s.  51–71; 
Dixit i in., 2021, s. 437–458; Moon, 2012, s. 1–11; Karami, 
Gorzynski, 2021, s. 1–19). 

L. Terra i J. Passandor (2018) uważają, że myślenie 
strategiczne musi być skonfrontowane z  kontekstem 

działania, czyli ze skomplikowaną siecią zależności przy-
czynowo-skutkowych. Autorzy wskazują na potrzebę 
badań kompleksowych versus badań wyizolowanych 
przypadków. Wyizolowane przypadki dynamiki proce-
sów prowadzą do konstrukcji wiedzy niemożliwej, aby 
opisać wiele aspektów myślenia strategicznego w  swej 
istocie. Występuje zatem potrzeba wypracowania podejść 
badawczych, które pozwolą na właściwe zrozumienie 
przedmiotu badań i dynamiki sieci zależności. 

Metody systemowe wymagają rozwinięcia poprzez 
pojawienie się nowych koncepcji opisu zjawisk i  metod 
ich badania (Midgley, Lindhult, 2021, s. 635–670; Caputo, 
2021, s.  639–655). Przykładem złożoności poznawczej, 
wymagającej spojrzenia z  perspektywy wielu dziedzin 
naukowych oraz zastosowania różnorodnych metod ba-
dawczych są zagadnienia myślenia strategicznego czy in-
teligencji strategicznej. Występuje w tym przypadku kilka 
obszarów badawczych dotyczących kontekstu myślenia 
strategicznego. Są to: proces zarządzania wiedzą, inteli-
gencja kontekstualna, inteligencja organizacyjna, aspekty 
organizacyjnego uczenia się oraz inteligencja strategiczna. 

Wśród badaczy istnieje konsensus co do sposobu iden-
tyfikacji wiedzy. Wiedza to coś więcej niż dane i informacje 
(Greiner i in., 2007, s. 129; Turban i in., 2007, s. 482). Celem 
zarządzania wiedzą jest jej dostarczenie w  odpowiedniej 
formie i  treści, w  odpowiednim miejscu i  czasie. Wiedza 
ma charakter kontekstowy z uwagi na dynamikę otoczenia 
(Contextual information), ale równocześnie składają się na 
nią dotychczasowe doświadczenia organizacji. Posiadane 
dane muszą dotyczyć istotnych wydarzeń zarówno w  sa-
mej organizacji, jak i w  jej otoczeniu oraz być przydatne 
w procesie podejmowania decyzji na różnych poziomach 
organizacji, a także rozwijać kapitał intelektualny. 

Inteligencja kontekstualna (Contextual intelligence) 
oznacza zdolność do wykorzystania wiedzy w  praktyce 

Myślenie

strategiczne

Myślenie

w perspektywie

czasu

Strategia

jako hipoteza

Koncentracja

na zamierzeniach

Koncentracja

na wykorzystywaniu

szans

Myślenie

w perspektywie

systemowej

Rys. 1. Przykładowa koncepcja myślenia strategicznego 
—  ujęcie redukcjonistyczne
Źródło: Liedtka,1998, s. 120
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i  w  zmiennych warunkach działania. Jest to także umie-
jętność adaptowania wiedzy w  celu przystosowania się 
do zmian w otoczeniu. Inteligencja kontekstualna określa 
sposób wykorzystania przez osoby lub organizacje swojej 
wiedzy i umiejętności w warunkach zmiennego otoczenia, 
a w szczególności, gdy otoczenie to jest odmienne od tego, 
w  którym osoba ta bądź organizacja zdobywała dotych-
czasowe doświadczenie (Khanna, 2014, s. 60).

Pojęcie inteligencji organizacyjnej odnosi się do kor-
poracyjnych baz danych i  umiejętności wykorzystania 
wiedzy w celu, ogólnie mówiąc, osiągnięcia sukcesu ryn-
kowego. Inteligencja organizacyjna obejmuje Corporate 
intelligence, Business intelligence, Competitive intelligen-
ce. Bazy danych i  wiedza stanowią podstawę procesu 
podejmowania decyzji strategicznych. Inteligencja orga-
nizacyjna zawiera w sobie elementy zarządzania wiedzą 
oraz procesów organizacyjnego uczenia się. Wskazuje 
na to koncepcja dominującej logiki, która łączy w sobie 
aspekty inteligencji organizacyjnej i  organizacyjnego 
uczenia się. Wyjaśnia ona, w  jaki sposób tworzona jest 
strategia konkurencyjna w  warunkach wzmocnienia 
dotychczasowych zachowań strategicznych i jaki jest jej 
wpływ na wyniki przedsiębiorstwa. Jednocześnie kon-
cepcja dominującej logiki wskazuje na kluczowe znacze-
nie danych, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo. Dane te 
filtrowane są  w  zależności od zdolności kognitywnych 
poszczególnych osób bądź organizacji oraz dotychcza-
sowej dominującej logiki.

Na wyniki przedsiębiorstwa mają wpływ cztery ele-
menty: strategia konkurencji, wartości i  oczekiwania, 
wzmocnione zachowania strategiczne (wzmocnione 
przez sprzężenie zwrotne) oraz analityka przefiltrowa-
nych danych. W koncepcji tej również wiedza i myślenie 
strategiczne kształtują dominującą logikę, która ma bez-
pośredni wpływ na formułowanie strategii konkurencji. 
Strategia tworzy się inkrementalnie jako ciąg zachowań 
strategicznych, wzmocnionych lub osłabionych przez 
proces organizacyjnego uczenia się. Dzięki doświadcze-
niom i procesowi organizacyjnego uczenia się dotychcza-
sowy sposób myślenia strategicznego ulega zmianom, co 
implikuje ewolucję dominującej logiki przedsiębiorstwa 
lub jej brak (Paradoks Ikara).

Myślenie strategiczne jest konstruktem wielowymiaro-
wym, a jego komponenty są różnie identyfikowane przez 
badaczy. Myślenie strategiczne zaczęto traktować jako dy-
namiczny proces, który w sposób ciągły wpływa na misję, 
strategię oraz operacje związane z  potrzebami klientów 
i rynku (Moon, 2012, s. 1–11). 

Przeprowadzone badania literaturowe wykazały róż-
norodność elementów składowych myślenia strategicz-
nego (odpowiedź na pierwsze pytanie badawcze), a  ich 
całościowe usystematyzowanie przedstawiono poniżej:

1. Strategia jako: hipoteza, gra, nauka, sztuka.
2. Dominujący typ myślenia: holistyczny, systemowy, 

kreatywny, innowacyjny.
3. Koncentracja na: szansach, zamierzeniach, podej-

mowaniu decyzji strategicznych, poszukiwaniu nisz, 
wychwytywaniu słabych sygnałów, orientacji ryn-
kowej.

4. Umiejętność: kreowania wizji, rozwijania misji, 
tworzenia synergii, tworzenia przewagi konkuren-
cyjnej, optymalnej alokacji zasobów.

5.  Myślenie w kategoriach: podejmowania spójnych 
działań systemowych, dynamiki procesów, ela-
styczności działań, ograniczania czy minimalizacji 
ryzyka.

W literaturze przedmiotu obok badań nad myśleniem 
strategicznym mniej uwagi poświęca się konstruktowi 
inteligencji strategicznej.

Według J.R. Wellsa (2014), pojęcie inteligencja strate-
giczna (Strategic IQ) dotyczy zarówno jednostek, jak i zbio-
rowości. J.R. Wells w swojej książce Strategic IQ. Creating 
Smarter Corporations odnosi inteligencję strategiczną 
zarówno do poszczególnych menedżerów, głównie najwyż-
szego szczebla zarządzania korporacją, jak i do zespołów 
i całej organizacji. Autor nie definiuje jednak samego poję-
cia inteligencja strategiczna (Strategic IQ), lecz opisuje za-
chowania organizacji o wysokim, średnim oraz niskim po-
ziomie inteligencji strategicznej (Wells, 2014, s. 103–140). 
W tym ujęciu działania strategiczne można oceniać tylko 
ex post (analiza rzeczywistej strategii organizacji).

Organizacje o  różnych poziomach inteligencji stra-
tegicznej można rozpoznać po  skutkach ich zachowań 
strategicznych w  konkretnym ekosystemie biznesowym. 
Zachowania strategiczne są  natomiast skutkiem podję-
tych przez członków organizacji decyzji strategicznych. 
Urzeczywistnione, celowe działania rynkowe lub ich brak 
składają się na strategię behawioralną organizacji. 

Niestety, samo pojęcie inteligencji strategicznej (w uję-
ciu J.R. Wellsa) jest jeszcze w małym stopniu opisane w li-
teraturze przedmiotu i z tego powodu występuje brak jego 
operacjonalizacji (Sajdak, 2016, s. 6–8).

Termin inteligencja strategiczna odnosi się również 
nie tyle do inteligencji człowieka, ile do umiejętności 
zarządzania wiedzą, w tym danymi, przy wykorzystaniu 
technologii informatycznych i sztucznej inteligencji (Lei-
bowitz, 2006).

Holistyczny obraz koncepcji myślenia strategicznego 
przedstawia rysunek 2  (odpowiedź na drugie pytanie 
badawcze).

Zachowania rynkowe podmiotów gospodarczych, 
wynikające pośrednio ze zdolności poznawczych korpo-
racyjnych strategów, w coraz większym stopniu uwarun-
kowane są sprawnością stosowanego systemu zarządzania 
wiedzą oraz procesem organizacyjnego uczenia się. Zdol-
ności poznawczo-behawioralne głównych decydentów 
w organizacji ograniczone są z kolei zakresem ich ram po-
znawczych (Cognitive frameworks), map kognitywnych, 
sposobem rozumowania i rodzajem błędów poznawczych, 
występujących w  procesie postrzegania rzeczywistości 
 organizacyjnej i rynkowej.

Nauki o bezpieczeństwie inteligencję strategiczną defi-
niują jako system cech przywódczych (Levine i in., 2017, 
s. 2390–2423). Cechy te muszą być rozpatrywane w kon-
tekście, który stanowi swoiste wyzwanie dla samego lide-
ra. Brane pod uwagę są  również relacje między liderem 
a ludźmi, którymi przewodzi bądź dowodzi. Jest to zatem 
odmienna interpretacja konstruktu, który zaproponował 
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J.R. Wells. Pod pojęciem inteligencja strategiczna rozumie 
się także system zarządzania wiedzą na potrzeby procesu 
podejmowania decyzji strategicznych. Istnieje duże praw-
dopodobieństwo prawdziwości tezy, że przedsiębiorstwa 
o wysokim poziomie inteligencji strategicznej tworzą stra-
tegie proaktywne oraz szybciej się uczą niż konkurencja. 
Nie wiadomo jednak, czy organizacje o  wysokim pozio-
mie myślenia strategicznego posiadają również wysoki 
poziom inteligencji strategicznej, a  podjęte decyzje stra-
tegiczne kiedy prowadzą do rozwoju, a kiedy do regresu 
organizacji?

Inteligencja

strategiczna

Myślenie

strategiczne

Aspekty

organizacyjnego

uczenia się

Inteligencja

organizacyjna

Inteligencja

kontekstualna

Aspekty

zarządzania

wiedzą

Rys. 2. Koncepcja myślenia strategicznego w ujęciu holistycznym 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Prahalad, Bet-
tis,1986; 1995; Leibowitz, 2006; Wells, 2014

Organizacje o  wysokim poziomie inteligencji strate-
gicznej, według J.R. Wellsa,  cechuje: łączenie myślenia 
strategicznego z działaniem, stosowanie strategii proak-
tywnych, wyprzedzanie konkurencji pod względem in-
nowacji. Organizacje te: posiadają zdolność do nieustan-
nej zmiany, przy jednoczesnym kształtowaniu otoczenia 
na korzyć przyszłej przewagi konkurencyjnej, potrafią 
modyfikować swoje działanie w  sposób ciągły poprzez 
skoncentrowanie na wskaźnikach skorelowanych ze 
strategicznym sukcesem, rozpraszają inteligencję stra-
tegiczną w  całej organizacji, mają świadomość erozji 
przewagi konkurencyjnej w  czasie i  potrafią zbudować 
dynamiczną przewagę konkurencyjną (Wells, 2007). 
Przewaga konkurencyjna może wynikać nie tylko z  ja-
kości produktów, niskich cen, koncentracji na niszy 
rynkowej, ale również z pionierskiego wejścia na rynek. 
Wyprzedzenie działań konkurencji związane jest bez-
pośrednio z  inteligencją strategiczną przedsiębiorstwa, 
z  przewidywaniem tego, co zrobią konkurenci (Com-
petitive intelligence). Wysoki poziom inteligencji strate-
gicznej uzależniony jest od szybkości uczenia się człon-
ków organizacji. Nie ma jednak jasności, w jaki sposób 
zdolności jednostek w zakresie inteligencji strategicznej 
mogą stać się dynamiczną zdolnością przedsiębiorstwa 

(Levine i in., 2017, s. 2390–2423). O ile obecnie myślenie 
strategiczne jest utożsamiane z kompetencją menedżer-
ską, o  tyle inteligencja strategiczna –  ze zdolnościami 
członków organizacji. Wynika z  tego, iż zarówno my-
ślenie strategiczne, jak i inteligencję strategiczną można 
rozwijać dzięki organizacyjnemu uczeniu się i kumulacji 
doświadczeń. 

Ograniczenia zaproponowanej koncepcji 
oraz kierunki przyszłych badań 

H olistyczna koncepcja myślenia strategicznego po-
wstała na gruncie koncepcji dominującej logiki C.K. 

Prahalada i R.A. Bettisa (1986; 1995) oraz koncepcji hie-
rarchizacji poszczególnych rodzajów inteligencji J. Lei-
bowitza (2006). Budowa koncepcji opierała się również 
na poglądach J.R. Wellsa (2014) dotyczących poziomów 
inteligencji strategicznej w organizacji. Pod uwagę wzięte 
zostały poglądy S. Levine i innych (2017) na temat kogni-
tywnych możliwości antycypowania zachowań konku-
rencji. Dyskusyjny może być dobór koncepcji bazowych, 
stworzonych przez wymienionych powyżej badaczy. 
Zaproponowany konstrukt mógłby w większym stopniu 
traktować o inteligencji strategicznej jako procesie zarzą-
dzania wiedzą i kłaść nacisk na rozwiązania informatycz-
ne związane z Business intelligence. 

W  artykule pojęcia Business intelligence, Competitive 
intelligence, Corporate intelligence dla uproszczenia wy-
wodu zostały ujęte w  całość jako Organizational intelli-
gence. Pominięto także zagadnienie błędów poznawczych 
menedżerów i ich percepcji warunków działania. Badania 
nie obejmowały również procesu zarządzania wiedzą 
w  kontekście podejmowanych decyzji strategicznych 
i wyłaniania się strategii behawioralnych.

Holistyczna koncepcja myślenia strategicznego otwie-
ra wiele pionierskich kierunków badań nad myśleniem 
strategicznym. Analiza holistycznej koncepcji myślenia 
strategicznego umożliwia wyznaczenie nowych kierun-
ków badań i nowych pytań badawczych (są one odpowie-
dzią na trzecie postawione pytanie badawcze): 

1. Jakie są zależności między myśleniem strategicznym 
a inteligencją strategiczną?

2. Jak mierzyć poziom inteligencji strategicznej, a  jak 
poziom myślenia strategicznego?

3. W jaki sposób organizacje o wysokim poziomie inte-
ligencji strategicznej uczą się i wykorzystują wiedzę?

4. Jaki wpływ na zachowania strategiczne (strategie 
behawioralne) ma wysoki, a  jaki niski poziom my-
ślenia strategicznego?

5. Jak podnosić poziom myślenia strategicznego danej 
organizacji?

6. Jakie występują relacje pomiędzy poszczególnymi 
komponentami myślenia strategicznego?

7. Jak zoperacjonalizować badania dynamiki procesu 
myślenia strategicznego? 

8. W jaki sposób wysoki poziom inteligencji strategicz-
nej wpływa na proces podejmowania decyzji strate-
gicznych, strategie behawioralne i wyniki przedsię-
biorstwa?
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Powyższe pytania badawcze dotyczą zagadnień sfor-
mułowanych w oparciu o podejście holistyczne w myśle-
niu strategicznym. Zagadnienia te wymagają konkrety-
zacji przy zastosowaniu podejścia redukcjonistycznego. 
Zatem oba podejścia: holistyczne i  redukcjonistyczne 
uzupełniają się na różnych poziomach poznawczych 
i nie są traktowane w artykule jako wzajemnie sprzecz-
ne czy wykluczające się. Podejście holistyczne tworzy 
perspektywę badawczą z  lotu ptaka (big picture), gdyż 
z  definicji jest ujęciem całościowym (holistic thinkers 
approach). Podejście redukcjonistyczne sprowadza się 
do cząstkowego poznania rzeczywistości, ale w sposób 
szczegółowy (reductionizm thinkers approach). Ten pa-
radoks badawczy można rozwiązać dzięki syntezie obu 
podejść na odpowiednim metapoziomie poznawczym. 

Podsumowanie 

P odejście holistyczne może stanowić swoiste reme-
dium na postępujący proces atomizacji nauki. Za-

proponowana koncepcja prowadzi do systematyzacji 
obecnej wiedzy w trzech obszarach: poznawczym (umiej-
scowienie myślenia strategicznego w szerokim kontekście 
badawczym), metodologicznym (wskazanie na koniecz-
ność pojawienia się metod mierzenia poziomu inteligen-
cji strategicznej) i  praktyki zarządzania strategicznego 
(wskazanie na możliwość kształtowania i  doskonalenia 
umiejętności myślenia strategicznego jako wielowymiaro-
wej kompetencji menedżerskiej).

