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Wstęp

Inspirowanie, popieranie i prowadzenie badań naukowych ukierunkowanych na 
rozwój nauki o przedsiębiorstwie należy do statutowych powinności katedr: Ekono-
miki i Organizacji Przedsiębiorstwa oraz Nauk o Przedsiębiorstwie Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu. Różne są formy wypełniania tej powinności, odmienne
są też jej przejawy i rezultaty. Należą do nich cykliczne konferencje naukowe o zasię-
gu ogólnopolskim, zbiorowe bądź indywidualne seminaria naukowe katedr, często
z udziałem badaczy z innych katedr Uniwersytetu i z ośrodków zewnętrznych. 

Oddawana do rąk czytelników publikacja stanowi wynik ostatniego etapu wspól-
nie koordynowanych i realizowanych badań w obszarze najnowszych kierunków 
rozwoju wiedzy o przedsiębiorstwie i towarzyszących im dylematów. Prezentowane 
tu opracowania autorskie były, niekiedy kilkakrotnie, referowane i dyskutowane na 
seminariach naukowych, co niewątpliwie wywarło wpływ na ich ostateczny kształt.

Zakres tematyczny prezentowanego zbioru opracowań jest stosunkowo szeroki
i zróżnicowany, co może wywoływać wrażenie pewnej przypadkowości i eklektycz-
ności ich doboru. Właściwość ta jest jednak elementem tożsamości nauk o przedsię-
biorstwie, jest warunkiem odpowiednio wszechstronnego, całościowego poznawa-
nia natury przedsiębiorstwa oraz mechanizmów rządzących jego funkcjonowaniem 
i rozwojem. 

Są tu opracowania o różnym stopniu ogólności. Do najbardziej ogólnych należą 
teksty ukazujące (kolejno): założenia koncepcji ewolucyjnej jako jednej z rozwijają-
cych się współcześnie koncepcji teoretycznych fi rmy (M. Karasia), dyskusję nad 
teoretycznymi i praktycznymi aspektami nauki o przedsiębiorstwie (A. Sokołow-
skiej), a następnie prezentujące przedsiębiorstwo w kontekście dyrektyw etyki
(D. Tenety-Skwiercz) i procesu globalizacji (J. Czupiała). Kolejne opracowania kon-
centrują się na różnych aspektach budowy, rozwoju i zastosowań współczesnych 
koncepcji zarządzania: od najbardziej ogólnego, będącego propozycją typologii 
współczesnych orientacji w zarządzaniu (J. Lichtarskiego), przez ujęcia przekrojo-
we problematyki podejścia procesowego (S. Nowosielskiego) i aspektów społecz-
nych w różnych koncepcjach zarządzania (M. Trenkner), po bardziej szczegółowe, 
dotyczące metodycznych problemów implementacji zarządzania wiedzą (E. Taba-
szewskiej). Następnym szeroko reprezentowanym obszarem tematycznym są dysku-
towane wielowątkowo i przekrojowo kwestie znaczenia oraz struktury, funkcjono-
wania i przekształcania systemu społecznego przedsiębiorstwa (opracowania
Cz. Zająca, D. Bąk-Grabowskiej, A. Cierniak-Emerych i A. Pietroń-Pyszczek). 

Autorzy, przyjmując w pełni odpowiedzialność za treści i sposób prezentacji 
poruszanych zagadnień, będą wdzięczni czytelnikom za wszelkie uwagi wynikające 
z lektury prezentowanych tekstów. 

Wrocław, czerwiec 2008 r.                                                                    Jan Lichtarski
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Mirosław Karaś
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

TEORIA EWOLUCYJNA FIRMY

1. Wstęp

Jednym z podstawowych zagadnień badawczych w wyłaniającej się subdyscy-
plinie naukowej − nauce o przedsiębiorstwie – jest teoria fi rmy. Do tej pory brakuje 
uniwersalnej, interdyscyplinarnej teorii fi rmy [Gruszecki 2002, s. 43], istnieje nato-
miast wiele teorii cząstkowych (patrz np. [Gruszecki 2002; Lichtarski 2007]).

Wśród licznych cząstkowych teorii fi rmy próby formułowania nowej, ewolucyj-
nej teorii fi rmy pojawiły się w literaturze w końcu XX w. [Coriat, Weinstein 1995; 
Cohendet, Llerena 1998; Hodgson 1998] i z początkiem wieku obecnego [Witt 2005; 
Rahmeyer 2006; Hoelzl 2007]. Korzystają one z teorii ewolucyjnej w ekonomii, 
która pojawiła się w literaturze światowej stosunkowo dawno, jednak za punkt kry-
tyczny dla rozwoju ewolucyjnej teorii fi rmy uznaje się opracowanie Nelsona i Win-
tera pt. An evolutionary theory of economic change z 1982 r. [Nelson, Winter 1982]. 
Do dziś liczba opracowań dotyczących ewolucyjnej teorii fi rmy znacznie wzrosła, 
chociaż nadal podkreśla się w nich, że teoria ta ma jeszcze charakter niedojrzały i że 
znajduje się w trakcie tworzenia.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych założeń i 
twierdzeń ewolucyjnej teorii fi rmy przy zastrzeżeniu, że znajduje się ona w stanie 
rozwoju. Cel ten jest uzasadniony także tym, że w polskiej literaturze ta problematy-
ka jest poruszana bardzo rzadko i marginalnie, najczęściej na tle omawiania szkoły 
ewolucyjnej w ekonomii [Gruszecki 2002, s. 302-302; Kwaśnicki 1996; Maślak 
2000; Lichtarski 2007, s. 48-50]. 

2. Szkoła ewolucyjna w ekonomii jako podstawa formułowania 
ewolucyjnej teorii fi rmy

Przedmiotem szkoły (teorii) ewolucyjnej w ekonomii jest opisywanie i wyjaś-
nianie endogenicznie (wewnętrznie) i egzogenicznie (zewnętrznie) pojawiających 
się nieokreślonych i nieodwracalnych zmian ekonomicznych, technicznych i organi-
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10 Mirosław Karaś  

zacyjnych, takich w szczególności, jak tworzenie i rozpowszechnianie nowej wie-
dzy i innowacji technicznych, a przez to doprowadzanie do w pewnym stopniu przy-
padkowego (ślepego) i zamierzonego kreowania różnorodności i celowej selekcji na 
rynku. Ewolucja, jako endogenicznie wyłaniający się proces historyczny, oznacza 
stopniową i nieodwracalną zmianę organicznego lub społeczno-ekonomicznego sys-
temu w porównaniu ze stanem początkowym [Rahmeyer 2006]. 