Przy zastosowaniu perspektywy holistycznej (cało-
ściowej) badanie pozwoliło na identyfikację dwudziestu 
czterech elementów składowych myślenia strategicznego.

Przeprowadzone badania literaturowe pozwoliły odpo-
wiedzieć na pytanie, jaka jest struktura i jakie są elementy 
składowe holistycznej koncepcji myślenia strategicznego? 
Zagadnienie myślenia strategicznego osadzone zostało 
w  szerokim kontekście różnych typów inteligencji, od 
inteligencji kontekstualnej, poprzez inteligencję organi-
zacyjną do inteligencji strategicznej. Badania pozwoliły 
stwierdzić, iż kontekstem procesu myślenia strategicznego 
są dodatkowo dwa równoległe procesy: proces zarządza-
nia wiedzą i proces organizacyjnego uczenia się. Stanowią 
one swoisty kontekst procesu myślenia strategicznego 
poprzez sprzężenia zwrotne.

Uzyskano również odpowiedź na pytanie, jakie 
kierunki nowych badań nad myśleniem strategicz-
nym można zidentyfikować, stosując perspektywę 
holistyczną?

Zagadnienie myślenia strategicznego stanowi i będzie 
stanowić stały obiekt badań ze względu na swoją istotność 
dla sukcesu bądź porażki przedsiębiorstwa.
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Holism in Strategic Thinking

Summary

The article is purely theoretical. It deals with the issue 
of applying a  holistic approach in research on strategic 
thinking. The first part of the article is an introduction. 
The second part describes the research methodology. The 
following part of the article focuses on the description of 
the holistic approach in management and quality sciences. 
The holistic approach in the article is not treated as a syn-
onym for a systemic or network approach. It is a holistic 
view of the issue in the conducted research. The following 
part of the work describes strategic thinking using reduc-
tionist research logic. The next part of the work deals with 
the presentation of a holistic concept of strategic thinking.
The last part of the work presents the limitations of the 
concept and indicates new directions of research on stra-
tegic thinking. The summary includes the answers to the 
previously asked research questions.
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Wprowadzenie

K oncepcja orientacji przedsiębiorczej (OP) opisuje za-
chowania strategiczne przedsiębiorstw wyrażające się 

w tym, że dążą one do wdrażania innowacji, podejmowa-
nia ryzyka i działań proaktywnych bardziej intensywnie 
niż konkurenci. Charakteryzuje ona zatem zachowania 
przedsiębiorcze na poziomie przedsiębiorstwa jako cało-
ści, które odzwierciedlają decyzje podejmowane przez top 
management (Wiklund, Shepherd, 2005, s. 74).

Na świecie istnieje duża liczba badań, w  których 
eksploruje się OP z różnych perspektyw (Pimentel i in., 
2017; Basso i  in., 2009). W szczególności przedmiotem 
tych badań są związki OP z wynikami przedsiębiorstw, 
ich efektywnością (Basco i  in., 2020; Gull i  in., 2021; 
Gupta, Batra, 2016; Lee i in., 2019; Wang, Juan, 2016). W. 
Wales, V. Gupta, L. Marino i G. Shirokova (2019, s. 96) 
zauważają jednak, że najwięcej badań zostało zrealizo-
wanych w  gospodarkach dojrzałych, stosunkowo mało 
w tych, które przeszły transformację gospodarczo-ustro-
jową. Do tych ostatnich można zaliczyć Polskę. Wiedza 
dotycząca związku: OP – wyniki przedsiębiorstw jest za-
tem nadal niepełna, mimo iż koncepcję OP uważa się za 
jedną z najlepiej ugruntowanych w badaniach z zakresu 
przedsiębiorczości (Rauch i in., 2009, s. 762). Uwzględ-
niając powyższe okoliczności, podjęto się badania, któ-
rego przedmiotem stała się OP polskich przedsiębiorstw. 
W badaniu tym skoncentrowano się na relacji: OP a wy-
niki przedsiębiorstw oraz na roli wybranych zmiennych, 
które mogą moderować ten związek. Sformułowano 
trzy zasadnicze cele badawcze dotyczące OP polskich 
przedsiębiorstw: (1) ocena natężenia OP w  badanych 
podmiotach; (2) rozpoznanie związku pomiędzy OP 
a  wynikami przedsiębiorstw (mierzonymi za pomocą 
wybranej miary), (3) ustalenie, czy na związek pomiędzy 
OP a  wynikami przedsiębiorstw mają wpływ wybrane 
zmienne moderujące (wielkość, zasięg rynkowy, rodzaj 
działalności organizacji).

Orientacja przedsiębiorcza i jej wymiary

M odel OP, który jest współcześnie najczęściej wyko-
rzystywany w badaniach dotyczących problematyki 

przedsiębiorczości (George, Marino, 2011, s.  990; Wales 
i  in., 2013, s.  357–383), bezpośrednio nawiązuje do kon-
ceptualizacji D. Millera (1983) i  narzędzia badawczego 
opracowanego przez J.G. Covina i  D.P. Slevina (1989). 

Model ten zakłada, że w skład OP wchodzą trzy wymiary 
charakteryzujące przedsiębiorcze zachowania strategiczne 
organizacji, poprzez które OP manifestuje sposoby „by-
cia przedsiębiorczym” w  organizacjach czy jednostkach 
biznesowych (Covin, Wales, 2019, s.  4). Wymiary te 
obejmują: innowacyjność, proaktywność i  podejmowa-
nie ryzyka. Wymiar innowacyjności opisuje nastawienie 
zarządu przedsiębiorstwa na poszukiwanie i  wspieranie 
nowych rozwiązań (Lumpkin, Dess, 1996, s.  146), które 
mogą prowadzić do nowych produktów/usług, technolo-
gii czy innych procesów (Vij, Bedi, 2012, s. 19). Wymiar 
ten odzwierciedla także skłonność do eksperymentowania, 
podejmowania prób innego podejścia do obecnych spo-
sobów działania, aby w  szczególności zaproponować od-
biorcom nową wartość i polepszyć pozycję konkurencyjną 
na rynku (Covin i in., 2006, s. 61). Rola tego wymiaru jest 
szczególna, gdyż innowacje postrzegane są  jako „serce 
przedsiębiorczości”, jako środek, który umożliwia wyko-
rzystanie szans (Basso i in., 2009, s. 318). Drugi z wymia-
rów OP – proaktywność ujawnia się jako chęć bycia pierw-
szym w  dostrzeganiu i  wykorzystaniu innowacyjnych 
szans (w  porównaniu z  konkurentami), aby wyprzedzić 
konkurencję poprzez przewidywanie przyszłego popytu 
(Kraus i in., 2012, s. 166). Proaktywność utożsamiana jest 
z  dążeniem do bycia pionierem we wdrażaniu nowych 
rozwiązań produktowych i innych (Zellweger, Sieger, 2012, 
s. 70). Zależy ona od tego, czy zarządzający kładą nacisk na 
inicjatywy odkrywania, oceniania i  wykorzystywania no-
wych szans poprzez tworzenie nowych produktów/usług 
lub inicjatyw przyczyniających się do rozszerzania rynków 
(Entrialgo i in., 2000, s. 427–436). Podejmowanie ryzyka, 
jako trzeci wymiar OP, implikuje gotowość do realizowa-
nia odważnych działań, takich jak wchodzenie w  nowe 
obszary działalności, nieznane nowe rynki i  przeznacza-
nie znacznych zasobów na przedsięwzięcia o niepewnych 
wynikach. Podejmowanie ryzyka oznacza gotowość do 
zaangażowania znacznych zasobów w  przedsięwzięcia, 
które wiążą się z dużym prawdopodobieństwem porażki 
(Wiklund, Shepherd, 2003, s. 75). Jednakże ryzyko związa-
ne z tego typu decyzjami alokacyjnymi jako konsekwencji 
dokonywanych wyborów strategicznych jest kontrolowa-
ne i kalkulowane (Vij, Bedi, 2012, s. 20). 

Należy zaznaczyć, że klasyczna koncepcja D. Millera 
(1983) na przestrzeni czasu podlegała pewnym modyfi-
kacjom (rozszerzenie do pięciu wymiarów, dodatkowo 
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obejmujących autonomię i  tzw. agresywną konkurencyj-
ność). Pojawiły się także propozycje rekonceptualizacji 
konstruktu OP. Pewne refleksje w  tym zakresie sformu-
łował D. Miller (2011), a także B.S. Anderson, P.M. Krei-
ser, D.F. Kuratko, J.S. Hornsby i Y. Eshima (2015), którzy 
zaproponowali wprowadzenie dwóch wymiarów OP: 
zachowań przedsiębiorczych (innowacyjność i proaktyw-
ność) oraz menedżerską postawę wobec ryzyka (Ander-
son i in., 2015, s. 1582–1583).

Pomiar OP może wskazywać na istotne jej zróżnico-
wanie w  zależności od tego, na ile organizacje dążą do 
innowacji, na ile aktywnie wchodzą na nowe rynki i na 
ile akceptują ryzyko (jego określony poziom) – w poszu-
kiwaniu i wykorzystaniu nowych możliwości (Anderson 
i  in., 2015). Koncepcja OP może zatem posłużyć jako 
miara przedsiębiorczości (Dyduch, 2008) i  dlatego też 
wykorzystywana jest ona w  badaniach wpływu przed-
siębiorczości na wyniki przedsiębiorstw, w  tym na ich 
efektywność.

Orientacja przedsiębiorcza 
a wyniki przedsiębiorstw

D otychczasowe badania eksplorujące związek pomię-
dzy OP a  wynikami przedsiębiorstw w  większości 

potwierdzają pozytywny wpływ OP na wyniki przedsię-
biorstw, mierzone różnymi miernikami (Basco i in., 2020; 
Gupta, Batra, 2016; Lee i in., 2019; Tajeddini i in., 2020; 
Wang, Juan, 2016). Jednocześnie z analizy badań dotyczą-
cych tego wpływu wynika, że siła związków pomiędzy OP 
a  wynikami przedsiębiorstw jest zróżnicowana1. Opiera-
jąc się na obszernym przeglądzie badań zrealizowanych 
w tym obszarze, W.J. Wales, V.K. Gupta i F.T. Mousa (2013, 
s.  369–370) stwierdzili, że znacznego zróżnicowania 
wielkości siły związku między OP a  wynikami przedsię-
biorstw, występującego w analizowanych przez nich bada-
niach, nie można wyjaśnić jedynie błędem prób. Wyniki 
ich badania wskazują, że istnieją zmienne moderujące 
siłę tego związku. Ich zdaniem, dwa czynniki wyjaśniają 
dużą wagę zmiennych moderujących. Po pierwsze, OP 
może być koniecznym, ale niewystarczającym warunkiem 
uzyskania lepszych wyników organizacyjnych. Po drugie, 
przy braku odpowiedniego kontekstu OP jako postawa 
strategiczna może być źródłem poważnego marnotraw-
stwa, ponieważ wymaga znacznych inwestycji w  zasoby 
i w ich utrzymanie (Wales i in., 2013, s. 368–369). 

Na rolę moderatorów relacji OP –  wyniki przedsię-
biorstw znacznie wcześniej niż W.J. Wales, V.K. Gupta 
i F.T. Mousa (2013) zwrócili uwagę G.T. Lumpkin i G.G. 
Dess (1996). Wskazali oni na dwie podstawowe katego-
rie potencjalnych moderatorów tej relacji: zmienne ze-
wnętrzne, związane z otoczeniem przedsiębiorstwa oraz 
zmienne wewnątrzorganizacyjne. Wśród zmiennych 
należących do pierwszej z  grup moderatorów wymie-
nionych przez G.T. Lumpkina i G.G. Dessa (1996, s. 152) 
dotychczas badano takie cechy otoczenia, jak jego dy-
namizm (Kraus i in., 2012; Wójcik-Karpacz i in., 2019), 
wrogość czy specyfikę sektora (Lumpkin, Dess, 2001). 
Natomiast badania dotyczące zmiennych wewnątrzorga-
nizacyjnych, jak dotąd dotyczyły m.in.: wielkości firmy 
(Real i  in., 2014), jej zaawansowania technologicznego 
związanego z  przedmiotem działalności firmy (Rauch 
i  in., 2009), struktury organizacyjnej, kultury przed-
siębiorstwa, cech członków top managementu (Davis 
i in., 2010). W prowadzonych badaniach uwzględniano 
także jako moderatory zmienne charakteryzujące relacje 
międzyorganizacyjne (sieciowość), opisujące wysiłki 
zmierzające do ustanowienia powiązań z  podmiotami 
zewnętrznymi (Wales i  in., 2019). OP badana była też 
w  kontekście rozwoju przedsiębiorstwa związanego 
ze zmianą skali i  zasięgu działania (Moreno, Casil-
las, 2008), w  tym jego umiędzynarodowienia (Etemad, 
2015). Uwzględniając wyniki wskazanych badań doty-
czących OP i  wyników przedsiębiorstwa oraz poszuku-
jąc zmiennych moderujących tę relację, sformułowano 
następujące hipotezy:

H1: OP wpływa pozytywnie na wyniki przedsiębiorstw.
H2: Zależność: OP – wyniki przedsiębiorstw jest mo-

derowana przez wybrane zmienne charakteryzujące 
przedsiębiorstwo.

H2a: Im większe jest przedsiębiorstwo, tym silniejszy 
jest wpływ OP na wyniki przedsiębiorstwa.

H2b: Rodzaj działalności prowadzonej przez przedsię-
biorstwo jest czynnikiem moderującym zależność: 
OP – wyniki przedsiębiorstw.

H2c: Im większy jest zasięg rynkowy przedsiębiorstwa, 
tym silniejszy wpływ OP na wyniki przedsiębiorstwa.

Model badawczy uwzględniający powyższe zależności 
pomiędzy OP a  wynikami przedsiębiorstw w  przedsię-
biorstwach różnej wielkości, reprezentujących różnorod-
ne sektory i  działających na rynkach o różnym zasięgu, 
przedstawia rysunek 1.

Wielkość

przedsiębiorstwa

Zasięg

rynkowy

ORIENTACJA

PRZEDSIĘBIORCZA
ZYSK

Rodzaj prowadzonej

działalności

H1

H2a

H2c

H2b

Rys. 1. Model badawczy
Źródło: opracowanie własne
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Metoda badawcza

R ealizacja wyznaczonych celów i  weryfikacja przyję-
tych hipotez została osiągnięta w oparciu o badanie 

pierwotne, które swoim zakresem obejmowało różne 
aspekty związane z  konkurencyjnością polskich przed-
siębiorstw. Na potrzeby artykułu wykorzystano jedynie 
wybraną część uzyskanych danych, która pozwoliła na 
ustalenie, czy w  przedsiębiorstwach funkcjonujących 
w  Polsce istnieje zależność pomiędzy OP a  wynikami, 
a także na rozpoznanie, czy wielkość firmy, jej zasięg ryn-
kowy i rodzaj prowadzonej działalności są moderatorami 
tej zależności. 

Badaniem objęto przedsiębiorstwa funkcjonujące na 
terenie Polski. W  badaniu wzięły udział 343 przedsię-
biorstwa2, wśród których 14% stanowiły mikroprzedsię-
biorstwa, 49% małe, 22,4% średnie i  14,6% duże firmy. 
Wielkość przedsiębiorstwa została rozpoznana w oparciu 
o  kryterium zatrudnienia (liczba zatrudnionych osób), 
które należy do najczęściej wykorzystywanych w  bada-
niach przedsiębiorstw różnej wielkości. Wartości pro-
gowe zaczerpnięto z  rekomendacji Komisji Europejskiej 
dotyczącej definiowania mikro-, małych i średnich przed-
siębiorstw (Komisja Europejska, 2003). Wśród badanych 
przedsiębiorstw 12,5% specjalizowało się w  działalno-
ści handlowej, 35,3% w  działalności usługowej, 21,6% 
w działalności produkcyjnej. 30,6% prowadziło natomiast 
działalność mieszaną. 17,5% firm swoim zasięgiem obej-
mowała rynek lokalny, 24,8% rynek regionalny, 31,2% 
krajowy i 20,1% rynek międzynarodowy.

Respondentami badania byli przedstawiciele kadry 
zarządzającej przedsiębiorstwami. Zastosowaną metodą 
badawczą była ankieta bezpośrednia (PAPI). Badanie 
przeprowadziło Centrum Badań i Rozwoju (CBR), z któ-
rego bazy została dobrana próba badawcza. Ankieter re-
prezentujący CBR przeprowadzał ankietę bezpośrednio 
z menedżerami wybranych firm.

Do pomiaru OP zastosowano konstrukt, zawierający 
8  pytań/stwierdzeń dotyczących trzech wymiarów OP: 
innowacyjności (3  pytania/stwierdzenia), proaktywności 
(3  pytania/stwierdzenia) i  podejmowania ryzyka (2  pyta-
nia/stwierdzenia). Konstrukt ten stanowi modyfikację na-
rzędzia pierwotnie opracowanego przez J.G. Covina i D.P. 
Slevina (1989) i  jest on powszechnie stosowany w  bada-
niach OP (George, Marino, 2011; Dyduch, 2008; Kraśnicka, 
2010). We wszystkich zadanych pytaniach/stwierdzeniach, 
będących składowymi wskazanego konstruktu, respon-
denci oceniali zachowania kadry menedżerskiej w  skali 
5-stopniowej, gdzie 1 – oznaczało najniższe natężenie danej 
aktywności, 5 – najwyższe jej natężenie3.

Do pomiaru drugiej badanej zmiennej –  wyników 
przedsiębiorstwa –  wykorzystano szacunkową ocenę 
poziomu zysku netto w  porównaniu do konkurentów 
w ciągu ostatnich trzech lat4. Wyboru tej miary dokonano 
w oparciu o studia literatury przedmiotu. Wykazały one, 
że w badaniach dotyczących OP do wyrażenia wyników 
biznesowych używane są  różnorodne miary wyników 
przedsiębiorstwa (Rauch i in., 2009), zarówno finansowe, 
jak i  pozafinansowe, a  także obiektywne i  subiektywne. 

Wśród tych miar najczęściej stosuje się subiektywne mia-
ry wyników finansowych (Wójcik-Karpacz, 2017, s. 154). 
Obejmują one ocenę czynników, takich jak: wzrost sprze-
daży i  zwrot z  inwestycji (ROI), zysk netto w  ostatnich 
trzech latach albo zysk netto w  ostatnich trzech latach 
w  porównaniu do głównych konkurentów (Wójcik-Kar-
pacz, 2017, s. 150). Powszechne zastosowanie subiektyw-
nych miar wyników finansowych (ich samoocena –  naj-
częściej w  stosunku do konkurentów) wynika głównie 
z tego, że miary te silnie korelują z obiektywnymi miarami 
wyników (Dess, Robinson, 1984; Rosenbusch i in., 2011), 
a tego typu dane są stosunkowo łatwo dostępne.

Do weryfikacji przyjętych hipotez w analizie otrzyma-
nych danych wykorzystano model regresji logistycznej. 
Jest to model matematyczny, który jest powszechnie uży-
wany w  naukach ekonomicznych w  badaniach przedsię-
biorstw (Kaczmarek, 2011). Do prezentacji danych wska-
zujących na ukierunkowanie badanych przedsiębiorstw 
na OP zastosowano natomiast statystyki opisowe.

Wyniki badania — poziom 
orientacji przedsiębiorczej 
polskich przedsiębiorstw

O trzymane dane wskazują, że w większości badanych 
przedsiębiorstw menedżerowie są  nastawieni na 

badania i rozwój, innowacje i wprowadzanie nowych pro-
duktów. Jedynie w  co piątej organizacji kadra zarządza-
jąca jest ukierunkowana na marketing wypróbowanych 
i sprawdzonych produktów (rys. 2).

W świetle deklaracji ankietowanej kadry zarządzającej 
w badanych przedsiębiorstwach liczba wdrożeń nowych 
produktów jest dość wysoka. Uzyskane odpowiedzi 
wskazują bowiem, że w ponad 40% podmiotów w ciągu 
3  badanych lat wprowadzono nowe rozwiązania, a  jedy-
nie w co trzecim przedsiębiorstwie nie wdrożono żadnych 
lub prawie żadnych nowych linii produktów (rys. 3).

Warto przy tym podkreślić, że prawie 38% responden-
tów wskazało, że modyfikacje produktów dokonywane 
w ich organizacjach były przełomowe lub zdecydowanie 
radykalne. Znacznie mniej menedżerów, bo reprezentu-
jących 28% badanych przedsiębiorstw, określiło zakres 
dokonywanych zmian wprowadzanych w  produktach 
oferowanych w ciągu trzech badanych lat jako mało lub 
w niewielkim stopniu znaczące (rys. 4).

Kolejne oceny respondentów dotyczyły proaktywności 
jako wymiaru OP. Często lub bardzo często nowe produk-
ty, usprawnienia organizacyjne czy też nowe technologie 
wytwarzania badane przedsiębiorstwa wdrażały przed 
swoimi konkurentami (nieco ponad 1/3 badanych organi-
zacji). Natomiast 27% respondentów oceniło, że ich firmy 
rzadko lub bardzo rzadko jako pierwsze wprowadzają 
nowe produkty, usprawnienia organizacyjne czy też nowe 
technologie wytwarzania (rys. 5).

Ankietowane przedsiębiorstwa zachowują się w  zróż-
nicowany sposób w odniesieniu do swoich konkurentów. 
Okazało się, że liczba firm odpowiadających na działania 
konkurentów i tych, które rozpoczynają działania będące 
impulsem do działań konkurencji, jest zbliżona (rys. 6).
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Rys. 2. Ukierunkowanie przedsiębiorstw na marketing wypróbowanych i sprawdzonych produktów/
usług vs. na innowacje i badania i rozwój 
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Źródło: opracowanie własne

Odnosząc się do zachowań konkurencyjnych bada-
nych przedsiębiorstw, warto zwrócić uwagę, iż do wyko-
rzystania okazji rynkowych przed konkurentami zdecy-
dowanie dąży jedynie 8% ankietowanych przedsiębiorstw. 
Dwukrotnie więcej jest natomiast przedsiębiorstw, które 

starają się całkowicie unikać starć konkurencyjnych i sku-
piać się na wypracowanym status quo (rys. 7).

Mając na względzie, że 32% badanych przedsiębiorstw 
zdecydowanie lub w znacznym stopniu dąży do rywalizacji 
z konkurentami, a ponad 37% w mniejszym lub większym 
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stopniu stara się unikać starć konkurencyjnych (rys. 6), in-
teresujące są odpowiedzi respondentów na temat nastawie-
nia kadry zarządzającej ich firmami co do podejmowania 

projektów o wysokim ryzyku (trzeci wymiar OP). Okazuje 
się bowiem, że aż w prawie 45% przedsiębiorstw menedże-
rowie są zwolennikami ryzykownych przedsięwzięć (rys. 8).

0%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

1 2 3 4 5

Przedsiębiorstwo bardzo rzadko

jako pierwsze wprowadza nowe

produkty/usługi, usprawnienia

organizacyjne, technologie wytwarzania

Przedsiębiorstwo bardzo często

jako pierwsze wprowadza nowe

produkty/usługi, usprawnienia

organizacyjne, technologie wytwarzania

10,79%

16,33%

35,57%

28,86%

8,45%

Rys. 5. Oceny respondentów dotyczące częstotliwości wprowadzania przez przedsiębiorstwo no-
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Źródło: opracowanie własne
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konkurentów
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Ciekawe jest również stanowisko kadry zarządzającej 
co do skali i rodzaju działań przedsiębiorstwa ze względu 
na charakter jego otoczenia. W  tym przypadku 41% re-
spondentów oceniło, że w ich organizacji menedżerowie 
są przekonani lub też w dużym stopniu wierzą, że wska-
zane jest podejmowanie odważnych, szeroko zakrojonych 
działań niezbędnych do realizacji celów firmy. O połowę 
mniej było natomiast wskazań, w których badani ocenili, 
że kadra zarządzająca ich przedsiębiorstwami nastawiona 
jest całkowicie lub w  znaczącym zakresie na stopniowe 
i ostrożne działania (rys. 9).

Rezultaty badań relacji: orientacja 
przedsiębiorcza a wyniki przedsiębiorstw 
i moderatory tego związku

Z  deklaracji badanych menedżerów wynika, że w ostat-
nich trzech latach 36,4% badanych przedsiębiorstw 

osiągnęło prawie taki sam zysk netto jak ich główni kon-
kurenci. Tylko 6,7% respondentów określiło zysk netto 
ich przedsiębiorstw w porównaniu z konkurentami jako 
zdecydowanie lepszy, a ponad 40% respondentów oceniło 

go jako lepszy lub raczej lepszy. Natomiast za gorsze w od-
niesieniu do konkurencji zyski netto firmy uznało 16,6% 
respondentów.

Opinie respondentów na temat zysku netto ich przed-
siębiorstw w  porównaniu do głównych konkurentów 
posłużyły do analizy, w  wyniku której dokonano rozpo-
znania, czy istnieje założony związek pomiędzy OP a wy-
nikami przedsiębiorstw, mierzonymi subiektywną miarą 
oceny zysku netto w stosunku do głównych konkurentów 
(H1). W obliczeniach, których celem było zbadanie tego 
związku, wykorzystano model regresji logistycznej. Obli-
czenia te wykazały, że badane zmienne pozostają w ścisłym 
związku (tab. 2). Dla relacji: OP – wyniki przedsiębiorstw 
poziom istotności p był mniejszy od 0,001. Hipotezę H1 
uznano zatem za zweryfikowaną pozytywnie.

W dalszej kolejności przeprowadzono obliczenia mają-
ce na celu ustalenie, czy zależność występująca pomiędzy 
OP a szacowanym zyskiem netto badanych firm w porów-
naniu do głównych konkurentów jest moderowana przez: 
(i) wielkość organizacji; (ii) jej zasięg rynkowy oraz (iii) 
rodzaj prowadzonej działalności. W  wyniku przepro-
wadzonej analizy stwierdzono, że żadna ze zmiennych 
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(wielkość firmy, zasięg rynkowy, rodzaj prowadzonej 
działalności) nie jest moderatorem badanego związku. 
W przypadku każdej z badanych zmiennych poziom istot-
ności p przekroczył 0,05 (tab. 3). Na tej podstawie nega-
tywnie zweryfikowano hipotezy H2a, H2b i H2c.

Dyskusja wyników

D eklarowana innowacyjność polskich przedsiębiorstw 
jest w badanej próbie stosunkowo wysoka. Jeśli jednak 

uwzględnić znaczące odsetki odpowiedzi (w  granicach 
30–40%) oceniających poszczególne wymiary na pozio-
mie 3 punktów (w skali 5-stopniowej), wówczas wskazuje 
to, że polskie przedsiębiorstwa charakteryzują się obecnie 
umiarkowaną OP. Takie rezultaty prezentowanego bada-
nia wspierają wyniki badania przeprowadzonego przez 
A. Wójcik-Karpacz i  innych (2019, s.  14), w którym OP 
polskich firm została oceniona w  zbliżony sposób. War-
to również przypomnieć, że podobne wnioski co do OP 
organizacji działających na polskim rynku sformułował 
W. Dyduch (2008). Mając na względzie taki stan rzeczy, 
można zaryzykować wniosek, że w minionych latach OP 
polskich przedsiębiorstw nie uległa znaczącym zmianom. 
Analizując otrzymane wyniki, trzeba mieć jednak na 
względzie, że koncepcja OP opisuje bardziej aspiracje 
kadry menedżerskiej, jej przekonania niż faktycznie sto-
sowaną strategię przedsiębiorstwa czy jego strategię kon-
kurowania. Wysoki poziom OP może nie być przez kadrę 
oceniany pozytywnie, zwłaszcza jeśli chodzi o  wymiar 
podejmowania ryzyka (ale nie tylko), który może narażać 
przedsiębiorstwo na straty czy marnotrawstwo zasobów 
(Rauch i in., 2009).

Rezultaty naszego badania dowodzą, że OP polskich 
przedsiębiorstw ma wpływ na ich wyniki (mierzone su-
biektywną miarą oceny zysku netto w stosunku do głów-
nych konkurentów). Zależność pomiędzy OP i wynikami 
przedsiębiorstw została wielokrotnie potwierdzona w ba-
daniach prowadzonych w  różnych gospodarkach (Gal-
breath i in., 2020; Olowofeso i in., 2021), także w Polsce 

(Bratnicki, Gabryś, 2011). W  tym zakresie przedsiębior-
stwa funkcjonujące na polskim rynku nie różnią się zatem 
od tych, które działają w innych krajach.

Wyniki bieżącego badania wskazują również, że 
moderatorem zależności występującej pomiędzy OP 
i wynikami polskich firm (szacowanymi zyskami netto 
w stosunku do konkurentów) nie jest wielkość przedsię-
biorstwa. Takie rezultaty badania są  nieco zaskakujące. 
Można się bowiem spodziewać, że im większe jest przed-
siębiorstwo, tym silniejszy wpływ OP na wyniki przed-
siębiorstwa. Wraz z wielkością przedsiębiorstw wzrasta 
przecież masowość podejmowanych operacji i rośnie ich 
specjalizacja, a zatem zmieniają się możliwości przedsię-
biorstw związane z uzyskaniem korzyści skali (Zowada, 
2011, s. 163). Większe przedsiębiorstwa, w porównaniu 
z mniejszymi, dysponują też wyższymi zdolnościami in-
nowacyjnymi, zasobami (czy dostępem do nich), a także 
z reguły posiadają kadrę menedżerską z wyższymi kom-
petencjami. Przyjęte założenie wydawało się tym bar-
dziej prawdopodobne, że dane statystyczne z  polskiej 
gospodarki wskazują, że wielkość przedsiębiorstw kore-
luje z ich poziomem innowacyjności – rośnie ona wraz 
ze wzrostem wielkości przedsiębiorstw (Raport o stanie 
sektora …, 2021)5. Ponadto badania przeprowadzone 
wśród polskich przedsiębiorstw dowodzą, że wielkość 
przedsiębiorstw ma wpływ na ich działania strategiczne, 
a  wśród nich na innowacje (Steinerowska-Streb, 2017, 
s. 127).

Rozważając wielkość przedsiębiorstwa w  kontekście 
jego OP, należy jednakże uwzględnić również inne niż 
przedstawione powyżej spojrzenie, a  mianowicie, że 
małe firmy są bardziej elastyczne, mogą szybciej reago-
wać na zmiany rynkowe, na pojawiające się możliwości/
szanse, a procesy decyzyjne przebiegają w nich znacznie 
sprawniej (Vij, Bedi, 2012, s.  23). Czynniki te mogły 
przesądzić o  otrzymanym wyniku, który wskazuje, że 
wielkość przedsiębiorstwa nie jest moderatorem w rela-
cji: OP – wyniki. Odnosząc się do takiego rezultatu bada-
nia, należy podkreślić, iż chociaż zazwyczaj w badaniach 

Tabela 2. Obliczenia regresji logistycznej odnośnie do związku pomiędzy orientacją przedsiębiorczą i wynikami badanych przedsię-
biorstw, mierzonymi subiektywną miarą oceny zysku netto w stosunku do głównych konkurentów 

Estimate SE
95% C.I. (a)

β z p
Lower Upper 

0.43619 0,07586 0,28752 0,5849 0,30616 5,75 < 0,001

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Obliczenia dotyczące wielkości przedsiębiorstwa, jego zasięgu rynkowego oraz rodzaju prowadzonej działalności jako mode-
ratorów zależności orientacji przedsiębiorstwa — wyniki przedsiębiorstw

Zmienna Estimate SE z p

Wielkość firmy
Rodzaj działalności

Zasięg rynkowy

0,0730
0,0395
0,0308

0,0760
0,0734
0,0599

0,961
0,539
0,514

0,336
0,590
0,608

Źródło: opracowanie własne
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potwierdza się, że wielkość moderuje wyniki przedsię-
biorstw (Real i  in., 2014), to są  również takie badania, 
które potwierdzają, że wielkość przedsiębiorstwa jest 
silniejszym moderatorem relacji: OP a wyniki przedsię-
biorstw w  małych przedsiębiorstwach, w  porównaniu 
z dużymi. Wnioski z badań prowadzonych w tym obsza-
rze nie są zatem jednoznaczne (Rauch i in., 2009, s. 776), 
co świadczy o tym, że wpływ wielkości przedsiębiorstwa 
na badaną relację jest niezwykle złożony. Odnosząc się 
do uzyskanych przez nas wyników, uważamy, że powin-
ny one zachęcić do dalszych pogłębionych badań w tym 
obszarze. Mogą one skłonić badaczy do poszukiwania 
innego podejścia do badania OP w kontekście wielkości 
przedsiębiorstw. Być może właściwe byłoby zbadanie 
relacji OP a wyniki przedsiębiorstw odrębnie w małych 
i odrębnie w dużych przedsiębiorstwach, stosując dobra-
ne do ich specyfiki odmienne miary/wskaźniki ich wyni-
ków, na co zwraca uwagę m.in. J. Andersen (2010, s. 317).

Otrzymane dane dowodzą także, że zasięg rynkowy 
przedsiębiorstwa (rynek lokalny/regionalny/międzyna-
rodowy) nie jest czynnikiem moderującym zależność: 
OP – wyniki. W założeniach początkowych przyjęto, że 
taka moderacja może mieć miejsce, ponieważ przedsię-
biorstwa o szerszym zasięgu rynkowym mają dostęp do 
szerszej gamy klientów i  tym samym mają możliwość 
osiągnięcia większych zysków. Niemniej jednak większy 
zasięg terytorialny przedsiębiorstwa nie zawsze prowa-
dzi do poprawy jego wyników. Dzieje się tak dlatego, że 
obok pozytywnych skutków zwiększenia rynków zbytu 
przedsiębiorstwa mogą pojawić się negatywne efekty 
związane z  tym procesem. Efekty te są  konsekwencją 
wzrostu ryzyka i kosztów transakcyjnych wynikających 
z  działania na rynkach o  różnej charakterystyce oraz 
wzrostu ogólnych kosztów koordynacji i  zarządzania 
(Ratajczak-Mrozek, Mielcarek, 2017, s.  124). Wydaje 
się zatem, że czynniki te mogły mieć decydujący wpływ 
na uzyskany wynik. W  przyszłości zmienna w  postaci 
typ rynku (lokalny, regionalny itd.) może być zastąpio-
na stosowanym w  niektórych badaniach konstruktem 

„orientacja rynkowa”.
Przeprowadzone badanie dowodzi ponadto, że ro-

dzaj prowadzonej działalności (produkcyjna, handlowa 
itd.) nie moderuje związku pomiędzy OP i  wynikami 
polskich firm (zyskami netto porównywanymi do kon-
kurentów). Przyczyn braku występowania tej zależności 
można poszukiwać we wzrastającej konkurencyjności 
na rynku dóbr i  usług. Rosnąca pod wpływem globali-
zacji, internacjonalizacji, a  także postępu technicznego 
i  technologicznego presja konkurencyjna znajduje naj-
wyraźniej odzwierciedlenie w  działaniach podejmowa-
nych we wszystkich przedsiębiorstwach (handlowych, 
produkcyjnych, usługowych) oraz w  ich wynikach. 
Mając na względzie zidentyfikowany brak moderacji, 
można się zastanowić nad tym, czy w przyszłości, w ba-
daniach nad moderatorami związku: OP –  wyniki 
przedsiębiorstw, zamiast podziału na przedsiębiorstwa 
handlowe, produkcyjne i usługowe, zastosować podział 
na przedsiębiorstwa z  sektorów o  różnym zaawanso-
waniu technologicznym, który został wykorzystany 

przykładowo w  badaniach J. Machnik-Słomki (2020, 
s.  189–190). W  takim podejściu niekiedy wyodrębnia 
się sektor o  wysokim i  niskim stopniu zaawansowania 
technologicznego (high-tech i nonhigh-tech industries). 