W nieco bardziej zwięzły sposób istotę teorii ewolucyjnej zdefi niował Hodgson 
[2003]. Według niego istota tej teorii polega na poszukiwaniu przyczynowego wyjaś-
nienia, jak następuje zmiana w ramach złożonego systemu obejmującego mechani-
zmy różnicowania, selekcji oraz zachowywania (lub dziedziczenia). 

Szkoła ewolucyjna w ekonomii korzysta w dużym stopniu z dorobku neodarwi-
nowskiej teorii ewolucyjnej w biologii. Badanie zmian w populacjach organizmów 
żywych doprowadziło do stwierdzenia, że zmiany gatunków roślin i zwierząt są spo-
wodowane pojawianiem się różnorodności między osobnikami gatunków zachodzą-
cymi w sposób nieukierunkowany i przypadkowy, przewagami lub niekorzyściami 
tych osobników co do przeżycia, możnością replikacji genów przez selekcję natural-
ną organizmów jako cech fi zycznych oraz zachowywaniem tych cech, które są naj-
lepiej przystosowane do otoczenia.

Każdy osobnik jest unikatowy w populacji i jeśli się go porówna ze średnią, to 
będzie albo wykazywał pewne cechy korzystne, albo cechy niekorzystne. Nie odby-
wa się to celowo, ale w sposób zarówno oportunistyczny, jak i przypadkowy i nie 
prowadzi do doskonałej adaptacji. Z jednej strony więc ewolucja wymaga pojawie-
nia się różnorodności i w ten sposób zmiany, z drugiej zaś strony przez zachowywa-
nie jednostek o cechach najlepiej przystosowanych do środowiska niszczy tę różno-
rodność i staje się przyczyną ukierunkowanego i ustrukturyzowanego przebiegu. 
Jest to wynik dwufazowego procesu cechującego się szansą (tworzeniem różnorod-
ności) oraz koniecznością (adaptacji przez jednostki), tworząc w ten sposób dyna-
miczną równowagę między adaptowanymi jednostkami i ich danym otoczeniem.
W przeważającej mierze odbywa się to przez stopniową, chociaż nieregularną, zmia-
nę populacji.

Poza pojawianiem się różnorodności między jednostkami w populacji i jej natu-
ralną selekcją genetyczne, ewolucyjne wyjaśnianie obejmuje również bardziej regu-
larny rozwój indywidualnych organizmów w populacji, przy czym ostatni (kolejny) 
organizm zależy od środowiska inaczej niż poprzedni. W biologii zjawiska te nazy-
wane są fi logenezą (rozwój gatunku na poziomie całej populacji) oraz ontogenezą 
(rozwój lub inaczej cykl życia pojedynczego osobnika). 

Wykorzystanie ewolucji w biologii do ewolucji w naukach społecznych, w tym 
do teorii ewolucyjnej fi rmy, odbywa się na dwa sposoby. Z jednej strony próbuje się 
uogólnić zasady neodarwinowskie w postaci tzw. uniwersalnego darwinizmu, z dru-
giej zaś wyraźnie wskazuje się na różnice między zastosowaniem ewolucji w biolo-
gii i w naukach społecznych. Uniwersalny darwinizm utrzymuje, że istnieje główny 
zbiór ogólnych reguł Darwina, które mogą zostać zastosowane do pewnego zakresu 
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 Teoria ewolucyjna fi rmy  11

zjawisk wraz z zasadniczymi i pomocniczymi wyjaśnieniami specyfi cznymi dla każ-
dej dziedziny nauki. Obejmuje on wiele różnorodnych mechanizmów. Ich wspólny-
mi cechami są: zróżnicowanie, dziedziczenie i selekcja. Uniwersalny darwinizm, jak 
twierdzą jego zwolennicy, nie jest wersją biologicznego redukcjonizmu lub „biolo-
gicznego imperializmu”, w którym usiłuje się wyjaśnić wszystko w kategoriach bio-
logicznych. Istnienie mechanizmów darwinowskich również nie oznacza, że badany 
proces zawsze jest procesem zróżnicowania genetycznego i selekcji.

Chociaż szczegółowe mechanizmy zmian przebiegających na poziomie społecz-
nym całkiem różnią się od mechanizmów opisanych w biologii, ewolucja społeczno-
-ekonomiczna nadal jest darwinowska w kilku istotnych znaczeniach. Akceptacja 
uniwersalnego darwinizmu nie zapewnia wszystkich koniecznych mechanizmów 
przyczynowych i wyjaśnień dla badacza z obszaru społecznego ani też nie zapobiega 
konieczności włożenia dodatkowej pracy w specyfi czne badania i szczegółowe wy-
jaśnienia przyczynowe w obszarze społecznym. Wykorzystanie metafor wymaga 
więc wyraźnego określenia ograniczeń ich zastosowania. 

Drugie podejście do możliwości wykorzystania mechanizmów ewolucji w bio-
logii do ewolucji w ekonomii kładzie nacisk na istotne różnice, jakie dotyczą poja-
wiania się i różnorodności cech oraz mechanizmów ewolucyjnych. Różnice te spro-
wadzają się m.in. do tego, iż:

nowości społeczno-ekonomiczne pojawiają się nie tylko w wyniku szczęśliwego  •
zbiegu okoliczności, a w dużym stopniu w sposób zamierzony i w celu zmiany 
otoczenia; niestety, mimo że są to celowe działania ludzkie, ich wynik jest często 
nieznany (trudny do przewidzenia),
wybór różnorodności ekonomicznej w ramach populacji (zbiorowości) jedno- •
stek często jest też konsekwencją działań ludzi (sztuczna selekcja); podmioty 
zmian oraz otoczenie pozostają ze sobą w interakcji,
ewolucja techniczna i ekonomiczna przebiega szybciej i często bardziej progre- •
sywnie niż ewolucja biologiczna,
zakumulowane doświadczenie, wiedza, reguły zachowań będą przenoszone do  •
następnej generacji [Rahmeyer 2006].
Przyjmując te założenia, Hoelzl [2007, s. 113] sformułował podstawowe cechy 

ekonomii ewolucyjnej: 
1. Najważniejszymi elementami szkoły ekonomii ewolucyjnej są wiedza i infor-

macja. Systemy ekonomiczne opierają się na wiedzy. Wiedza ekonomiczna jest ro-
zumiana jako zbiór rutyn, które są reprodukowane (powielane). Procesy tworzenia 
wiedzy i jej destrukcji nie tylko podtrzymują wzrost, ale i sterują wzrostem ekono-
micznym i zmianą jakościową. W odróżnieniu od innych teorii wzrostu wiedzy nie 
można ująć w sposób sensowny jako sił równoważących.