Otrzymane wyniki odnośnie do moderatorów relacji: 
OP – wyniki przedsiębiorstw okazały się pewnym zasko-
czeniem. Badania zmiennych moderujących związek: OP 
a  wyniki przedsiębiorstw zaskakują jednak nie po  raz 
pierwszy. Podobnie, niespodziewane wyniki uzyskali 
przykładowo G.T. Lumpkin, W.J. Wales i  M.D. Ensley 
(2006), badając wpływ wieku na tę relację (w szczególno-
ści odnośnie do wymiaru innowacyjność). 

Podsumowanie

Z aprezentowane badanie wspiera rezultaty badań po-
twierdzających związek pomiędzy OP a  wynikami 

przedsiębiorstw. Wzbogaca ono także wiedzę na temat 
czynników moderujących relację pomiędzy OP a  wyni-
kami przedsiębiorstw. W  badaniu tym skoncentrowano 
się bowiem na trzech moderatorach tej relacji, które, jak 
dotąd, wedle naszej wiedzy, w  tym kontekście nie były 
w Polsce przedmiotem badań (wielkość, zasięg rynkowy, 
rodzaj działalności organizacji). Co więcej, moderujący 
wpływ charakterystyk firmy w badaniach nad OP uważa 
się za obszar zaniedbany.

Wyniki badania po  raz kolejny sygnalizują złożoność 
związków pomiędzy OP a  wynikami przedsiębiorstw, 
a  wnioski z  nich płynące mogą inspirować do dalszych 
poszukiwań także innych zmiennych moderujących, jak 
wspomnianych wyżej – strategii konkurowania czy orien-
tacji rynkowej. Wśród propozycji dalszych kierunków ba-
dań w tym obszarze szczególnie ciekawa wydaje się – jako 
zmienna moderująca – rodzinność firmy, ponieważ przed-
siębiorstwa rodzinne dominują w strukturze podmiotów 
w większości gospodarek na całym świecie. Interesujące 
mogłyby być także badania, w  których rolę zmiennych 
moderujących spełniałyby zarówno czynniki zewnętrzne 
(cechy otoczenia), jak i inne zmienne organizacyjne (np.: 
styl przywództwa, kompetencje kadry menedżerskiej, 
kultura organizacyjna, struktura). Wśród moderatorów 
zewnętrznych atrakcyjny wątek stanowią postawy i  za-
chowania klientów, a także kontekst kulturowy.

Rozpatrując rezultaty zaprezentowanego bada-
nia, należy mieć na względzie, że badanie to ma kilka 
ograniczeń. Na otrzymane wyniki mogła mieć wpływ 
struktura próby. Ponadto na rezultatach badania mógł 
zaważyć wybrany sposób pomiaru wyników (subiek-
tywne oceny respondentów), chociaż –  jak zaznaczono 

– zastosowany miernik jest dość często wykorzystywany 
w badaniach nad związkiem pomiędzy OP i wynikami 
przedsiębiorstw.
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Przypisy

1) W  literaturze przedmiotu prezentowane są  także badania 
niepotwierdzające tej pozytywnej zależności, na co zwracają 
uwagę m.in. polscy badacze tego zagadnienia (Wójcik-Kar-
pacz i in., 2019). Krytyczną analizę badań potwierdzających 
pozytywną relację pomiędzy OP a  efektywnością przedsię-
biorstw przeprowadził m.in. J. Andersen (2010), jednocze-
śnie prezentując wyniki badań pokazujące brak takiej zależ-
ności. 

2) Celem ustalenia wielkości badanej próby odniesiono się do 
danych dotyczących przedsiębiorstw funkcjonujących w Pol-
sce, z których wynika, że w 2019 r. na polskim rynku działało 
2,08 mln firm (Zakrzewski, Skowrońska, 2019). Dla okre-
ślenia wymaganej wielkości próby przyjęto poziom ufności 
α=0,95 oraz błąd maksymalny 5%. Wielkość frakcji ustalo-
no na 0,2 na podstawie danych publikowanych przez GUS 
za lata 2015–2017 dotyczących innowacji wprowadzonych 
w  polskich przedsiębiorstwach (Główny Urząd Statystycz-
ny, 2018). Wymagana minimalna wielkość próby wyniosła 
323. Ostatecznie badania przeprowadzono z  większą liczbą 
respondentów wynoszącą 343.

3) Dla tak skonstruowanego miernika OP przeprowadzono 
analizę rzetelności w oparciu o model Alfa Cronbacha, co po-
zwoliło na określenie właściwości skal pomiarowych. Współ-
czynnik Alfa Cronbacha wyniósł 0,882. Na wysoką rzetelność 
opracowanych skal wskazują wartości współczynnika Alfa 
Crobacha znacznie powyżej 0,7.

4) Szacunkowa ocena poziomu zysku netto w porównaniu do 
konkurentów w  ciągu ostatnich trzech lat została dokona-
na z  wykorzystaniem 7-stopniowej skali Likerta, w  której 
1 oznaczało zdecydowanie lepiej od konkurencji, a 7 – zde-
cydowanie gorzej od konkurencji. 

5) Jak wynika z Raportu o stanie sektora małych i średnich przed-
siębiorstw w Polsce (Skowrońska, Tarnawa, 2021, s. 8), przy-
kładowo wśród przedsiębiorstw przemysłowych (w  latach 
2017–2019) 18,9% wdrożyło nowe lub istotnie ulepszone 
produkty lub procesy biznesowe. Ze względu na wielkość 
przedsiębiorstw wdrożenia miały miejsce w: 11,2% małych 
przedsiębiorstw, w 34,3% średnich przedsiębiorstw i w 60,6% 
dużych przedsiębiorstw.
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Entrepreneurial Orientation and Business 
Performance of Polish Companies

Summary

The article presents the results of a  study that aims at 
recognizing the entrepreneurial orientation (EO) of 
companies operating on the Polish market. Moreover, the 
study objective is to identify the relationship between EO 
and business profitability (measured with the selected 
measure). Furthermore, it aims to determine whether 
there is a relationship between EO and three moderating 
variables (size, market range, type of company activity). 
These goals were achieved based on primary research. 
The conclusions indicate that enterprises operating in 
Poland characterizes moderate OP. The results also show 
that the OE of Polish companies has an impacts on their 
profitability. The company’s size, the type of business ac-
tivity, and the firms’ market range do not moderate that 
relationship.

Keywords

entrepreneurial orientation, moderators of entrepreneur-
ial orientation, business performance

Wprowadzenie

M inione trzy dekady, a zwłaszcza ostatnia XX wieku 
oraz pierwsza obecnego, to okres, który bez wąt-

pienia wpisze się na karty historii gospodarczej świata 
jako czas, gdy przedsiębiorstwa w  nieporównywalnym 
dotąd nasileniu starały się budować swoją konkuren-
cyjność międzynarodową w  oparciu o  internacjonali-
zację kapitałową. Bardziej bowiem niż kiedykolwiek 
wcześniej w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych 
(BIZ) postrzegały drogę prowadzącą do zwiększania 
efektywności zaangażowanego kapitału i wzrostu swojej 
wartości. 

Inwestycje te stały się narzędziem tworzenia i  roz-
budowy grup kapitałowych z  rosnącym uczestnic-
twem jednostek zależnych zlokalizowanych za granicą 
kraju podmiotu dominującego. Interesujące jest, że 

w przeciwieństwie do początku ostatniej dekady minio-
nego wieku, kiedy to zaangażowanie kapitałowe za grani-
cą podmiotów z krajów rozwijających się było znikome, 
w efekcie wysokiego wzrostu podejmowanych przez nie 
BIZ, osiągnięty został poziom, który sprawia, że obecnie 
zalicza się ich udział w  ogóle należności z  tytułu tych 
inwestycji do istotnych zjawisk w gospodarce światowej1. 
Stąd aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw z  tej gru-
py krajów, jej uwarunkowania i skutki tworzą aktualnie 
ważny obszar badawczy.

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania 
zmian aktywności inwestycyjnej za granicą największych 
przedsiębiorstw międzynarodowych świata oraz najwięk-
szych przedsiębiorstw międzynarodowych z  krajów roz-
wijających się i  transformujących gospodarki, poziomu 
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ich internacjonalizacji w okresie minionych trzech dekad, 
a  także ukazanie zmian zaangażowania kapitałowego za 
granicą polskich przedsiębiorstw oraz wartości aktywów 
za granicą największych z nich.

Artykuł zawiera odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy można uznać, iż w minionych ostatnich trzech 

dekadach nastąpiło rozpoczęcie procesu zbliżania 
się skali aktywności inwestycyjnej za granicą pod-
miotów z krajów rozwijających się oraz transformu-
jących gospodarki do podmiotów z  krajów rozwi-
niętych?

2. Czy w okresie objętym badaniem zmniejszył się dy-
stans dzielący największe przedsiębiorstwa między-
narodowe z  krajów rozwijających się i  transformu-
jących gospodarki do największych przedsiębiorstw 
międzynarodowych świata w  zakresie wartości po-
siadanych aktywów za granicą oraz poziomu inter-
nacjonalizacji?

3. Czy miało miejsce upodobnienie struktury pro-
wadzonej działalności 100 największych przedsię-
biorstw międzynarodowych z krajów rozwijających 
się i  transformujących gospodarki do struktury 
działalności gospodarczej 100 największych przed-
siębiorstw międzynarodowych świata? 

4. Jaki dystans w  zakresie wartości aktywów za gra-
nicą dzieli największe przedsiębiorstwa między-
narodowe z  Polski i  największe przedsiębiorstwa 
z  krajów rozwijających się oraz transformujących 
gospodarki?

W tym celu zaprezentowano odpowiednie charaktery-
styki największych przedsiębiorstw międzynarodowych 
(ang. multinational enterprises – MNEs) z obydwu grup 
krajów oraz zaangażowania kapitałowego za granicą pol-
skich przedsiębiorstw.

Przegląd literatury przedmiotu

C oraz więcej publikacji poświęconych jest internacjo-
nalizacji kapitałowej przedsiębiorstw międzynaro-

dowych pochodzących z  krajów rozwijających się (ang. 
multinational enterprises from developing countries – DC 
MNEs). Impulsem do wzmożenia aktywności badawczej 
dotyczącej tych przedsiębiorstw stało się rosnące znacze-
nie BIZ z  krajów rozwijających się i  transformujących 
gospodarki w  światowych przepływach kapitału, obser-
wowane w minionych dwóch dekadach (Karaszewski i in., 
2014, s. 7–8; Jaworek, Kuzel, 2015, s. 55–70).

Początki badań nad internacjonalizacją w  formie 
kapitałowej datują się jednak wcześniej –  od lat 70. 
minionego wieku. To one przyniosły podstawę podej-
mowania próby periodyzacji rozwoju zaangażowania 
kapitałowego za granicą DC MNEs. Efektem tych badań 
stało się bowiem wyodrębnienie pierwszej fali rozwo-
ju, trwającej do początków ostatniej dekady XX wieku. 
Można ją określić mianem „fazy nikłego rozwoju”. W jej 
prezentacji badacze zwracali uwagę z  jednej strony na 
niewielkie doświadczenia tych przedsiębiorstw w  pro-
wadzeniu działalności zagranicznej, z drugiej natomiast 
na specyficzne cechy DC MNEs, różnicujące je od 

MNEs z krajów rozwiniętych, zwanych „konwencjonal-
nymi”. W identyfikacji różnic cech podnoszono głównie 
kwestie: przewag własnościowych, kierunków geogra-
ficznej ekspansji (Lecraw, 1977; Kumar, McLeod, 1981; 
Lall, 1983; Khan, 1987), a także uwarunkowań strategii 
inwestowania (Cuervo-Cazurra, 2007). Cechy te spra-
wiały, że w  pierwszej fazie DC MNEs podejmowały 
BIZ w krajach sąsiednich i w krajach o podobnym lub 
niższym etapie rozwoju (Heenan, Keegan, 1979; Wells, 
1983; Yeung, 1994). 

Zdaniem J.H. Dunninga i  innych (1998), z  począt-
kiem lat 90. XX wieku rozpoczęła się druga fala aktywno-
ści DC MNEs w zakresie podejmowania BIZ, odmienna 
od fali pierwszej. DC MNEs z  drugiej fali pochodziły 
z  krajów znajdujących się na wyższym etapie rozwoju 
przemysłowego, w których dokonał się znaczący rozwój 
sektorów przemysłowych wymagających wysokich na-
kładów kapitałowych. Podejmowały one inwestycje za-
graniczne związane z  poszukiwaniem zasobów natural-
nych w  krajach słabiej rozwiniętych, jak też inwestycje 
zagraniczne ukierunkowane na rynek w krajach bardziej 
rozwiniętych. DC MNEs stawały się bardziej globalne 
i  upodabniały się do MNEs z  krajów rozwiniętych 
(Narula, 2010, s.  10). Po 1990 roku do międzynarodo-
wej ekspansji w formie BIZ dołączyły przedsiębiorstwa 
z transformujących się gospodarek postsocjalistycznych 
(Jaworek, Karaszewski, 2021). Skala podejmowanych 
BIZ w drugiej fazie wskazuje, że można ją określić mia-
nem nasilającego się rozwoju DC MNEs. 

Druga połowa pierwszej dekady nowego tysiąclecia 
zaowocowała znaczącą intensyfikacją aktywności ka-
pitałowej DC MNEs za granicą. Niektórzy badacze do-
strzeżone zmiany uznali za podstawę sformułowania 
tezy, iż nastąpiła trzecia fala ich rozwoju, różniąca się 
od dwóch poprzednich. Miało to dotyczyć w szczegól-
ności przedsiębiorstw z  krajów BRICS (Gammeltoft, 
2008). Odmienny pogląd prezentuje R. Narula (2010, 
s. 11), który twierdzi, że aktywność DC MNEs w tym 
czasie to naturalne przedłużenie drugiej fali. Podob-
nego spostrzeżenia dokonał R. Ramamurti (2008). 
Wskazał on, że ostatnie dekady XX wieku i  początek 
obecnego to czas, w  którym DC MNE przeszły od 
okresu dziecięcego do młodzieńczego i szybko zbliżają 
się do pełnoletności (Ramamurti, 2008). Osiąganie tej 
pełnoletności interesująco opisują Y. Luo i R.L. Tung 
(2018), wskazując przy tym, że DC MNEs zaznaczają 
coraz wyraźniej swoje miejsce w  gospodarce świato-
wej. Coraz bardziej widoczne jest, że przedsiębiorstwa 
z  krajów rozwijających się i  transformujących gospo-
darki w  internacjonalizacji drogą kapitałową znalazły 
skuteczny sposób osiągania sukcesów na arenie mię-
dzynarodowej i  coraz śmielej nią podążają (Kara-
szewski i  in., 2014, s. 138). To oraz fakt, że w okresie 
2005–2020 kraje te zwiększyły ponad dwukrotnie 
swój udział w światowych należnościach z tytułu BIZ 
(ang. FDI outward stock) (UNCTAD, 2021, Annex, tab. 
04), wydają się silnymi przesłankami uznania, iż DC 
MNEs weszły w trzecią fazę, którą można nazwać fazą 
intensywnego rozwoju. 
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Bezpośrednie inwestycje zagraniczne zaczynają od-
grywać coraz istotniejszą rolę również w internacjona-
lizacji polskich przedsiębiorstw (Karaszewski, Jaworek, 
2016).

Omawiając aktywność inwestycyjną i  jednocześnie 
specyfikę DC MNEs, wskazuje się na duże znaczenie 
w  ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw pań-
stwowych (ang. state-owned enterprises – SOEs), szcze-
gólnie z  dużych gospodarek, takich jak Chiny (Chen 
i in., 2015; Dong i in., 2014; Hu, Cui, 2014; Liang i in., 
2015; Lin, 2010; Ramasamy i  in., 2012). Część krajów 
rozwijających się, w  ramach swojej polityki gospodar-
czej i  przemysłowej, wspierała przedsiębiorstwa pań-
stwowe, zapewniając im ochronę przed konkurencją 
oraz subsydiując ich ekspansję zagraniczną. Mimo iż 
różne porozumienia w  ramach Światowej Organizacji 
Handlu (WTO) doprowadziły do likwidacji lub osła-
bienia tego wsparcia, wpłynęło ono na ekspansję zagra-
niczną tych przedsiębiorstw, co znalazło odzwiercie-
dlenie w  inwestycjach zagranicznych podejmowanych 
przez kraje rozwijające się (Narula, 2010; Stiglitz, 2004, 
s.  67). Należy też zwrócić uwagę, że pandemia CO-
VID-19 spowodowała, iż problem udziału kapitałów 
państwowych w  MNEs nabrał innego znaczenia. Jego 
angażowanie stało się w wielu przypadkach elementem 

„programów ratunkowych”. Nie jest ono jednak tak duże 
jak w  czasie światowego kryzysu finansowego (UNC-
TAD, 2021, s. 27).

Rozwój korporacji z  krajów rozwijających się i  ro-
snąca ich aktywność kapitałowa za granicą staje się 
coraz ważniejszym aspektem obecnej fali globalizacji, 
wnosząc istotne implikacje dla zrozumienia światowej 
gospodarki, globalnego biznesu i  międzynarodowej 
ekonomii politycznej (Goldstein, 2009, s. 137). 

Zaprezentowany wyżej krótki przegląd literatury, 
ograniczony do kwestii rozwoju DC MNEs, ukazuje 
z  jednej strony ważność problematyki podjętej w  ni-
niejszym artykule, z drugiej natomiast potrzebę prowa-
dzenia badań empirycznych służących monitorowaniu 
rozwoju DC MNEs. Są one niezbędne dla uzyskania 
odpowiedzi na pytania badawcze postawione we 
wprowadzeniu.

Metoda badawcza

B adanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem 
informacji pochodzących z  cyklicznych raportów 

publikowanych przez Konfederację Narodów Zjedno-
czonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) pn. World 
Investment Report oraz innych opracowań. Na ich pod-
stawie dokonano analizy zmian należności z tytułu bez-
pośrednich inwestycji zagranicznych oraz wybranych 
charakterystyk internacjonalizacji największych MNEs 
świata i  największych DC MNEs. Badanie obejmuje 
lata 1990–2019. Dane dotyczące przedsiębiorstw w Pol-
sce prowadzących działalność gospodarczą za granicą 
zaczerpnięto z  opracowań Głównego Urzędu Staty-
stycznego (GUS). Niestety, w przeciwieństwie do staty-
styk międzynarodowych w Polsce nie są udostępniane 

oficjalne listy największych krajowych MNEs. Stąd dla 
potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano dane 
zamieszczone w rankingach 25 największych polskich 
prywatnych inwestorów za granicą, ogłoszone przez 
FORBES za lata 2019 i 2020. Wprawdzie sposób groma-
dzenia danych przez UNCTAD i FORBES jest podobny 
(są  to dane udostępnione przez przedsiębiorstwa), to 
jednak nieuwzględnienie w  rankingu FORBES przed-
siębiorstw z  udziałem Skarbu Państwa sprawia, że za-
prezentowane w końcowej części porównanie wartości 
aktywów za granicą największych prywatnych MNEs 
z Polski z największymi DC MNEs świata ma wyłącz-
nie walor poglądowy. 

Zastosowany przez autorów dobór parametrów eko-
nomicznych i  związanych z  nimi formuł parametrów 
oparto na wynikach kwerendy raportów i  opracowań 
statystycznych oraz literaturze naukowej. 

Wyniki badań

C hociaż dotąd w  lokowaniu kapitałów za granicą 
w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

niezmiennie dominują podmioty z  krajów rozwinię-
tych, to jednak udział ich maleje w  przeciwieństwie 
do udziału podmiotów z  krajów rozwijających się 
i  transformujących swoje gospodarki. W  1990 roku 
udział należności tych drugich z  tytułu BIZ wyniósł 
6,2% wartości światowej omawianych inwestycji, 
w 2000 roku – 9,6%, w 2010 roku – 16,6%, w 2015 roku 

– 21,1%, a w 2020 roku – 23,2%. W stosunku do 1990 
roku w 2019 roku wartość BIZ z krajów rozwijających 
się i  transformujących swoje gospodarki powiększyła 
się prawie 65-krotnie, natomiast z krajów rozwiniętych 
14-krotnie (UNCTAD, 2021, Annex, tab. 042). Dane 
te wyraźnie wskazują, że w  prezentowanym okresie 
nastąpiło zbliżenie skali aktywności inwestycyjnej za 
granicą podmiotów z  krajów rozwijających się oraz 
transformujących gospodarki do podmiotów z krajów 
rozwiniętych, co stanowi odpowiedź na pierwsze z py-
tań badawczych sformułowanych we wprowadzeniu.

Okres ten charakteryzowały istotne różnice zmian 
struktury według kraju pochodzenia należności z  ty-
tułu BIZ w  obu przedstawianych grupach. W  krajach 
rozwiniętych miała miejsce względna stabilizacja 
struktury podmiotowej omawianych inwestycji, choć 
warto odnotować, że przy spadku udziału USA w ogóle 
należności z  tytułu BIZ krajów rozwiniętych z  34,6% 
w  1990 roku do 27% w  2020 roku i  podobnie Japonii 
z  9,6% do 6,6% nastąpił wzrost udziału rozwiniętych 
krajów Europy odpowiednio z 49,8% do 57,4%, w tym 
Unii Europejskiej z  35,3% do 44,5%. W  przeciwień-
stwie do tego w  należnościach krajów rozwijających 
się i  transformujących gospodarki można było zaob-
serwować daleko idącą zmianę, a  dokładniej wyraźną 
polaryzację BIZ w kierunku grupy krajów Azji.

W  1990 roku udział w  nich Azji wynosił 47,8%, 
Ameryki Południowej –  35%, Afryki 15,1%, a  w  2020 
roku odpowiednio Azji –  83,1%, Ameryki Południo-
wej – 6,3%, Afryki 3,6%. Spektakularna jest tu zmiana 
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udziału Chin z Hongkongiem i Tajwanem. Łączny ich 
udział w należnościach krajów rozwijających się z tytu-
łu BIZ sięgał w 1990 roku nieco ponad 33% (Chin 3,2%, 
Hongkongu 8,4%, Tajwanu 21,6%), a  w  2020 roku 
ponad 51% (Chin 25,8%, Hongkongu 21,4%, Tajwanu 
4,3%). Dołączył do nich Singapur (13,4%) i Republika 
Korei (5,5%). Pozostali więksi gracze z  grupy krajów 
rozwijających się i  transformujących gospodarki nie 
odgrywają już tak znaczącej roli: Rosja (4,2%), Brazy-
lia (3,0%), Indie (2,1%), Meksyk (2,0%) oraz Malezja 
(1,4%) (obliczenia własne na podstawie UNCTAD 
2021, Annex, tab. 04).

Polska, jako kraj należący do Unii Europejskiej, za-
liczana jest w  statystykach UNCTAD do grupy krajów 
rozwiniętych, jednak charakterystyki społeczno-eko-
nomiczne wskazują, że powinna być nadal lokowana 
wśród krajów rozwijających się. Stąd zamieszczoną po-
niżej krótką ocenę aktywności inwestycyjnej polskich 
podmiotów za granicą należy odnieść do rozważań 
dotyczących BIZ z  tych krajów. Można powiedzieć, że 
Polska w  okresie minionych 31 lat odnotowała bardzo 
znaczący wzrost należności z  tytułu bezpośrednich in-
westycji zagranicznych. Dotyczy to głównie pierwszej 
dekady obecnego wieku. Wartość tych należności na ko-
niec 2010 roku była ponad 60-krotnie wyższa w porów-
naniu z końcem 2000 roku. Udział Polski w światowych 
BIZ pozostawał jednak bardzo niewielki. Na koniec 
2020 roku wyniósł 0,07%, co oznacza nawet niewielkie 
zmniejszenie w  stosunku do końca 2010 roku (0,08%). 
Największy udział Polski w  światowych należnościach 
z tytułu BIZ odnotowano w 2013 roku (0,12%). Z należ-
nościami szacowanymi na kwotę 26,6 mld USD Polska 
znalazła się w 2020 roku dopiero na 51 miejscu wśród 
krajów świata. Wyprzedziły Polskę między innymi Cze-
chy (42 miejsce) i Węgry (47 miejsce).

Dane prezentujące wartości należności krajów świata 
z  tytułu BIZ charakteryzują zdolność przedsiębiorstw 
będących ich rezydentami do alokacji kapitałów poza 
kraje macierzyste, aby prowadzić tam działalność 
gospodarczą. Były nimi głównie MNEs. O  niezwykle 

dynamicznym wzroście ich zaangażowania kapitałowe-
go za granicą nie tylko świadczą podane wyżej wartości 
BIZ, rosnąca liczba należących do nich podmiotów 
bezpośredniego inwestowania (foreign affiliates), ale 
przede wszystkim wzrost wartości aktywów zagranicz-
nych3 w tych podmiotach, ich sprzedaży, a także liczby 
zatrudnionych w nich pracowników. 

Wartość aktywów MNEs jest niezwykle spolaryzo-
wana. Wystarczy wskazać, iż aktywa zagraniczne 100 
największych, spośród około 1,5  mln działających na 
świecie przedsiębiorstw międzynarodowych, stanowiły 
w 2020 roku 24,6% wartości należności krajów świata 
z tytułu BIZ.

Porównując charakterystyki największych MNEs 
świata z  lat 1990 i  2020 (wartość aktywów, sprzedaży 
oraz liczbę zatrudnionych) widoczny jest także znaczą-
cy ich wzrost. W ciągu tego okresu odnotowały one pra-
wie 8-krotne zwiększenie wartości aktywów za granicą 
przy 5,6-krotnym wzroście wartości aktywów ogółem 
i  3,6-krotnym wzroście sprzedaży za granicą (podob-
nie sprzedaży ogółem). Liczba zatrudnionych ogółem 
wzrosła natomiast o 60,2%. Brak danych uniemożliwia 
ocenę skali wzrostu zatrudnienia za granicą. Z  dużą 
dozą prawdopodobieństwa można wyrazić pogląd, że 
była ona mniejsza od skali wzrostu zarówno aktywów 
zagranicznych, jak i  sprzedaży zagranicznej. Indeks 
transnacjonalizacji, będący średnią arytmetyczną sumy 
wartości liczbowych relacji: aktywów za granicą i akty-
wów ogółem, sprzedaży za granicą i sprzedaży ogółem 
oraz zatrudnienia za granicą i  zatrudnienia ogółem, 
w  2020 roku był 2-krotnie większy w  porównaniu 
z 1990 rokiem. Można wyrazić pogląd, iż w rosnącej in-
ternacjonalizacji kapitałowej największe MNEs świata 
postrzegały istotny czynnik budowania międzynarodo-
wej konkurencyjności. 

Brak danych dotyczących pierwszej połowy prezen-
towanego okresu uniemożliwia zaprezentowanie zmian, 
jakie nastąpiły w tym czasie w grupie 100 największych 
DC MNEs. Jednak w  samym piętnastoletnim okre-
sie –  od 2005 do 2019 roku –  wartość ich aktywów 

Tabela 1. Należności Polski z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 1990–2020 na tle świata

Lata 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Świat (mld USD) 2254,9 7408,7 12000,5 15147,2 18801,8 15577,0 18713,2 20468,1 17152,0

Polska (mld USD) 0,095 0,268 1,776 4,402 7,279 8,205 11,504 16,407 18,928

Udział Polski (%) 0,004 0,004 0,015 0,029 0,039 0,053 0,061 0,080 0,108

Lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Świat (mld USD) 22839,9 25182,7 26272,2 26210,3 27839,1 32851,1 31218,6 34350,8 39247,0

Polska (mld USD) 26,102 30,657 27,757 27,492 27,874 29,190 24,618 25,430 26,603

Udział Polski (%) 0,114 0,123 0,106 0,105 0,100 0,089 0,079 0,074 0,068

Źródło: obliczenia własne na podstawie: UNCTAD, 2021, Annex tab. 04
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zagranicznych wzrosła 5,6-krotnie, a aktywów ogółem 
5,7-krotnie (w  grupie 100 największych MNEs świata 
odnotowano wzrost w tym czasie odpowiednio o 97,9% 
i 98,9%). Wartość sprzedaży za granicą zwiększyła się 
5,2-krotnie, natomiast sprzedaży ogółem 5,3-krotnie 
(w grupie 100 największych MNEs świata wzrosły one 
odpowiednio o 56,1% i 56,0%). Liczba zatrudnionych 
za granicą wzrosła 2,4-krotnie przy 2,8-krotnym zwięk-
szeniu liczby zatrudnionych ogółem (w  grupie 100 
największych MNEs świata odnotowano wzrost odpo-
wiednio o  16,4% i  30,9%). Szybciej rosnące wartości 
aktywów i sprzedaży oraz liczby zatrudnionych w gru-
pie największych DC MNEs sprawiły, że zmniejszyły 
one dystans dzielący je z  największymi MNEs świata. 
W  2005 roku łączna wartość aktywów za granicą 100 
największych DC MNEs stanowiła zaledwie 10% war-
tości aktywów zagranicznych 100 największych MNEs 
świata (wartość aktywów ogółem – 16,6%). Po upływie 
prawie 15 lat, chociaż różnica nadal pozostała bardzo 
wysoka, nastąpiło jednak wyraźne jej zmniejszenie. 
W  2019 roku 100 największych DC MNEs posiadało 
aktywa zagraniczne stanowiące 28,7% aktywów zagra-
nicznych największych MNEs świata (wartość akty-
wów ogółem – 50,5%). Jeszcze bardziej zmniejszył się 
dystans pomiędzy dwiema prezentowanymi grupami 
MNEs w  zakresie wartości sprzedaży oraz liczby za-
trudnionych pracowników. 

Należy wskazać, że 100 największych MNEs świata 
utrzymało znacząco wyższy poziom indeksu transna-
cjonalizacji w  porównaniu z  grupą 100 największych 
DC MNEs. W  okresie 2005–2019 obie grupy odnoto-
wały wzrost wartości liczbowej tego indeksu. Należy 
jednak zauważyć, że skala tego wzrostu, w przeciwień-
stwie do zmian wcześniej przedstawionych parametrów, 

była podobna –  w  grupie 100 największych MNEs 
świata –  17,5% i  grupie 100 największych DC MNEs 

– 22,1% (tab. 2). 
Reasumując, można wyrazić pogląd, iż w  omawia-

nym okresie zarysował się proces zmniejszenia dystan-
su dzielącego największe DC MNEs do największych 
MNEs świata w  zakresie wartości posiadanych akty-
wów za granicą, co jest odpowiedzią na drugie wska-
zane wyżej pytanie badawcze. Należy jedynie dodać, iż 
w  obu grupach przedsiębiorstw nastąpił wzrost pozio-
mu internacjonalizacji charakteryzujący się podobną 
skalą, zatem utrzymała się różnica wartości liczbowej 
indeksu internacjonalizacji obliczonego dla tych grup.

Przez kilka lat UNCTAD ogłaszał listę 25 najwięk-
szych niefinansowych MNEs z krajów Europy Środko-
wo-Wschodniej, które można było zakwalifikować do 
DC MNEs. Wartość ich aktywów zagranicznych, sprze-
daży za granicą była znikoma zarówno w porównaniu 
z grupą 25 największych MNEs świata, a także z grupą 
25 największych DC MNEs świata (Karaszewski, 2004, 
s. 397–398).

Pomimo iż w  całym prezentowanym okresie zmie-
niały się podmioty w  prowadzonym przez UNCTAD 
rankingu 100 największych MNEs świata to same kraje, 
w  których miały swoje siedziby, niewiele zmieniły się 
od roku 1990. W 2020 roku spośród stu największych 
niefinansowych MNEs 80 pochodziło z  krajów Euro-
py Zachodniej, USA i  Japonii. Niezależnie od tego, iż 
korporacje tych krajów utrzymały zdecydowaną domi-
nację, nie sposób nie zauważyć zmniejszającej się ich 
liczby.

W  2020 roku największą liczebność wśród 100 naj-
większych MNEs świata utrzymały korporacje z  USA 

– 19, ale ona wyraźnie malała – w 1990 roku było ich 28, 

Tabela 2. Statystyki internacjonalizacji największych niefinansowych MNEs świata oraz krajów rozwijających się i transformujących 
gospodarki 

Wyszczególnienie
100 największych MNEs świata

100 największych MNEs 
z krajów rozwijających się 

i transformujących gospodarki

1990 2005 2010 2019 2020b 2005c 2010 2018 2019

Aktywa zagraniczne (mld USD)

Aktywa ogółem (mld USD)

1209a

3199

4732

8683

7495

11 912

9403

17 272

9639

17 924

471

1441

1068

3710

2593

8284

2700

8720

Sprzedaż zagraniczna (mld USD)

Sprzedaż ogółem (mld USD)

1502

3107

3742

6623

4870

7590

5843

10 333

5335

9493

477

1102

1113

2424

2614

5661

2476

5846

Zatrudnienie za granicą (tys.)

Zatrudnienie ogółem (tys.)

.

12 217

8025

15 107

8684

15 186

9339

19 770

9076

19 571

1920

4884

3726

8837

4532

13 162

4532

13 770

Index transnacjonalizacji (%) 31,5 53,1 61,3 62,4 60,5 39,3 50,9 49,2 47,6

Objaśnienia: a — dane szacunkowe; b — wyniki wstępne; c — to pierwsze dane 100 największych MNEs krajów rozwijających się i trans-
formujących gospodarki. We wcześniejszych raportach UNCTAD podawał dane 50 największych MNEs z tych krajów
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Jaworek, Karaszewski, 2021, s. 688; UNCTAD, 2021, s. 23, Annex tab. 19, 20
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w  2000 roku 23, a  w  2019 roku 20. Podobnie zmalała 
liczba korporacji z Japonii. W 2020 roku kraj ten był re-
prezentowany przez 9 podmiotów – w 1990 roku przez 
12, a w 2000 roku przez 16. Nie zmieniła się zasadniczo 
liczba korporacji z  Europy Zachodniej. W  2020 roku 
najwięcej z  nich pochodziło z  Francji –  13, Wielkiej 
Brytanii – 12, Niemiec – 12, Włoch – 3, Hiszpanii – 2. 
Warto zwrócić uwagę, że spośród głównych reprezen-
tantów Unii Europejskiej wzrost liczby największych 
korporacji odnotowały Niemcy –  z  9  do 12. Na liście 
z  2020 roku znalazło się tylko 1  przedsiębiorstwo ze 
Szwecji, w  1990 roku podmiotów z  tego kraju było 
aż  5  (Jaworek, Karaszewski, 2021, s.  690–691; UNC-
TAD, 2021, Annex, tab. 19).