2. Ekonomia ewolucyjna przyjmuje podejście populacyjne zamiast podejścia 
typologicznego opartego na reprezentatywnych agentach (podmiotach). Zróżnico-
wanie zachowania ekonomicznego opiera się na (nierównomiernym) rozkładzie 
wiedzy i informacji w gospodarce [Hayek 1945]. Zróżnicowanie steruje zmianą eko-

Księga-1.indb   11Księga-1.indb   11 2009-02-13   11:43:222009-02-13   11:43:22



12 Mirosław Karaś  

nomiczną, którą można przedstawić w kategoriach możliwych do zaobserwowania 
zmian w składzie zbiorowości fi rm, technologii i branż. Zdecentralizowana istota 
systemu ekonomicznego pociąga za sobą występowanie równoległości zachowań w 
ramach systemu ekonomicznego. Prócz pewnych skutków ubocznych zdecentralizo-
wana organizacja tworzy nie tylko zdolność do rozwiązywania problemu systemu 
ekonomicznego, ale również zdolność do formułowania nowych problemów i no-
wych zachowań. Dodatkowym czynnikiem różnicującym są ograniczone zdolności 
poznawcze ludzi. 

3. Do zasadniczych cech ekonomii ewolucyjnej należy też zaliczyć zależność 
między selekcją a rozwojem. Konkurowanie jako proces wyboru zapewnia proces 
strukturyzacji działalności ekonomicznej i nakładania wymagań racjonalności pro-
ceduralnej na uczestników. Selekcja zmienia częstość występowania jednostek orga-
nizacyjnych (mierzonych liczbowo lub udziałami w rynku) w populacji stosownie 
do wyników. Z punktu widzenia generowania zróżnicowania rynki stanowią instytu-
cje, które nie tylko koordynują zachowania ekonomiczne, ale sprzyjają zmianie, 
przedsiębiorczości i wyzwaniom wobec ustalonych zachowań. Procesy selekcji 
niszczą zróżnicowanie. Generowanie różnorodności oraz selekcja różnorodności po-
zostają w interakcji w procesie rozwoju. Aby istniał rozwój gospodarczy, należy 
odtwarzać różnorodność. 

3. Defi niowanie fi rmy w ramach ewolucyjnej teorii fi rmy

Próby defi niowania ewolucyjnej teorii fi rmy odbywają się wielotorowo. Z jednej 
strony próbuje się wskazywać na nowe elementy, na których opiera się ta teoria 
(chodzi tu przede wszystkim o wykorzystanie pojęcia rutyn, analogii do teorii ewo-
lucyjnej w biologii), z drugiej opierają się one na krytyce dotychczasowych (cząst-
kowych) mankamentów teorii fi rmy. 

Cechy specyfi czne ewolucyjnego podejścia do teorii fi rmy sformułowali Cohen-
det i Llerena [1998]. Wskazali oni, że: 

1. Modele ewolucyjne są oparte na założeniu niedoskonałego dostosowania do 
otoczenia. Odejście od neoklasycznych założeń racjonalności powoduje, że zacho-
wania fi rm (i w istocie wszystkich agentów ekonomicznych) nie mogą zostać wyde-
dukowane z sygnałów otoczenia, które one obserwują. Jeśli agenci nie są wyposaże-
ni w zadany optymalny algorytm do podejmowania wszystkich decyzji 
ekonomicznych, to nie są oni w stanie przewidzieć swego zachowania przez prostą 
znajomość stanu otoczenia i zastosowanie tego samego algorytmu lub jego zreduko-
wanej wersji. Przeciwnie, kluczowe staje się analizowanie procedur (oraz tego, jak 
one są tworzone, przechowywane i modyfi kowane), które agenci stosują przy podej-
mowaniu decyzji.

2. Modele ewolucyjne kładą nacisk na znaczenie różnorodności agentów. Zróż-
nicowanie jest postrzegane nie tylko jako realistyczne założenie, ale także jako 
główny czynnik sprawczy dynamiki ewolucyjnej. W modelach ewolucyjnych dyna-
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miki branż wyłania się potrzeba mikropodstaw, które uwzględniają stałą różnorod-
ność między fi rmami z punktu widzenia ich cech charakterystycznych (takich jak np. 
wielkość, technologia, cechy zachowań), ale także w ich wynikach (konkurencyj-
ność, rentowność itp.).

3. Modele ewolucyjne zakładają, że kolektywna adaptacja oraz uczenie się wy-
magają zróżnicowania (mutacji), ale też mechanizmów, które gwarantują konieczną 
spójność ogólną: mechanizmów selekcji. W ostateczności każda organizacja ekono-
miczna może być rozpatrywana jako system ewolucyjny stosujący szczególną rów-
nowagę między mechanizmami różnicowania i mechanizmami selekcji tego, co 
tworzy bazę uczenia się organizacji. W organizacjach ekonomicznych ta równowaga 
(harmonizowanie) między powszechnością a zróżnicowaniem wiedzy jest też ściśle 
związana z harmonizacją między stosowaniem a poszukiwaniem: organizacje za-
wsze napotykają barierę między koncentrowaniem swoich zasobów na wykorzysta-
niu (zastosowaniu) wiedzy, która już jest dostępna, a poszukiwaniem nowych moż-
liwości. Do przeżycia organizacji konieczne są zarówno wykorzystywanie, jak i 
poszukiwanie. Bez poszukiwania nowych możliwości organizacja znalazłaby się w 
pułapce stanów suboptymalnych i w ostateczności zaczęłaby być źle dopasowana do 
zmieniających się warunków otoczenia. Jednak organizacje, które poświęcają 
wszystkie swoje zasoby na poszukiwania nowych możliwości, będą napotykać wy-
soki poziom ryzyka i nawet w przypadku korzystnych odkryć nie będą wykorzysty-
wać wiedzy, którą nabyły, i będą systematycznie osiągać gorsze wyniki niż naśla-
dowcy bądź imitatorzy. 

4. Modele ewolucyjne zakładają, że proces uczenia się jest stymulowany przez 
poszukiwanie lepszych osiągnięć. To poszukiwanie jest skoncentrowane na specy-
fi cznych celach, które wymagają procedur oceny. Należy zauważyć dużą różnicę w 
stosunku do czystych (oryginalnych) hipotez Darwina dotyczących mutacji i selek-
cji. Firma w swojej logice adaptacji ma zdolność nie tylko do uczenia się i przekazy-
wania wiedzy, ale także do skoncentrowania się na szczególnych celach, aby poddać 
system pewnemu określonemu mechanizmowi wyboru i zorientować (ukierunko-
wać) mechanizm generowania różnorodności. W pewien sposób funkcjonowanie 
mechanizmu selekcji w teorii ewolucyjnej tworzy „pomost” między neoklasycznym 
podejściem do racjonalności i zmiany. 