Podczas gdy w 1990 roku na liście 100 największych 
MNEs świata nie znalazło się przedsiębiorstwo mające 
siedzibę w kraju rozwijającym się, to w 2000 roku było 
ich już 5 – 2 z Hongkongu i po 1 z Brazylii, Republiki Ko-
rei oraz Wenezueli (UNCTAD, 2002, s. 86–88), w 2018 
już 10, a w 2020 roku liczba ta wzrosła do 15, z których 
dla 10 krajem macierzystym były Chiny (w  2019 –  9). 
Z  pozostałych 5  przedsiębiorstw po  1  przedstawicielu 
miały: Arabia Saudyjska, Hongkong, Tajwan (prowin-
cja Chin) oraz Republika Korei –  2  (UNCTAD, 2021, 
Annex, tab. 20). 

Pomimo zwiększenia, w  opisywanym okresie, liczby 
krajów posiadających swoich przedstawicieli na liście 
100 największych MNEs świata (w  1990 roku było ich 
14, a po 30 latach – 20), wśród liderów praktycznie nie 
odnotowano zdecydowanych różnic (Jaworek, Kara-
szewski, 2021, s.  691). Chociaż jest to przyczynek do 
potwierdzenia utrzymującej dominacji największych 

„graczy” na rynku globalnym, to jednak pojawia się 
symptom zmian, których zwiastunem jest wejście kilku 
krajów azjatyckich, wśród których liderem są Chiny, zaj-
mując obecnie 5  miejsce według liczby podmiotów na 
omawianej liście. Nie sposób tu nie zwrócić uwagi, iż 
w rankingu z 1990 roku Azję reprezentowały wyłącznie 
korporacje z Japonii, a po upływie 31 lat Chiny ze wspo-
mnianymi 10 podmiotami znalazły się przed Japonią re-
prezentowaną przez 9 przedsiębiorstw (UNCTAD, 2021, 
Annex, tab. 20). 

Podobnie stosunkowo niewielkie zmiany odnotowa-
no na liście 100 największych DC MNEs świata (chociaż 
tu mowa o okresie krótszym, tj. 2005–2019). Widoczna 
pozostała zdecydowana dominacja krajów Azji Wschod-
niej i Południowo-Wschodniej. W 2005 roku z tej części 
Azji pochodziło aż 75 przedsiębiorstw (Jaworek, Kara-
szewski, 2021, s. 691), a w 2019 roku, mimo opuszczenia 
listy przez podmioty z  Filipin i  Tajlandii –  76 podmio-
tów. Zwiększyła się liczebność przedsiębiorstw z  Indii 
z 2 w 2005 roku do 3 w 2019 roku. Natomiast na liście 
z 2019 roku pojawiło się 7 podmiotów z Azji Zachodniej 
(3  ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 2  z  Arabii 
Saudyjskiej oraz  po  1  z  Kataru i  Kuwejtu), a  ponadto 
3  przedsiębiorstwa z  Federacji Rosyjskiej. Zmniejszyła 
się natomiast liczba MNEs z  Republiki Południowej 
Afryki z 10 w 2005 roku do 3 w 2019 roku (UNCTAD, 
2021, Annex, tab. 20). 

Na wspomnianych listach 25 największych niefinan-
sowych MNEs z  krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
także w niewielkim stopniu zmieniała się struktura pod-
miotowa. Na ostatniej z nich (z 2002 roku) znalazło się 
7 MNEs ze Słowenii, po 5 z Chorwacji i Federacji Rosyj-
skiej, 4 z Węgier, 2 z Rumunii i po 1 z Estonii oraz Polski 
(Grupa Kapitałowa Budimex –  21 miejsce) (UNCTAD, 
2004, s. 347). Warto tu wspomnieć, że w 2000 roku Polskę 
reprezentował KGHM Polska Miedź (22 miejsce), a rok 
później Grupa Kapitałowa Budimex (22 miejsce) (UNC-
TAD, 2002, s. 112; UNCTAD, 2003, s. 191).

W  okresie minionych 31 lat zaszły widoczne zmiany 
w strukturze największym MNEs świata według dominu-
jącego rodzaju prowadzonej działalności. 

W 1990 roku jedynie 5 branż skupiało aż 54 podmioty, 
były to „rafinacja ropy naftowej” – 13, „pojazdy i części 
samochodowe” –  12, „chemia” –  12, „elektronika” –  9, 

„handel” – 8. Przez 5 MNEs reprezentowana była branża 
„farmaceutyki i  żywność”, a  przez 4: „komputery” oraz 
„sprzęt i wyposażenie gospodarstwa”. W 2005 roku wśród 
największych 100 MNEs świata 58 należało do sześciu 
branż4: „pojazdy samochodowe” –  11, „ropa naftowa, 
eksploatacja, rafinacja, dystrybucja” – 10, „sprzęt elektro-
niczny i  elektryczny” –  10, „farmaceutyki” –  9, „teleko-
munikacja” – 9 oraz „energia elektryczna, gaz i woda” – 9. 
Natomiast w  grupie 100 największych DC MNEs poza 
stosunkowo dużą liczbą podmiotów, których działalność 
określana była jako zdywersyfikowana, 51 należało do 
6 branż: „sprzęt elektroniczny i elektryczny” – 10, „kom-
puter i działalność pokrewna” – 10, „ropa naftowa, eks-
ploatacja, rafinacja, dystrybucja” – 10, „żywność i napoje” 

– 8, „transport i magazynowanie” – 7, „telekomunikacja” 
– 6 (UNCTAD, 2007, s. 229–234; UNCTAD, 1993, s. 27 
za: Jaworek, Karaszewski, 2021, s. 691).

W kolejnych latach następowały dalsze zmiany, w wy-
niku których dokonało się pewne zbliżenie struktury 
prezentowanych grup MNEs w  kierunku większego 
udziału branż zaliczanych do innowacyjnych. Stało się 
to za sprawą głównie grupy przedsiębiorstw chińskich 
i koreańskich.

W 2020 roku 8 branż skupiało 67 przedsiębiorstw z li-
sty największych MNEs świata. Były to „pojazdy samo-
chodowe” – 12, „farmaceutyki” – 11, „energia elektryczna, 
gaz i  woda” oraz „górnictwo, wydobycie, ropa naftowa” 
po  9, „rafinacja ropy naftowej i  branże pokrewne” –  8, 

„telekomunikacja” – 7, „żywność i napoje” – 6 oraz „kom-
putery i przetwarzanie danych” – 5. Nieco mniejszą kon-
centrację odnotowano na liście 100 największych DC 
MNEs w 2019 roku, gdzie w 8 branżach prowadziło dzia-
łalność 60 podmiotów, a mianowicie: „górnictwo, wydo-
bycie, ropa naftowa” – 12, po 10 w „energia elektryczna, 
gaz i woda”, „żywność i napoje”, „budownictwo” – 8 oraz 
po 5 w „komponenty elektroniczne”, „wyposażenie kom-
puterów”, „metale i wyroby z metali”, „pojazdy silnikowe” 
(UNCTAD, 2021, Annex, tab. 19; tab. 20).

Dotąd wśród 100 największych DC MNEs świata nie 
znalazł się ani 1  podmiot przemysłu farmaceutycznego. 
Natomiast swoją reprezentację miały „hotele i restauracje” 
(3), których nie ma już w grupie 100 największych MNEs 
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świata (w  1990 roku branża była reprezentowana w  tej 
grupie przez 3  podmioty). Warto także zwrócić uwagę, 
że w  2020 roku wśród 100 największych MNEs świata 
pozostały tylko 2 podmioty branży budowlanej, podczas 
gdy w grupie 100 największych DC MNEs w 2019 roku 
było ich aż 8 (UNCTAD, 2021, Annex, tab. 20). W gru-
pie tej nadal więc dominują przedsiębiorstwa przemysłu 
ciężkiego, co związane jest ze znaczną reprezentacją 
chińskich przedsiębiorstw międzynarodowych, a  wśród 
nich będących własnością państwa (SO-MNEs), klasyfi-
kowanych w branży wydobywczej, użyteczności publicz-
nej i w przemyśle metalowym (UNCTAD, 2020, s. 25).

Niezależnie od tego należy odnotować wzmocnienie 
udziału przedsiębiorstw reprezentujących branże inno-
wacyjne w  obu prezentowanych grupach podmiotów 
z tym, że jest to zdecydowanie bardziej widoczne w gru-
pie największych MNEs świata. 

Odpowiadając na trzecie pytanie badawcze, dotyczące 
kwestii upodobnienia struktury prowadzonej działal-
ności 100 największych przedsiębiorstw międzynaro-
dowych z  krajów rozwijających się i  transformujących 
gospodarki do struktury działalności gospodarczej 100 
największych przedsiębiorstw międzynarodowych świa-
ta, można generalnie stwierdzić, iż utrzymują się widocz-
ne różnice pomiędzy strukturą prezentowanych grup 
przedsiębiorstw według rodzaju prowadzonej działalno-
ści. W kierunku zaobserwowanych w tym zakresie zmian 
zarówno w pierwszej, jak i drugiej grupie przedsiębiorstw 
można jednak dostrzec rysujące się podobieństwo. 

Wraz z  rosnącym poziomem internacjonalizacji ka-
pitałowej przedsiębiorstw z  krajów rozwijających się 
i  transformujących gospodarki następuje zwiększanie 
ich konkurencyjności międzynarodowej, o  czym świad-
czy pojawienie się związanych z  nimi marek wśród naj-
wyżej wycenianych na świecie. W rankingu najbardziej 
wartościowych marek świata, ogłoszonym przez Brand 
Finance w  raporcie Global 500 ze stycznia 2020 roku, 
wśród pierwszych dziesięciu, poza markami związanymi 
z  korporacjami USA, znalazły się aż 4  marki najwięk-
szych korporacji transnarodowych świata, których kraje 
macierzyste zaliczane są do rozwijających się (3 z Chin 
i 1 z Korei Południowej) (Brand Finance, 2020, s. 11). 

Inną strukturą według rodzaju prowadzonej działal-
ności w  stosunku do MNEs obu list charakteryzowały 
się podmioty uwzględnione na listach 25 największych 
MNEs z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Domino-
wały tu przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, 
przemysłu petrochemicznego i sektora wydobywczego.

Niestety, nie posiadamy danych charakteryzujących 
największe MNEs z  Polski. Wprawdzie Główny Urząd 
Statystyczny publikuje od 2010, w ramach informacji bie-
żących, wyniki badania podmiotów z siedzibą w Polsce 
posiadających jednostki zagraniczne, jednak nie wszyst-
kie one są  podmiotami bezpośredniego inwestowania5. 
Jednocześnie nie sposób określić, jaką część z nich tworzą 
MNEs. Według ostatniego raportu, ogłoszonego w kwiet-
niu 2021, wynika, że 1848 podmiotów z siedzibą w Pol-
sce było zaangażowanych w 3949 jednostkach za granicą 

–  spółkach, oddziałach lub innych jednostkach (GUS, 

2021, s. 17). Wśród ogółu podmiotów z siedzibą w Polsce 
posiadających jednostki zagraniczne dominowały przed-
siębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w sekcji 

„przetwórstwo przemysłowe”, a wśród nich w takich dzia-
łach, jak: „produkcja wyrobów z metali, produkcja wyro-
bów z gumy i  tworzyw sztucznych”, „produkcja maszyn 
i urządzeń”, „produkcja artykułów spożywczych”. Kolejne 
miejsca przypadły podmiotom z sekcji: „handel, naprawa 
pojazdów samochodowych” oraz „budownictwo” (GUS, 
2021, s. 25–27).

Ograniczony pogląd o  największych polskich MNEs 
daje ranking 25 największych polskich prywatnych inwe-
storów za granicą6, który ogłosił po  raz drugi FORBES 
w  grudniu 2020 roku. Listę otwiera LPP z  wycenianą 
wartością aktywów w  2020 roku na kwotę 6272 mln 
PLN (1  miejsce). Dalej usytuowane zostały odpowied-
nio Mercator Med (2.), Asseco (3.), Synthos (4), Kruk 
(5), Polpharma (6), Maspex (7), TZMO (8), DocPlanne 
(9), RTB House (10), Ciech (11), TFKable (12), Cersanit 
(13), CCC (14), Nowy Styl (15), Press Glass (16), Barli-
nek (17), X-Trade Brokers (18), Comarch (19), Boryszew 
(20), Śnieżka (21), MCI (22), DataWalk (23) Wielton 
(24), Amica (25) (FORBES, 2020).

Łączna wartość aktywów za granicą 25 największych 
polskich inwestorów prywatnych wyniosła w 2020 roku 
39 320 mln PLN, to jest około 10 084 mln USD7, a więc 
średnio na jedno przedsiębiorstwo przypadało 403,4 mln 
USD. Jest to w skali świata kwota bardzo niewielka. Po-
dana wyżej wartość aktywów zagranicznych 100 najwięk-
szych DC MNEs świata wskazuje, że przeciętnie w 2019 
roku na jedno przedsiębiorstwo tej grupy przypadało 
27 mld USD, a więc prawie 67 razy więcej niż przecięt-
nie na jedno przedsiębiorstwo z  listy 25 największych 
polskich prywatnych inwestorów bezpośrednich w 2020 
roku. W  spostrzeżeniu tym zawiera się odpowiedź na 
czwarte z pytań badawczych postawionych w niniejszym 
artykule, dotyczące dystansu w  zakresie wartości akty-
wów za granicą, jaki dzieli największe przedsiębiorstwa 
międzynarodowe z Polski i największe przedsiębiorstwa 
z krajów rozwijających się i transformujących gospodarki.

Wstępne dane prezentujące charakterystyki najwięk-
szych DC MNEs świata za 2020 rok poznamy dopiero 
w  2022 roku. Nie wiemy więc, w  jakim stopniu kryzys 
wywołany pandemią COVID-19 wpłynął na wycenę ak-
tywów największych DC MNEs. Wstępne przewidywa-
nia i oceny wskazują, że podobnie jak największe MNEs 
ograniczyły one aktywność inwestycyjną za granicą 
(Jaworek i  in., 2020; Pietrasieński, 2021). Niewykluczo-
ne, że tak jak w przypadku największych MNEs świata, 
wycena ich aktywów zagranicznych wzrośnie. W  tym 
kontekście interesujące są  podane przez FORBES dane, 
które wskazują, że (nie licząc RTB House, dla której 
brak jest informacji za 2019 rok) wartość aktywów za-
granicznych polskich prywatnych największych MNEs 
wzrosła z 34,0 mld PLN w 2019 roku do ponad 38,0 mld 
PLN w 2020 roku. Może to świadczyć o konsekwentnym 
utrzymywaniu przez polskie największe prywatne MNEs 
obranej strategii internacjonalizacji pomimo kryzysu 
związanego z  pandemią. Warto też zwrócić uwagę na 
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dużą reprezentację na polskiej liście przedsiębiorstw 
sektora IT. Może jest to krok na drodze zbliżania się 
największych polskich MNEs do ich odpowiedników 
w skali świata?

Podsumowanie

W spółczesna gospodarka świata obserwowana przez 
pryzmat podziału krajów według wartości zaanga-

żowanego kapitału ich przedsiębiorstw za granicą ukazuje 
wyraźny obraz dychotomii. Podmioty relatywnie niewielu 
krajów, do których w ostatnich trzech dekadach dołączyło 
kilka z grupy rozwijających się i transformujących gospo-
darki, posiadają za granicą dominujący udział w  świato-
wych należnościach z tytułu BIZ. Istotne przy tym wydaje 
się spostrzeżenie, iż zbliżanie się skali należności krajów 
rozwijających się i  transformujących gospodarki do kra-
jów rozwiniętych jest głównie rezultatem znaczącego za-
angażowania inwestycyjnego za granicą podmiotów z nie-
wielkiej liczby krajów pierwszej grupy. Niektóre z nich to 
przedsiębiorstwa z udziałem kapitałów państwowych. Ich 
uczestnictwo w  procesie internacjonalizacji kapitałowej 
nierzadko uzyskuje wsparcie rządów w  ramach prowa-
dzonej polityki gospodarczej, ochronę przed konkurencją, 
a nawet subsydiowanie ekspansji zagranicznej. 

Tendencja, o której mowa wyżej, ma odzwierciedlenie 
także w zmianach, jakie dokonały się na listach 100 naj-
większych MNEs świata i  100 największych DC MNEs, 
a zwłaszcza wśród drugich, gdzie widoczna jest pogłębia-
jąca się dominacja Azji, a  w  niej Chin z  Hongkongiem 
i Tajwanem. 

Realizacja celu artykułu prowadzi do wniosku, że in-
ternacjonalizacja kapitałowa zdecydowanej większości 
krajów rozwijających się jest wciąż bardzo niska. Nie-
mniej również przedsiębiorstwa z tych krajów rozpoznały 
w internacjonalizacji drogą kapitałową skuteczny sposób 
osiągania sukcesów na arenie międzynarodowej i  coraz 
śmielej nią podążają. Staje się bowiem coraz ważniejszym 
czynnikiem budowania ich międzynarodowej konku-
rencyjności umożliwiając, podobnie jak MNEs z krajów 
rozwiniętych, nie tylko szersze czerpanie z posiadanych 
już przewag konkurencyjnych, ale i  budowanie nowych 
w oparciu o wykorzystywanie rozproszonych na świecie 
zasobów materialnych i  niematerialnych, a  wśród nich 
wiedzy, umiejętności oraz źródeł informacji, nie mówiąc 
już o bogactwie różnorodności kulturowej.

Treść artykułu przynosi odpowiedzi na postawione 
pytania badawcze. Zaprezentowane statystyki ukazujące 
zmiany należności krajów świata z  tytułu BIZ, jakie do-
konały się w okresie minionych 31 lat wykazują wyraźne 
zwiększenie udziału krajów rozwijających się i  transfor-
mujących gospodarki, jednakże wciąż dystans dzielący je 
w stosunku do krajów rozwiniętych jest bardzo duży.