Jednym z podstawowych elementów ewolucyjnej teorii fi rmy jest pojęcie orga-
nizacyjnej rutyny. Według krótkiej defi nicji przytoczonej po raz pierwszy przez 
Nelsona i Wintera [1982] „organizacyjna rutyna stanowi organizacyjną analogię 
umiejętności pojedynczej osoby”. W organizacji rutyny przejawiają się w postaci 
reguł, procedur standardowych operacji, wzorców zachowań w organizacji. Podle-
gają one zazwyczaj formalizacji polegającej na różnego rodzaju zapisach, ale mogą 
też występować jako niezapisane, powtarzalne wzorce zachowań. Rutyny pojawiają 
się w organizacji w wyniku uczenia się, naśladowania rutyn innych organizacji (fi rm) 
oraz wskutek lokalnej adaptacji. 
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W postaci rutyn akumulowane są wiedza, doświadczenie i umiejętności odno-
szące się do szeroko rozumianej organizacji i jej działalności, mające w dużym stop-
niu charakter specyfi czny i lokalny (dostosowany do określonych warunków). Dzię-
ki temu rutyny zapewniają pewną ciągłość i wzmacniają wewnętrzną stabilność 
organizacji (fi rmy). Powtarzalność stosowania i towarzyszące mu zachowywanie 
(akumulowanie) kompetencji pozwala na przypisanie rutynom funkcji pamięci orga-
nizacji, a także traktowanie ich jako odpowiednika genów w teorii ewolucyjnej. 

Na rynku odbywa się proces selekcji fi rm, to jest wyboru (zachowywania) tych, 
które w najwyższym stopniu spełniają wymagania rynku, i eliminowania pozosta-
łych. Podstawową przyczyną tej selekcji jest to, że nie wszystkie fi rmy są w stanie w 
sposób równie skuteczny i efektywny dostosować się do wymogów rynku. Dzieje 
się tak m.in. z powodu właściwości organizacyjnych rutyn, które są w dużym stop-
niu odpowiedzialne za bezwład i nieelastyczność zachowań organizacji. 

Prócz selekcji drugim ważnym elementem teorii ewolucyjnej fi rmy jest proces 
stałego różnicowania fi rm. Firmy opierają się na różnych rutynach i ich wiązkach, 
które są dla nich specyfi czne i których przenoszenie oraz przekształcanie jest kosz-
towne i utrudnione. Proces różnicowania fi rm jest wywoływany ich ciągłym ucze-
niem się, a przez to modyfi kowaniem i dostosowywaniem rutyn i ich kombinacji 
(wiązek) do lokalnych warunków funkcjonowania organizacji. Działaniu czynników 
wpływających na wzrost różnicowania fi rm towarzyszą procesy naśladowania za-
chowań jednych fi rm przez inne (procesy benchmarkingowe), które w pewnym 
ograniczonym stopniu (choćby przez stosowanie ochrony prawnej własności prze-
mysłowej) redukują to zróżnicowanie. 

Firma stanowi mniej lub bardziej złożoną sieć rutyn pozostających ze sobą w 
interakcji. Wyniki przebiegu (wykorzystywania) jednych rutyn stanowią wejścia do 
innych rutyn (tworzą warunki ich przebiegu). Niektóre z rutyn uczestniczą w więk-
szym stopniu niż inne we wzajemnych oddziaływaniach, mają znaczenie bardziej 
centralne w porównaniu z rutynami peryferyjnymi. Rutyny centralne są z reguły 
trudniejsze do modernizacji, ponieważ ich zmiana wiąże się z koniecznością doko-
nywania zmian wielu innych rutyn.

Powody wywołujące zmiany rutyn mogą tkwić zarówno w otoczeniu fi rmy, jak 
i w niej samej. Otoczenie wpływa na zmianę rutyn przede wszystkim pośrednio 
przez selekcjonowanie fi rm na podstawie ich wyników. Natomiast w samej fi rmie – 
mając na uwadze możliwości wpływanie na jej wyniki − konieczny jest proces we-
wnętrznej selekcji i modyfi kacji rutyn przez kierownictwo fi rmy. Ten mechanizm 
wyraźnie różni funkcję rutyny w fi rmie od funkcji genu w biologii. Mianowicie: w 
biologii osobnik nie ma wpływu na zestaw jego genów (genotyp), natomiast w fi r-
mie stałe doskonalenie rutyn, które często zachodzi z oporami, jest koniecznością w 
walce konkurencyjnej fi rmy na rynku. 

Zastosowanie rutyn w ewolucyjnej teorii fi rmy daje korzyści w postaci możliwo-
ści wyjaśnienia trzech kwestii ważnych dla zrozumienia istoty fi rmy: 
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a) wyjaśnia, jak fi rma może być zdefi niowana: przez zbiór kompetencji w po-
staci rutyn,

b) dlaczego fi rmy się różnią: ponieważ opierają się one na różnych zbiorach 
rutyn, które są specyfi czne dla fi rm i nie mogą być przenoszone do innych fi rm po 
niskim koszcie,

c) wyjaśnia dynamikę fi rm: przez połączone mechanizmy poszukiwania i selek-
cji oraz możliwość transformacji zbioru drugorzędnych rutyn do kluczowej działal-
ności [Hoelzl 2007, s. 116]. 

Próba formułowania ewolucyjnej teorii fi rmy wychodząca z krytyki dotychcza-
sowych teorii została przedstawiona w opracowaniu Witta [2005]. Wskazał on na 
zalety teorii fi rmy sformułowane w ramach nowej ekonomii instytucjonalnej opiera-
jącej się na opracowaniach [Coase 1937; Williamson1985], polegające na skierowa-
niu uwagi i próbie odpowiedzi na podstawowe dla teorii fi rmy pytania: dlaczego i 
kiedy agenci ekonomiczni wybierają kontrakty wymiany rynkowej, a dlaczego i kie-
dy opierają się oni na organizowaniu fi rmy i odpowiednich kontraktach zatrudnienia. 
Analiza fi rm i rynków w ramach tej ekonomii zajmuje się jednakże głównie stanami 
równowagi i optymalizacją tych stanów, bez uwzględnienia systematycznych zmian 
zachodzących wewnątrz organizacji fi rm. Firma w tej teorii przedstawiana jest tak, 
jakby nie było żadnych istotnych różnic między nowo założoną przedsiębiorczą fi r-
mą a wielką, wielodywizjonalną organizacją. Z tego powodu Coase postuluje prze-
formułowanie zasadniczych pytań stawianych w tej teorii tak, aby uwzględniały one 
dynamikę fi rmy. 

Podstawowe kwestie w teorii fi rmy w ramach nowej ekonomii instytucjonalnej 
odnoszą się do trzech pytań:

a) dlaczego istnieją fi rmy?
b) jakie czynniki określają granice fi rmy lub inaczej − jakie działania pozosta-

wiono dla rynków?
c) co określa wewnętrzną organizację fi rmy? (jest to pytanie o hierarchiczną 

kontrolę i struktury bodźców). 
Według Witta [2005, s. 351-353] zamiast pytania: dlaczego pojawiają się fi rmy 

(pyt. a), należy postawić pytanie: w jaki sposób pojawiają się fi rmy? Potrzebne jest 
tutaj wejście przedsiębiorcy z jego wizją, koncepcją i działaniem. Od momentu jed-
nak, kiedy fi rma zostanie założona, jej dalszy kierunek zależy nie tylko od tego, jak 
jest realizowana jej przedsiębiorcza rola, ale również od tego, jakie ma ona umiejęt-
ności dające jej większą lub mniejszą przewagę technologiczną i rynkową. 

Zamiast pytania o czynniki określające granice fi rmy (pyt. b) należy postawić 
pytanie: jak fi rma i rynek (rynki), na których ona funkcjonuje, współewoluują oraz 
w jaki sposób ta współewolucja powoduje przemieszczanie granic między fi rmą a 
rynkiem? Częściowa odpowiedź na to opiera się na pojęciu szeroko rozumianych 
zdolności fi rmy, włączając w to wiedzę produkcyjną. Zdolności te z czasem wyma-
gają doskonalenia, chociażby z powodu postępu technicznego w branży. Wpływ 
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tego na granice fi rmy zależy od tego, w jaki sposób łatwiej osiągnąć doskonalenie 
zdolności: wewnątrz fi rmy czy przez kontraktowanie ich na rynku. Innowacje z 
„systemowymi” cechami wymagającymi dostosowania wielu komplementarnych 
działań będą droższe w realizacji przez transakcje rynkowe ze względu na wysokie 
koszty instruowania, przekonywania i koordynacji fi rm, z którymi trzeba dokony-
wać kontraktów (tzw. dynamiczne koszty transakcyjne). W takich sytuacjach bar-
dziej atrakcyjna będzie integracja pionowa. W przypadku innowacji procesowych 
oraz o charakterze „modułowym” niższe koszty dynamicznych transakcji będą bar-
dziej skłaniać do specjalizacji pionowej i do produkcji w ramach sieci.

Kwestią istotną dla wyjaśnienia zmiany organizacyjnej jest ustalenie, czy istnie-
ją siły (czynniki) wewnątrz fi rmy, które wywołują jej zmianę, a jeśli tak, to jakie są 
to czynniki i kiedy one występują. Zamiast więc pytania: co określa wewnętrzną 
organizację fi rmy (pyt. c), należy postawić pytanie: jakie są determinanty zmiany 
organizacyjnej wewnątrz fi rmy i jaki rodzaj transformacji organizacyjnej one wywo-
łują? Odpowiedź na to nie jest jednoznaczna. Z jednej strony wskazuje się tutaj na 
wyjaśnienia Penrose postrzegającej fi rmę jako zbiór produktywnych usług, który 
może być użyty do różnych zastosowań i może stwarzać różne usługi. Według niej 
po założeniu fi rmy największy wpływ na jej rozwój mają zmieniająca się jakość i 
dostępność usług menedżerskich1. To zdolności menedżerów decydują zatem o roz-
woju fi rmy. W nawiązaniu do publikacji Nelsona i Wintera [1982] za czynnik zmian 
organizacji fi rmy uznaje się jednak rolę innowacyjnych działań, które charakteryzu-
ją się tym, że zmieniają techniczne i organizacyjne rutyny stosowane przez fi rmy w 
branży. 

4. Zakończenie

Teoria ewolucyjna fi rmy opiera się z jednej strony na podejściu ewolucyjnym w 
ekonomii (w odniesieniu do szczebla fi rmy), a z drugiej strony wykorzystuje ele-
menty teorii zasobowej (kompetencyjnej) fi rmy oraz podejścia opartego na wiedzy 
(szkoła uczenia się organizacji). Jak już wspomniano, teoria ta jest w trakcie tworze-
nia. Z tego powodu wiele z poruszanych przez nią problemów ma charakter otwarty. 
Dotyczy to szczególnie kwestii związanych z tworzeniem i ze zmianą rutyn, z ich 
selekcją w fi rmie, naśladowaniem rutyn przez fi rmy. Wskazuje się też na zdawkowe 
potraktowanie przez tę teorię roli przedsiębiorcy w procesie ewolucyjnym. Mało jest 
zaleceń praktycznych wynikających z tej teorii. Można oczekiwać, że dalszy jej roz-
wój pozwoli na udzielenie odpowiedzi na wiele niewyjaśnionych pytań dotyczących 
funkcjonowania i rozwoju fi rm. 

1 Z tego powodu Penrose [1959] uznaje się za prekursora zasobowej teorii fi rmy. 
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THE EVOLUTIONARY THEORY OF THE FIRM

Summary

The paper presents the evolutionary theory of the fi rm as one of lastly emerging among partial 
theories of the fi rm. The author points to the strong relation between this theory and the evolutionary 
economy as well as to the importance of routines in this theory.
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WYMIAR ETYCZNY W FUNKCJONOWANIU
WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Umysł człowieka szlachetnego podąża za prawością, 
umysł prostaka szuka korzyści.

Konfucjusz, Pięcioksiąg, tom IV, rozdz. XVI

1. Wstęp

Świat się zmienia, zmieniają się aksjologiczne podstawy funkcjonowania przed-
siębiorstw. Coraz większego znaczenia nabierają wartości niematerialne, których 
integralnym składnikiem jest wiedza, społeczna odpowiedzialność i etyka. Obecnie 
nie jest już możliwe kultywowanie technokratycznej racjonalności przejawiającej 
się uwzględnianiem wyłącznie wymogów technicznych, bez brania pod uwagę spra-
wiedliwości społecznej, poszanowania ludzkiej godności czy troski o środowisko 
naturalne. Konieczne staje się włączenie refl eksji etycznej do działalności gospodar-
czej, gdyż na sukces w biznesie mogą dziś liczyć tylko te fi rmy, które odrzucają 
powszechnie panujące przekonanie, że świadczenie dobra jest zadaniem wyłącznie 
organizacji fi lantropijnych i uznają system wartości etycznych za integralną część 
strategii biznesowych.

Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest próba przybliżenia roli etyki we 
współczesnej gospodarce. Osiągnięciu tak sformułowanego celu towarzyszyło zgłę-
bienie natury wartości moralnych i ekonomicznych, ich wzajemnych relacji, przed-
stawienie uwarunkowań powstania i rozwoju etyki biznesu, wskazanie czynników 
determinujących poziom etyczny przedsiębiorstwa, a także narzędzi służących in-
stytucjonalizacji etyki w zarządzaniu. 

2. Pojęcie etyki biznesu. Aksjologia etyczna i ekonomiczna

Etyka to dział fi lozofi i, który zajmuje się uzasadnianiem ludzkiego zachowania i 
ustalaniem zasad moralnego postępowania, ukazuje, co jest dobre, a co złe. Termin 
ten pochodzi z języka greckiego od słowa ethos – zwyczaj, obyczaj, i pojawił się w 
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VI w. p.n.e. w Grecji. Ogólnie etykę można podzielić na: opisową, odpowiadającą na 
pytanie: jak jest, oraz normatywną, wskazującą normy, nakazy dotyczące obszaru 
powinności, posługującą się ocenami wartościującymi i odpowiadającą na pytanie: 
jak być powinno. 

Etyka zajmuje się sensem i źródłami pochodzenia zasad moralnych. Zasady mo-
ralne przyjmują często formę zdań rozkazujących lub zakazujących. Większość lu-
dzi ma zasady moralne głęboko wpojone w podświadomość w trakcie procesu wy-
chowawczego. Ich naruszenie powoduje zwykle wewnętrzny konfl ikt psychiczny 
zwany poczuciem winy. Natomiast zasady etyczne, w odróżnieniu od moralnych, są 
ogólnymi fi lozofi cznymi twierdzeniami wynikającymi z danego światopoglądu lub 
religii. Dopiero na ich bazie tworzone są konkretne nakazy i zakazy moralne. 

Określenie „etyka biznesu” jest skrótem myślowym. Podmiotem wyborów, ocen 
i odpowiedzialności moralnej w przedsiębiorstwie jest zawsze człowiek, jednakże 
uzasadnione jest rozpatrywanie jego problemów moralnych w kontekście funkcjo-
nowania organizacji. Etyka biznesu oznacza więc nie tyle upodmiotowienie przed-
siębiorstwa, ile refl eksję nad problemami osoby gospodarującej w ramach fi rmy 
[Klimczak 2006, s. 42].

Etyka biznesu (czy też etyka gospodarcza) sytuuje się na pograniczu refl eksji 
etycznej i analizy ekonomicznej (zob. tab. 1) [Filek 2004, s. 14]. 

Tabela 1. Charakterystyka etyki biznesu

Kryterium Etyka Ekonomia Etyka biznesu
Cel doskonalenie się człowieka zysk lub przetrwanie zysk społeczny lub 

interes publiczny
Dziedzina
zainteresowań

człowiek i relacje 
międzyludzkie

produkcja i wymiana społeczne i gospodarcze 
relacje międzyludzkie 

Stosowana
metoda

refleksja (autorefleksja) metody ilościowe refleksja i metody
ilościowe

Kryterium
oceny

zgodność z obowiązującymi
normami, reguły moralne

skuteczność, reguły
techniczne 

integralny rozwój, 
dobrowolność

Pojęcia 
konstytuujące

grecka idea dobra (agathon) wolny rynek, dobra
materialne

dobro wspólne, 
odpowiedzialność

Postawa życzliwość walka konkurencyjna,
indywidualizm

uczciwa konkurencja lub 
współpraca

Charakter 
struktury
podstawowej

życie gra, działanie
instrumentalne

wspólnota, działanie
komunikacyjne

Źródło: [Filek 2004, s. 122].

Etykę biznesu można zdefi niować jako dyscyplinę nauki zajmującą się ustala-
niem standardów moralnego postępowania w działalności gospodarczej, formuło-
waniem i analizą reguł etycznych w świecie gospodarczym. Według Krajowej Izby 
Gospodarczej stanowi ona zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych 
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relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, ze wspólnika-
mi, społecznością lokalną, a także z władzą lokalną i państwową [www.kig.pl 
2008]. 

Fundamentalne zasady, na których się opiera, to zasada sprawiedliwości dystry-
butywnej głosząca, że w przedsiębiorstwie gratyfi kacje powinny być proporcjonalne 
do wkładu wniesionego w osiąganie jego celów, oraz zasada przyzwoitości polega-
jąca na bezstronności, uczciwości, powstrzymywaniu się od używania przymusu i 
przemocy fi zycznej [Sternberg 1998, s. 98-101].

Etyka biznesu ma charakter normatywny, wyznacza bowiem sposoby postępo-
wania w biznesie. Jest nastawiona na postępowanie człowieka w sferze interesów. 
Kwestie etyczne prezentuje w postaci pytań: czy słuszne jest podjęcie przez nas 
określonego działania czy też nie, czy jest ono dobre, czy warto działać zgodnie z 
normami etycznymi w interesach itd. Jej cechą charakterystyczną jest fakt, iż w 
ograniczonym stopniu uzasadnia powinności, które formułuje. Zasadniczym jej ce-
lem jest wyszukiwanie rozwiązań godzących wymogi moralne z dbałością o interes 
przedsiębiorstwa. 

W klasycznej teorii ekonomii wyraźnie widać separację aksjologii etycznej i 
ekonomicznej. Teoria ta nie wywołuje kwestii odpowiedzialności moralnej, homo 
oeconomicus kieruje się w działaniach gospodarczych wyłącznie własnym intere-
sem, który sprowadza się do maksymalizacji użyteczności, celem przedsiębiorstwa 
– jako podstawowego podmiotu gospodarki − jest zaś maksymalizacja zysku. Czy 
istnieje zatem możliwość połączenia duchowości świata etyki z materializmem biz-
nesu? Aby odpowiedzieć na tak zadane pytanie, spróbujemy zgłębić naturę wartości 
etycznych i ekonomicznych. Otóż, według A. Dylus oceny moralnej czynu dokonu-
jemy w kategoriach dobra i zła, słuszności lub niesłuszności, godziwości lub niego-
dziwości. Ostatecznym kryterium wartości etycznej jest godność osobowa. Jej afi r-
macja lub negacja przesądza o aksjologicznej kwalifi kacji czynu. Warunkiem 
moralnej wartości czynu jest jego bezinteresowność, a czyn zasługuje na pozytywną 
ocenę moralną, ponieważ jest podjęty przez osobę ze względu na dobro osoby − ad-
resata. Wartości moralne mają charakter osobowy, są niewymierne, jakościowe, sze-
regowane według preferencji. Nie są „tworzone”, ale odkrywane intuicyjne w bez-
pośrednim doświadczeniu moralnym. Ponadto nie zużywają się, realizacja jednej 
wartości niekoniecznie wymaga poświęcenia drugiej. 