Zarysował się też proces zmniejszenia dystansu dzie-
lącego największe na świecie DC MNEs do największych 
MNEs świata w zakresie skali zaangażowania kapitałowe-
go za granicą – pozostaje on jednak nadal znaczący. 

Utrzymują się także widoczne różnice pomiędzy 
strukturą prezentowanych grup przedsiębiorstw według 

rodzaju prowadzonej działalności. W  kierunku zaobser-
wowanych w tym zakresie zmian zarówno w pierwszej, jak 
i  drugiej grupie przedsiębiorstw można jednak dostrzec 
rysujące się podobieństwo. Wyraża się ono wzrostem 
udziału branż innowacyjnych. Jednak znacznie wyraźniej 
wzrost udziału tych branż zarysował się w odniesieniu do 
największych MNEs świata.

W czasie trzech ostatnich dekad, a zwłaszcza po 2000 
roku, widoczny był dynamiczny wzrost zaangażowania 
kapitałowego polskich przedsiębiorstw za granicą, cho-
ciaż do chwili obecnej należności Polski wobec zagranicy 
z  tytułu BIZ pozostają bardzo niewielkie. Niestety, nie 
są dostępne statystyki dotyczące polskich MNEs. Można 
jedynie wskazać, że wartość ich aktywów zagranicznych 
jest znikoma w porównaniu z największymi MNEs świata 
i DC MNEs. Warta jest jednak odnotowania rosnąca ich 
aktywność międzynarodowa i zdolność powiększania ak-
tywów zagranicznych, jaką zademonstrowały największe 
prywatne polskie MNEs w  2020 roku, w  którym gospo-
darka światowa odczuła poważne skutki kryzysu związa-
nego z pandemią. 

Obserwowane zbliżanie się aktywności kapitałowej za 
granicą DC MNEs do MNEs krajów rozwiniętych, cho-
ciaż jest zauważalne, nie ma charakteru pozwalającego 
uznać je jako wyraźny proces, a zjawisko, którego dalszy 
rozwój nie będzie miał raczej charakteru skokowego. Jed-
nak ma ono znaczenie dla gospodarki świata, wymaga 
więc prowadzenia sukcesywnych badań. Są one także 
ważne dla przedsiębiorstw. Mogą być bowiem przydatne 
w budowaniu strategii ich rozwoju. Niebagatelne w tym 
znaczenie ma rozpoznanie źródeł największych sukcesów 
biznesowych. Podmioty, którym zdolność alokacji kapi-
tałów za granicą przyniosła miejsce wśród największych 
według wartości ulokowanych tam aktywów zarówno 
w skali świata, wśród krajów rozwijających się, jak i trans-
formujących gospodarki, a także Polski, mogą być w tym 
zakresie benchmarkiem. 
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Przypisy

1) Wniosek ten autorzy sformułowali na podstawie wyników wła-
snych badań bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także 
wyników badań innych ośrodków naukowo-badawczych. Na 
niektóre z nich powołano się w dalszej części opracowania.

mailto:wkaras%40umk.pl?subject=
mailto:mjaworek%40umk.pl?subject=
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2) Obliczenia własne autorów. Warto tu zwrócić uwagę na wąt-
pliwości, jakie mogą budzić statystyki UNCTAD co do ade-
kwatności w   stosunku do stanu rzeczywistego podawanych 
wartości BIZ z  krajów rozwiniętych oraz krajów rozwijających 
się i transformujących gospodarki. Wynikają one m.in. z  kwa-
lifikacji krajów do tych grup. Przykładem może być uwzględ-
nienie w   pierwszej wszystkich krajów, które weszły do Unii 
Europejskiej w 2004 roku i później, podczas gdy znacznie bar-
dziej rozwinięte od nich Republika Korei czy Singapur nadal 
wskazywane są jako kraje rozwijające się.

3) Należy tu zwrócić uwagę, że zmiany wartości aktywów za 
granicą, chociaż są głównie skutkiem podejmowanych BIZ, 
mogą wynikać z  wyceny giełdowej oraz zmian kursów wa-
lutowych. 

4) W  prezentowanym okresie zmianie ulegało nazewnictwo 
branż i  metodyka klasyfikowania podmiotów do poszcze-
gólnych z nich. Obecnie UNCTAD, wskazując podstawowe 
branże MNEs, posługuje się aktualną wersją Standard Indu-
strial Classification as used by the United States Securities 
and Exchange Commission (SEC).

5) Jako jednostkę zagraniczną rozumie się: spółkę z  siedzibą za 
granicą, w której podmiot z siedzibą w Polsce posiada udziały, 
zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, oddziały zlokalizowane 
za granicą należące do podmiotów z siedzibą w Polsce lub jed-
nostek za granicą, w których podmiot z siedzibą w Polsce jest 
zaangażowany oraz inne jednostki zagraniczne, np.: placówka, 
warsztat, biuro (szerzej o badaniu: GUS, 2019, s. 14–15).

6) Ranking nie obejmuje podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.
7) Przeliczono na podstawie średniorocznego kursu NBP w 2020 

roku, USD/PLN – 3,8993.
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Changes in the Investment Activity abroad 
Regarding Largest Multinational Corporations

Summary

The article is devoted to the issues of company’s internation-
alisation in the form of foreign direct investment. Its objective 
is to present the results of the study pertaining to changes in 
investment activity abroad with regard to the largest multina-
tional corporations in the world and the largest multinational 
corporations from developing and transition economies, the 
level of their internationalisation over the past three decades, 
as well as to show changes in the capital involvement of Pol-
ish enterprises abroad and the value of assets the largest of 
them possess abroad. The article presents changes in the val-
ue of FDI outward stock in the world, including developing 
and transforming economies and Poland. Characteristics of 
the hundred largest multinational enterprises in the world 
and developing and transforming economies have been pre-
sented as well. Against this background, the scale of direct 
investments made by Polish investors abroad has been dis-
cussed, including the largest 25 Polish private investors. The 
study is based on information obtained from the statistical 
sources published by United Nations Conference on Trade 
and Development and Statistics Poland.

Keywords

multinational corporations (MNCs), foreign direct in-
vestment (FDI), global economy

Introduction

N owadays, the idea of social responsibility (SR) is 
attracting curiosity of all industries. This tenden-

cy is triggered by interest groups, which are paying 
close attention to social and environmental aspects of 

organizational strategies (Kudłak, 2017, p.  72). Nume-
rous organizations have introduced corporate social 
responsibility (CSR) guidelines and indicators helping 
them to act in a responsible and sustainable way, as well 
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as report their good practices (Sady, Żak, 2017, pp. 263– 
–264). Universities followed business in this engagement, 
and therefore university social responsibility (USR) is 
gaining more and more interest, which translates into 
attempts to report on activities undertaken by them. 
While in the case of enterprises there are many norms, 
standards and guidelines that allow the preparation of 
reports, in the case of universities this task requires more 
reflection (Vallaeys et al., 2009). 

The objective of this research is to identify ways to 
measure and report the social and environmental impact 
of Polish universities. What indicators are used to me-
asure and report social and environmental responsibili-
ty? How are those indicators communicated in terms of 
university websites and rankings? The scope of the study 
was deliberately not extended to sustainable develop-
ment due to the focus of Polish universities on the idea 
of university social responsibility. Sustainability idea is 
still not perceived as attainable, because of the problems 
with measuring (and therefore reporting) the impact 
at many levels. The study of social and environmental 
impact is better understandable for Polish universities, 
which are only maturing to effective functioning and re-
liable reporting in accordance with the concept of susta-
inable development. It seems that Polish universities are 
on a natural path of evolution and in the future, they will 
move from exerting social and environmental impact to 
a comprehensive approach in line with the principles of 
sustainable development. Currently, however, in Poland 
there is a  discussion about social responsibility of uni-
versities. Researchers are considering its components, as 
well as possibilities and implementation tools (Jastrzęb-
ska et al., 2019, p. 289). This research is an attempt to 
broaden the knowledge in this area1.

Literature review

T he concept of university social responsibility (USR) 
was first used in the 1980s, when Derek Bok descri-

bed the USR as the responsibility of universities towards 
society and the state (Bok, 1982, pp.  299–309). Sub-
sequent definitions drew attention to the expectations of 
university stakeholders (Wawrzyniak, 1999) and their 
specific needs (Sawasdikosol, 2009), as well as the ne-
eds of people and entire societies (De Ketele, 2009). The 
USR is inextricably linked with the education process. 
The role of universities is not limited only to knowledge 
transfer, but to such education that will enable students 
to acquire the skills necessary in a diverse professional 
life. University education is also the last moment to sha-
pe future societies, their values, and attitudes (Agoston 
et  al., 2013). The dissemination of values by the uni-
versity is emphasized not only in education, but also in 
management, research, and knowledge transfer (Giuffré, 
Ratto, 2014). USR is also defined as responsible mana-
gement of its impact on the environment (Reiser, 2007). 
Some definitions approach the subject in a  broad way, 
distinguishing areas in which social responsibility is 
manifested: teaching, university management, research 

and activities extending the current tasks of the uni-
versity (Gomez-Vasquez et al., 2014), as well as public 
activities (Vasilescu et al., 2020). Many definitions focus 
on the relationship between the university and societies 
(Herrera, 2009) as well as partnership with the commu-
nity through research, services offered and education 
itself (Esfijani et  al., 2012). Different types of univer-
sity influence are also distinguished: internal, external, 
organizational, educational, research and impact on 
society (Vallaeys et al., 2009). There are also definitions 
that emphasize the exceeding of the current obligations 
of universities (Tetřevová, Sabolová, 2010). As part of 
social responsibility, universities are also faced with 
challenges related to global world problems and emer-
ging crises (Hrubos, 2011). The presented definitions 
emphasize the diverse approach to the subject of uni-
versity social responsibility, as well as the complexity of 
the concept. There are also approaches that emphasize 
the ethical aspect that should be considered in a  uni-
versity’s teaching and knowledge transfer activities 
(Gómez et al., 2018). Moreover, the emphasis is placed 
on shaping civic skills and building social involvement 
(De la Cuesta et al., 2010). In the approach to University 
Social Responsibility, voluntary participation in solving 
social problems and considering the expectations of sta-
keholders is also indicated. In line with this approach, 
Higher Edu-cation Institutions (HEIs) voluntarily take 
up obligations for additional practices beyond research 
and teaching (Larrán, Andrades, 2013).

The increased interaction of universities with socie-
ty has been called the third mission. According to it, 
universities, in addition to tasks undertaken as part of 
research and teaching, undertake activities contribu-
ting to socio-economic development (Brennan, 2008). 
Through the third mission, the role of universities as the 
institution that shapes future managers and decision 
makers is emphasized. Hence the justification for the 
need to include issues related to social responsibility in 
the activities of universities, both in the field of research, 
teaching, and institution management (Ralph, Stubbs, 
2014). 

University Social 
Responsibility reporting 

T he issue of social responsibility initially developed 
in the business sector. It manifests itself in a good 

systematization of the subject matter and reporting 
guidelines. There are several standards and guidelines 
that allow enterprises to efficiently report on corporate 
social responsibility. 

However, transferring solutions developed in the 
business world to academic environment is not always 
appropriate, especially in the case of public entities. 
None of the presented guidelines is strictly provided for 
universities. Although some guidelines are general in na-
ture and intended for a wide range of organizations, real 
application requires some adaptation. Hence, univer-
sities make efforts to develop their own approach to the 
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subject. A very well recognized international reporting 
standard is the Global Reporting Initiative –  GRI (De 
Oliviera et al., 2020). GRI standards help organizations 
understand their economic, social, and environmental 
impact, and they can be used to prepare sustainability 
reports (Global Reporting Initiative, 2021). 

The literature on the subject shows attempts to adapt 
and verify individual guidelines at universities. One of 
them was based on the content analysis of websites of le-
ading Italian universities. Based on the GRI guidelines, the 
following elements were considered: Organization profile 
and governance, Environmental performance, Social per-
formance, Human rights issues, Society issues, Research 
on sustainability topics, Curriculum, and teaching on su-
stainability topics. An aspect related to the current world 
situation has also been added: Sustainability and CO-
VID-19 (Nicolò et al., 2021). Universities in Ecuador were 
also analyzed in a similar way. The research verified to what 
extent the reports published by universities contain data in 
accordance with GRI guidelines (Pacheco et al., 2020). In 
contrast, New Zealand has attempted to develop its own 
criteria for analyzing sustainability reporting. The rationa-
le for using the GRI guidelines for reporting in the public 
sector is a publication from 2005 – Sector Supplement for 
Public Agencies (SSPA). However, these guidelines are not 
often applied, and even though public universities belong 
to this group, those standards do not fully consider their 
specificity. This situation explains the lack of a  unified 
reporting scheme among universities (An et  al., 2017). 
However, some universities adapted GRI guidelines and 
therefore prepared more advanced reports. Such a task was 
undertaken, inter alia, by the following universities: Ball 
State University, Indiana, United States, EPFL, Switzerland, 
ESADE, Barcelona, Spain, University of Gothenburg, Swe-
den, University of Hong Kong, Hogeschool Universiteit 
Brussel, Belgium, La Trobe University, Melbourne, Austra-
lia, University of Calgary, Canada, University of Texas at 
Arlington, United States, University of Massachusetts Dart-
mouth, United States (Bice, Coates, 2016).

The process of implementing 17 Sustainable Develop-
ment Goals also contributes to the growing interest in 
university reporting. Universities take up this challenge 
through teaching, increasing their energy efficiency, as 
well as reducing carbon dioxide emissions to the atmo-
sphere (Garrido-Yserte, Gallo-Rivera, 2020). However, 
the history of universities’ commitment to sustainable 
development goes back even earlier. In 1993, during the 
European Rectors’ Conference, it was recognized that 
the specificity of universities that combine research with 
teaching and service to society means that universities 
play a special role in the implementation of sustainable 
development. The commitments of the universities were 
written in the document Copernicus Charta, which was 
signed by 326 universities between 1993 and 2005. In 
2012, the content of the document was updated and ad-
opted the name Copernicus Charta 2. The Rio + 20 Tre-
aty on Higher Education, which was approved in 2012 
during the Earth Summit in Rio de Janeiro, also empha-
sized the importance of higher education for sustainable 

development. Similarly, the importance of universities 
was emphasized in the report University Educators for 
Sustainable Development – UEU4SD, which was created 
as part of the European Commission’s Lifelong Learning 
Program –  Erasmus Academic Networks (Kalinowska, 
Batorczyk, 2017).

The literature on the subject shows that universities 
around the world are attempting to report their social 
and environmental impact in a  more and more profes-
sional way. To do this, they use a  variety of tools that 
allow them to measure their impact. However, there are 
no common standards ready for universities to imple-
ment, and therefore they are individually creating their 
own measuring and reporting procedures. This creates 
the need for further analyzes, especially in the case of 
Polish universities, which have only just begun their way 
to the professionalization of measuring and reporting 
university social responsibility.

Materials and Methods

T he presented research consisted of a literature review 
and inquiry of practices of Polish public universities. 

The literature review was conducted via scientific data-
bases and aimed at introducing theoretical approaches 
to the subject matter described. To achieve the intended 
goal, the literature on university social responsibility, 
social and environmental reporting, university sustaina-
bility was examined. For the purposes of the presented 
analysis, significant studies were selected, which con-
stituted a  ground for a  discussion. Both domestic and 
foreign research papers were used. The proper definition 
and operationalization of the research issues was impor-
tant to ensure the validity of the concepts. 

The presented study employed a desk research analy-
sis (secondary data analysis) (Bednarowska, 2015) of 
the universities’ websites and official documents, signa-
tories of important Polish documents related to social re-
sponsibility, as well as the presence of Polish universities 
in domestic and international organizations, and their 
participation in global rankings. 

The research sample included 24 public universities 
in Poland that offer majors in economics and/or busi-
ness studies (19 universities of general academic profile 
and five economic universities), all of which are officially 
listed as public universities under the supervision of the 
Polish Ministry of Science and Higher Education (Polish 
Ministry of Science and Higher Education, 2020).

The research analysis was carried out in five steps. 
In the first step, the websites of Polish universities were 
scanned to investigate if they present information on 
USR (random information, dedicated sub-page, or a se-
parate page about USR). In the second step university 
official documents (strategy, charter) were examined 
for the occurrence of issues directly related to social re-
sponsibility or sustainability (using those keywords) and 
USR policies. The third step of the presented research 
focused on checking which of the examined universities 
were signatories of significant documents related to USR 
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(Diversity Card, University Social Responsibility Dec-
laration etc.). The fourth step consisted in verification 
of Polish universities’ presence in domestic and inter-
national organizations representing socially responsible 
entities. The fifth step was aimed to confirm if Polish 
universities take part in international rankings related to 
social responsibility and sustainability. Based on the ob-
tained results, a description of tendencies among Polish 
universities concerning measuring and reporting social 
and environmental impact was created.

Results

A   preliminary analysis of public universities in 
Poland shows that the issue of university social 

responsibility is something new and not fully under-
stood by the studied entities. It appears that only 8  of 
the 24 studies universities have a  website intended for 
the issues of social responsibility. Only 5  universities 
decided to report their impact, and only 4 universities 
have a  written social responsibility strategy. It therefo-
re follows that the creation of websites communicating 
social and environmental impact to stakeholders is not 
the result of formulated strategies, but rather an activity 
that initiates activities in the field of social responsibility. 
Perhaps universities also have difficulties in delineating 
and systematizing their socially responsible practices. 
This may result from the previously mentioned problem 
of the lack of clear guidelines for such entities. What is 
puzzling, however, is the readiness to publish a  report 
without a pre-defined strategy. Among 5 universities that 
have issued at least one USR report (and in most cases 
it is the only report published), only 3 universities have 
a formulated USR strategy. Such a discrepancy may lead 
to the conclusion that universities do not approach social 
responsibility in a strategic manner, and only try to find 

themselves in this role. Data on general information on 
social responsibility has been presented in Table 1, whe-
re 1 means presence of the tested element, and 0 – lack 
of the tested element. Only universities that meet at least 
one of the criteria have been included in the table below.