Z kolei ekonomicznej oceny działania dokonuje się na podstawie kategorii prag-
matycznych, takich jak: efektywność, wydajność, gospodarność, zysk, strata, mar-
notrawstwo. Realizacja interesu własnego jest w tym przypadku postrzegana jako 
czynnik sprawczy rozwoju gospodarczego. Wartości ekonomiczne mają charakter 
rzeczowy, materialny. Są poznawalne zmysłowo i wymierne ilościowo. Mogą być 
tworzone i produkowane. Aby uzyskać określoną ilość jednego dobra, trzeba po-
święcić pewną ilość innego dobra [Węgrzecki (red.) 1996, s. 64-65]. 

Mimo opisanych różnic między wartościami etycznymi i ekonomicznymi dalecy 
jesteśmy od wnioskowania o ich bezwzględnej rozłączności. Obecnie coraz częściej 
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mówi się o przenikaniu się racjonalności etycznej i ekonomicznej. Dzieje się tak, 
gdyż prowadzenie działalności gospodarczej nie odbywa się w układzie odosobnio-
nym. Żadne przedsiębiorstwo nie jest samowystarczalne, jego pomyślność uzależ-
niona jest od zaspokajania potrzeb i oczekiwań innych uczestników życia gospodar-
czego. W efekcie następuje nakładanie się potrzeb własnych fi rmy z potrzebami 
innych nazywane w literaturze interesem własnym rozumianym całościowo lub 
oświeconym egoizmem. 

3. Etapy rozwoju etyki biznesu

Podstaw etyki biznesu można poszukiwać w już rozważaniach Platona i Arysto-
telesa, którzy jako pierwsi podjęli próbę teoretycznego zharmonizowania etyki, eko-
nomii i polityki. Jednak dopiero w latach 70. XX w. nastąpił rozwój etyki biznesu 
jako odrębnej dyscypliny naukowej (zob. tab. 2). 

Tabela 2. Etapy rozwoju etyki biznesu

Etap Kluczowe wydarzenia
Etap I (koniec XIX w.
– okres pionierski)

W 1891 r. Leon XIII ogłosił encyklikę Rerum Novarum poświęconą 
kwestii robotniczej, która zapoczątkowała społeczna naukę Kościoła; 
1931 r. – pojawienie się encykliki Quadragesimo Anno Piusa XI po-
święconej odnowieniu ustroju społecznego; pojawianie się w ramach 
katolickiej nauki społecznej pojedynczych prac dotyczących relacji 
miedzy gospodarką a etyką 

Etap II (lata 60. XX w. 
– czas dojrzewania etyki 
biznesu)

Kryzys zaufania do istniejących struktur politycznych i społecznych, 
rozwój ruchu ekologicznego i konsumenckiego; powstanie w 1968 r. 
Klubu Rzymskiego publikującego raporty nt. problemów współczesne-
go świata

Etap III (lata 70. XX w.
– wyodrębnianie się etyki 
biznesu jako samodzielnej 
dziedziny)

Okres afer gospodarczych pogłębiających kryzys zaufania do przedsię-
biorstw; podejmowanie licznych dyskusji nt. odpowiedzialności firm 
wobec różnych grup interesariuszy; 1973 r. − ogłoszenie manifestu z 
Davos; pierwsze konferencje naukowe poświęcone zależnościom mię-
dzy gospodarką a etyką; rozwój bioetyki

Etap IV (lata 80. XX w.
– okres rozkwitu etyki 
biznesu w Stanach Zjedno-
czonych i Kanadzie)

Etyka biznesu staje się przedmiotem wykładowym w wielu uniwer-
sytetach; wielkie korporacje zaczynają dbać o swój wizerunek przez 
ustanawianie standardów postępowania etycznego oraz ich propago-
wanie; w przedsiębiorstwach organizowane są liczne treningi dotyczą-
ce etycznych zachowań

Etap V (ostatnie dziesię-
ciolecie XX w. – etyka 
biznesu staje się uznaną 
dyscypliną akademicką w 
Stanach Zjednoczonych)

Wzrasta zainteresowanie etyką biznesu w Europie i w wysoko rozwi-
niętych krajach Dalekiego Wschodu; zarysowują się jej główne obsza-
ry tematyczne i podstawy metodologiczne; powstają organizacje na-
ukowe skupiające badaczy tej dziedziny; odbywają się liczne kongresy 
poświęcone problemom etyki biznesu

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Filek 2004, s. 40-44].
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W literaturze przedmiotu brakuje zgodności co do faktycznych uwarunkowań 
pojawienia się i rozwoju etyki biznesu. Najczęściej bywa ona postrzegana jako efekt 
upadku tradycyjnych autorytetów, który doprowadził do głębokiego kryzysu moral-
ności, bądź jako skuteczne narzędzie walki konkurencyjnej w warunkach postępują-
cej homogenizacji wytwarzanych dóbr. Cz. Porębski wskazuje dodatkowo na rozwój 
nauki i techniki, który stawia przed uczestnikami obrotu gospodarczego nowe sytu-
acje i wyzwania wymagające rozstrzygnięć natury moralnej, a także na globalizację 
gospodarki stwarzającą potrzebę opracowania ponadkulturowego minimum etyki 
biznesu umożliwiającego skuteczną kooperację między przedsiębiorstwami z róż-
nych stron świata [Węgrzecki (red.) 1996, s. 198-199]. 

Normy etyczne mogą być konstruowane na poziomie zarówno jednostki, fi rmy, 
sektora, poszczególnych zawodów, jak też gospodarki krajowej i gospodarki świato-
wej. Ponieważ kwestie rozwoju moralnego jednostki oraz etyczne regulacje branżo-
we znajdują się poza głównym nurtem zainteresowań niniejszego artykułu, pominie-
my je w dalszych rozważaniach. Naszą uwagę skupimy na przedsiębiorstwie oraz 
stanowieniu minimum etycznego w gospodarce. 