The earlier analysis indicated that 5  universities de-
cided to use social reporting. However, regularity of 
reports is important. Moreover, the use of indicators in 
social responsibility analyzes relates to understanding 
social responsibility strategy. All the social responsibility 
reports that have been prepared so far are of an irregular 
nature. None of the studied Polish public universities 
have decided to issue reports on a  regular basis. The 
analysis of the indicators included in the reports also 
shows little maturity in terms of reporting. Only report 
contained a satisfactory number of indicators. 3 reports 
contain a  very small number of indicators, while 1  re-
port has no indicators. Data on reporting USR has been 
included in Table 2. In the first part, which regarded re-
porting, the results have been divided into the following 
4 categories: regular reports on various practices related 
to social responsibility, regular general report, irregular 
reports, lack of reports. The following possibilities were 
considered in the second part, concerning indicators: 
numerous precise indicators, some information contains 
indicators, very few indicators, no indicators. The value 
of 1 was entered in the appropriate field concerning re-
porting and indicators.

Table 3  contains information on the participation 
of the surveyed public universities in various national 
initiatives on social responsibility. For each initiative, 
the value of 1 or 0 was entered accordingly, where 1 me-
ans belonging to the initiative and 0 not belonging to 
it. The Declaration of University Social Responsibility 
is the most popular initiative, as 18 universities belong 
to it. The purpose of the declaration is to increase 

Table 1. General information regarding the examined universities

Name of the University www on USR USR report Published USR strategy

University of Warsaw 1 0 0

University of Łódź 1 1 0

Cardinal Stefan Wyszynski University 0 1 1

Jan Kochanowski University in Kielce 1 0 0

University of Economics in Katowice 1 0 0

Cracow University of Economics 1 1 0

Poznań University of Economics 1 1 1

SGH Warsaw School of Economics 1 0 1

Wroclaw University of Economics 1 0 0

AGH University of Science and Technology 0 1 1

Source: own elaboration
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Table 2. Reporting social responsibility
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University of Warsaw 1 1

University of Bialystok 1 1

University of Gdansk 1 1

Adam Mickiewicz University 1 1

Jagiellonian University in Cracow 1 1

University of Łódź 1 1

Maria Curie-Sklodowska University 1 1

Nicolaus Copernicus University in Toruń 1 1

Opole University 1 1

University of Szczecin 1 1

University of Silesia 1 1

University of Rzeszow 1

University of Warmia and Mazury 1

University of Wroclaw 1

Cardinal Stefan Wyszynski University 1 1

University of Zielona Góra 1

Casimir the Great University in Bydgoszcz 1

Jan Kochanowski University in Kielce 1

University of Economics in Katowice 1

Cracow University of Economics 1 1

Poznań University of Economics 1 1

SGH Warsaw School of Economics 1

Wroclaw University of Economics 1

AGH University of Science and Technology 1 1

Source: own elaboration
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awareness of the impact of universities on the entire 
social and environmental circumstances. The dec-
laration consists of 12 points which emphasize such 
aspects as: strengthening the academic ethos, shaping 
responsible attitudes among students, disseminating 
the idea of equality in didactics including subjects from 
the areas of ethics and corporate social responsibility, 
implementing projects related to social responsibility, 
taking up scientific research as well as carrying out 
implementation projects in the field of social respon-
sibility and universities’ cooperation (both at national 
and international levels), minimizing the negative 
impact on the environment, dialogue with university 
stakeholders and following the principles of ethics in 
the academic community. The declaration is intended 
for both public and private universities in Poland that 
want to strengthen their management strategies with 
the aspect of social responsibility. Perhaps this national 
initiative creates greater accessibility for universities, 
hence the numerous involvements in it. Moreover, the 
declaration, due to its popularity in Poland, is a signifi-
cant prestige point for every university. 

Only 5  universities were included in the Forum of 
Involved Universities. This initiative was established to 
create a  platform for the exchange of knowledge and 
experience in the field of USR. The main tasks of the Fo-
rum are undertaking research, popularizing the concept 
of responsible research, building awareness of social 
involvement through educational and training activities, 
strengthening the academic community, conducting so-
cial debate, and promoting understanding among social 
and economic partners (Szurowska, 2020).

The Diversity Charter was signed only by 3  of the 
studied universities, which may result from the nature 
of this document, which addresses specific problems 
but does not address the issue of social responsibility 
in a comprehensive manner. The Diversity Charter was 
mentioned among the national initiatives; however, it 
should be noted that its scope is transnational. It has been 
added in this part of the research, since there is a Polish 
institution serving membership in the Diversity Charter, 
and therefore it is subject to much less involvement than 
in the case of international initiatives discussed later in 
this work. It is an international initiative that is carried 

Table 3. Participation in domestic initiatives regarding social responsibility

Name of the University USR Declaration Forum of Committed 
Universities Diversity Charter

University of Warsaw 1 1 0

University of Bialystok 1 0 0

University of Gdansk 1 1 0

Adam Mickiewicz University 1 1 0

University of Łódź 1 0 1

Maria Curie-Sklodowska University 1 0 0

Nicolaus Copernicus University in Toruń 1 0 0

University of Silesia 1 0 0

University of Rzeszow 1 0 0

University of Wroclaw 1 0 0

Cardinal Stefan Wyszynski University 1 0 0

Jan Kochanowski University in Kielce 1 0 0

University of Economics in Katowice 1 0 0

Cracow University of Economics 1 1 1

Poznań University of Economics 1 1 0

SGH Warsaw School of Economics 1 0 1

Wroclaw University of Economics 1 0 0

AGH University of Science and Technology 1 0 0

Source: own elaboration
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out under the auspices of the European Commission 
and its main goal is to promote equality and diversity 
management in the workplace. It has been implemented 
in 15 countries of the European Union and has been 
present in Poland since 2012. The coordinator of the 
diversity charter in Poland is the Responsible Business 
Forum (Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2021). Only 
universities that meet at least one of the criteria have 
been included in the table below.

The participation of Polish universities in inter-
national initiatives concerning social responsibility 
is somewhat different. It should be noted that very 
often membership in them is associated with greater 

involvement than in the case of national initiatives. The 
undertakings included in Table 4 very often require not 
only filling in the initial form, but also further reporting 
on the progress in implementing the university social 
responsibility strategy. The table lists 5  initiatives and 
each of the universities was assessed in terms of belon-
ging to the initiative or its absence, where the values of 
1 and 0 were entered respectively. Currently, only one of 
the studied universities belongs to the Global Compact 
(2021) initiative, while 2 of them have applied for admis-
sion. In the case of PRME (2021), 5 universities belong 
to the initiative. However, attention should be paid to 
the specificity of this initiative, which is intended for 

Table 4. Participation in international initiatives regarding social responsibility
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University of Warsaw 0 1 0 0 1

University of Gdansk 0 0 0 0 1

Adam Mickiewicz University 0 0 0 0 1

Jagiellonian University in Cracow 0 0 0 0 1

University of Łódź 0 0 0 0 1

Maria Curie-Sklodowska University 0 0 0 0 1

Nicolaus Copernicus University in Toruń 0 0 0 0 1

University of Silesia 0 0 0 0 1

Cardinal Stefan Wyszynski University 0 0 0 0 1

Jan Kochanowski University in Kielce 0 0 0 0 1

University of Economics in Katowice 0 0 0 0 1

Cracow University of Economics 
in the 

application 
process

1 0 0 1

Poznań University of Economics 0 1 0 0 1

SGH Warsaw School of Economics 
in the 

application 
process

1 1 0 1

Wroclaw University of Economics 0 1 0 1 1

AGH University of Science and Technology 1 0 0 1 0

Source: own elaboration
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universities with business faculties. Hence, the initiative 
includes 4 public economic universities and the Univer-
sity of Warsaw. Another initiative is CEMS – The Global 
Alliance in Management Education (2021) which only 
SGH belongs to. Only 2 universities, Wroclaw University 
of Economics and AGH University of Science and Tech-
nology belong to the Climate Reality Project. The last 
of the explored initiatives, HR Excellence in Research 
(2021), is very popular among Polish universities, as 15 
of them have received this distinction. Only universities 
that meet at least one of the criteria have been included 
in the table below.

Table 5 presents the participation of the studied uni-
versities in world rankings (only the ones, that are repre-
sented). Polish universities do not occupy any significant 
positions in this respect. Moreover, only a  few univer-
sities are included in the analyzed rankings. The first 
of the chosen rankings is The Times Higher Education 
World University Rankings, including the University of 
Warsaw, University of Gdansk and AGH University of 
Science and Technology. In the case of UI GreenMetric 
World University Ranking, only Adam Mickiewicz Uni-
versity and Cardinal Stefan Wyszynski University were 
in the ranking positions. Only universities that meet at 
least one of the criteria have been included in the table 
below.

Insignificant involvement of Polish universities in 
world rankings, as presented in the table above, is mainly 
driven by lack of indicators measurement. As mentioned 
before, Polish public universities still strive to identify 
relevant indicators and effective ways of measuring 
them. Without it, it is not possible to participate in any 
rankings from this area of expertise, nor in international 
organizations demanding regular reporting. 

Discussion and conclusions

A s presented in the above research, there is still a long 
way ahead of Polish universities in terms of professio-

nalization of social and environmental impact measure-
ment and reporting. The present state is caused by several 
external conditions, which have been identified in the co-
urse of the analysis. First, Polish universities are just star-
ting to professionalize their activities in the field of social 

responsibility. They make first attempts to delineate areas 
of responsibility which they gradually begin to communi-
cate on their websites or in the form of reports, however, it 
should be noted that out of 24 surveyed universities, only 
4 universities possess a written social responsibility strate-
gy, and 5 universities possess a social responsibility report. 
Reporting social and environmental information seems 
to be the beginning of the involvement of universities in 
Poland, as SR is a  permanent process of continuous im-
provement (Ralph, Stubbs, 2014). Isolating the impact in 
these aspects will allow universities to understand better 
their place in the socio-economic environment (Morsing, 
Schultz, 2006). Activities in the field of implementing 
entire strategies of social responsibility or sustainable 
development require a much better understanding of the 
subject, hence it can be assumed that universities willing 
to engage in this topic will follow this path. At the same 
time, the discrepancy in the number of formulated strate-
gies in relation to the already created social responsibility 
reports suggests that attempts at social and environmen-
tal involvement are very often intuitive and do not result 
from the adopted strategy. It is important, however, that 
the first reporting attempts appear, which suggests a wil-
lingness to become more involved in the subject.

Secondly, attention should also be paid to the engage-
ment of universities in Polish initiatives. The most popu-
lar initiative, which is the Declaration of the University 
Social Responsibility (Gałat, 2018), includes 18 of the 24 
examined universities. It follows, therefore, that Polish 
universities are interested in the development of social 
responsibility, however, so far, they have undertaken acti-
vities at the national level, which are certainly much more 
accessible to them and are also strongly promoted in the 
Polish academic environment. This situation also suggests 
that there is a need for more educational and promotional 
activities on this topic (Jastrzębska et al., 2019, p. 289).

Nevertheless, Polish universities are not to be blamed 
for being at an early stage of development in terms of 
social responsibility. The conditions in which higher 
education evolved in Poland had a significant impact on 
this situation. It is encouraging, therefore, that despite the 
relatively short history of autonomous universities, the 
first very specific actions in the field of USR are already 
appearing.

Table 5. Participation in world rankings

Name of the University The Times Higher Education 
World University Rankings

UI GreenMetric World 
University Ranking

University of Warsaw 301–400 0

University of Gdansk 301–400 0

Adam Mickiewicz University 0 222

Cardinal Stefan Wyszynski University 0 850

AGH University of Science and Technology 401–600 0

Source: own elaboration
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While the Polish society expects business entities to 
engage in social responsibility and sustainability issues, 
there are no such expectations towards universities. This 
is also a root cause of slow progress in this field. Univer-
sities have already engaged in the discussion about social 
responsibility but taking the next step – professionalizing 
and measuring their actions – is still ahead of them. Even 
though higher education institutions in Poland play an 
important role in researching and educating in the field of 
social responsibility and sustainability, at the same time 
they do not have proper tools to use this knowledge in 
practice and professionally measure and report their so-
cial and environmental impact.

As indicated by the conducted literature analysis, Po-
lish and foreign universities would certainly be more com-
mitted to social and environmental issues, if a dedicated 
tool was accessible. There are many definitions of univer-
sity social responsibility in the literature, which differ in 
the scope of responsibilities prescribed to the university, 
which also complicated considerations about the impact 
that universities have on their environment. In addition to 
this, there is the fact that many guidelines and standards 
intended for the implementation of social responsibility 
in enterprises have been formulated, however, an attempt 
to implement them in the academic environment involves 
certain adjustments, and thus a certain content maturity 
in the area of social responsibility.

The results of this study show that even though a  di-
scussion about university social responsibility is actively 
led in Poland, little attention is still paid to measuring 
the impact of USR among Polish universities. There is 
a necessity for creating agreed-upon indicators reassuring 
social and environmental impact in the specific context 
of public universities. The HEI’s commitment to its so-
cietal role requires incorporation of SR in the university’s 
vision or mission, as well as providing internal institu-
tional support of the SR through including SR with its 
social and environmental objectives and strategic plan 
(Bokhari, 2017). If combined with appointing university 
units responsible for professionalization of USR at every 
university, cooperation between universities in creating 
adjusted indicators would bring solutions and procedures 
necessary for measuring the impact. This could result in 
increased participation in world rankings (and placement 
higher than at present) and organizations related to social 
responsibility. 

Polish universities also show rocketing interest in be-
longing to the UN Global Compact initiative and to the 
UN PRME –  Principles for Responsible Management 
Education. Perhaps an interesting solution for univer-
sities that are beginners in the field of social responsibi-
lity would be to set goals for themselves with appropriate 
indicators in line with the 17 Sustainable Development 
Goals (Kalinowska, Batorczyk, 2017). Such an approach 
would guarantee a comprehensive approach to the areas 
of USR and would be much simpler and would require 
less commitment than transferring guidelines intended 
for to business to the academic world or formulating 
own solutions. In addition, it should be noted that this 

approach has already been implemented at such foreign 
universities as: University of Bologna, University of Syd-
ney, OsloMet, Stockholm University, ETH Zurich, The 
University of Tokyo, FU Berlin, University of Auckland, 
Stanford University.

According to the old Chinese proverb „Tell me and 
I forget. Show me and I remember. Involve me and I un-
derstand.” (Ochiai, 1993), universities should involve their 
stakeholders in the process of creating impact indicators. 
Creating tools and procedures in collaboration with the 
interested groups, as well as discussing them with the aca-
demic world, would help to create tools tailored for HEIs.

This study has several limitations. The research analy-
sis was conducted under the specific context of Polish 
higher education institutions, although the theoretical 
reasoning and recommendations are not specific to this 
perspective and can be used in a  broader context. The 
main limitation of the conducted research is hindered 
access to information prepared and published by Po-
lish universities. Owing to the fact that they do not pay 
enough attention to communicating and promoting the-
ir good practices, it is difficult to investigate the overall 
scope of their activities in the field of social responsibility. 
The research was also conducted only at selected Polish 
universities – the authors narrowed the scope of research 
to the biggest Polish universities and business universities, 
with a general academic and economic profile. These are 
also universities most engaged in the area of research and 
education of social responsibility. 

This article contributes to an important discussion 
about reporting HEIs’ social and environmental impact. 
Nevertheless, this research highlights the need to conti-
nue studying the role of reporting social responsibility by 
universities. Further research in this field should concen-
trate on investigating reporting of social and environmen-
tal impact of universities in other countries and trying 
to find good practices, which could be an inspiration for 
creating solutions adapted to the needs of HEIs. Investi-
gating existing indicators for 17 Sustainable Development 
Goals and conducting an analysis towards adjusting them 
to HEIs’ needs would contribute to the state of knowledge 
for universities worldwide. A  comparison of indicators 
inquired by numerous rankings would also benefit the di-
scussion about HEI impact on social and environmental 
circumstances. 
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Raportowanie wpływu społecznego 
i środowiskowego na polskich  
uniwersytetach

Streszczenie

Uniwersytety odgrywają ważną rolę w kreowaniu postaw 
społecznych. Celem niniejszego badania była identyfika-
cja sposobów mierzenia i raportowania wpływu społecz-
nego i  ekologicznego polskich uniwersytetów. Podczas 
gdy na uczelniach debatujemy o społecznej odpowiedzial-
ności, wiele z nich stara się tworzyć wskaźniki, które po-
mogłyby im w komunikowaniu i raportowaniu podejmo-
wanych działań. Sytuacja ta spowodowana jest głównie 
brakiem zestawu wskaźników, które byłyby dedykowane 
uczelniom i mogłyby być wykorzystane do pomiaru ich 
wpływu. Aby zbadać, w  jaki sposób 24 polskie uczelnie 
publiczne publikują i promują informacje związane z ich 
wpływem społecznym i  środowiskowym, przeprowadzo-
no badanie ich stron internetowych, oficjalnych doku-
mentów uczelnianych i raportów. Aby poszerzyć kontekst 
i  zakres analizy, przebadano je również w  kontekście 
obecności w międzynarodowych rankingach oraz udziału 
w organizacjach międzynarodowych.
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