Tworzenie standardów moralnych w przedsiębiorstwie jest procesem niezwykle 
skomplikowanym. Wymaga umiejętności łączenia etycznej refl eksji teoretycznej z 
praktyką życia gospodarczego oraz identyfi kacji i analizy czynników determinują-
cych poziom etyczny przedsiębiorstwa. Ogólnie czynniki te możemy podzielić na 
zewnętrzne i wewnętrzne. Do najważniejszych czynników zewnętrznych należą:

poziom moralny społeczeństwa, w obrębie którego funkcjonuje przedsiębior- •
stwo (determinuje on rodzaj oczekiwań i pragnień w stosunku do biznesu);
sytuacja polityczna (niestabilna sytuacja polityczna sprzyja zachowaniom nie- •
etycznym w biznesie);
jakość prawa (niejasne, często zmieniające się reguły prawne pozostające w  •
sprzeczności z normami moralnymi obowiązującymi w danym społeczeństwie 
mogą utrudniać podejmowanie etycznych decyzji);
odpowiedni poziom edukacji (powszechna edukacja jest czynnikiem postępu  •
gospodarczego, podnosi poziom kultury biznesu, sprzyja rozwojowi instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego);
poziom zamożności społeczeństwa (im wyższy, tym większa presja na zachowa- •
nia etyczne w biznesie).
Wśród czynników wewnętrznych podstawowe znaczenie mają sytuacja ekono-

miczno-fi nansowa przedsiębiorstwa, im bowiem gorsza, tym trudniej dokonywać 
właściwych etycznie wyborów, oraz kultura organizacyjna, która powinna stymulo-
wać etyczne zachowania w przedsiębiorstwie. W promowaniu takiej kultury szcze-
gólna rola powinna przypaść najwyższemu kierownictwu, gdyż to członkowie za-
rządów ze względu na posiadanie władzy i autorytetu mają możliwość propagowania 
pożądanych postaw i zachowań, a tym samym rozwijania świadomości moralnej w 
przedsiębiorstwie. 
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Proces, w ramach którego odbywa się kształtowanie standardów etycznych w 
fi rmie, nazywamy procesem wprowadzania etyki do biznesu czy też inaczej − insty-
tucjonalizacją etyki w zarządzaniu. Jednym z narzędzi wspomnianej instytucjonali-
zacji są programy etyczne przedsiębiorstw. Ich wprowadzaniu przyświeca chęć 
uczynienia z etyki biznesu standardu o randze strategicznej. Obejmują one m.in.: 
ustalenie misji korporacji (powinna odzwierciedlać wspólnie podzielane wartości 
moralne), opracowanie kodeksu etycznego, opracowanie podręcznika standardów 
zawodowych, opracowanie programu szkoleń etycznych, utworzenie komórki ds. 
etyki, stałe monitorowanie przestrzegania norm etycznych i standardów zawodo-
wych oraz systematyczne przeprowadzanie audytu etycznego. Kodeksy etyczne, bę-
dące elementem programów etycznych, stanowią zespół podstawowych wartości i 
opartych na nich standardów postępowania. Tymi wartościami mogą być: profesjo-
nalizm, dbałość o interes klienta, rzetelność, staranność i uczciwość. Istnieje kilka 
przesłanek skuteczności kodeksu etycznego jako regulatora zachowań w przedsię-
biorstwie [Kitson, Campbell 1996, s. 130]:

po pierwsze: opracowanie kodeksu musi być poprzedzone okresem długich ba- •
dań, konsultacji i dyskusji prowadzonych wśród osób, których ma on dotyczyć,
po drugie: nie może być narzucony przez zarząd, ale powinien być traktowany  •
jako własność osób, które miały wpływ na jego konstruowanie,
po trzecie: wprowadzenie kodeksu należy poprzedzić szkoleniami wśród załogi. •
Kolejnym wspomnianym poziomem tworzenia norm etycznych jest gospodarka 

danego państwa. W Polsce przykładem takiego rozwiązania może być opracowany 
w 1994 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą Kodeks etyki w działalności gospodar-
czej regulujący postępowanie podmiotów gospodarczych na terenie naszego kraju. 
W preambule kodeksu stwierdzono, iż [www.kig.pl 2008]:

we wszystkich działaniach przedsiębiorstwa niezbędne jest zachowanie podsta- –
wowych wartości etycznych,
uczciwość jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia stabilności przedsiębior- –
stwa i sukcesu,
reputacja fi rmy i zaufanie do niej jest jedną z największych wartości fi rmy. –
Kodeks reguluje stosunki z klientami, akcjonariuszami, udziałowcami i innymi 

inwestorami, pracownikami, kontrahentami, konkurencją, władzami i lokalnymi 
społecznościami. Ponadto porusza zagadnienia związane ze środowiskiem natural-
nym, związkami biznesu z polityką, z zamówieniami publicznymi i międzynarodo-
wym biznesem. W zakresie globalnych reguł postępowania w biznesie na uwagę 
zasługują zasady okrągłego stołu z Caux w Szwajcarii stanowiące pierwszy ogólnie 
obowiązujący kodeks postępowania w kapitalizmie. Autorzy tych zasad, wychodząc 
z założenia, iż prawo i siły rynku są niewystarczającymi regulatorami postępowania, 
uznali konieczność zachowania wartości etycznych w procesie podejmowania decy-
zji ekonomicznych, gdyż bez tych wartości nie są możliwe stabilna współpraca go-
spodarcza ani przetrwanie społeczności światowej [Young 2005, s. 190]. Kodeks 
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obejmuje sześć zestawów zasad określających odpowiedzialność przedsiębiorstw 
wobec jego interesariuszy, tj. klientów, pracowników, właścicieli, inwestorów, do-
stawców, konkurentów i społeczności. 

4. Miejsce etyki w działalności gospodarczej

W dobie rozkwitu relatywizmu moralnego i pluralizmu postaw światopoglądo-
wych nie dziwią diametralnie różne stanowiska odnośnie do funkcji, jakie spełnia 
etyka w gospodarce. Jedni widzą w niej swoistą „protezę” służącą ekspiacji „grzesz-
nego biznesu”, poprawie jego wizerunku publicznego. Uważają, że etyka biznesu, 
podobnie jak inne etyki partykularne (bioetyka, marketyka), są przejawem głębokie-
go kryzysu moralności. Jesteśmy zdemoralizowani, więc szukamy środków zstęp-
czych mogących zapełnić lukę po prawdziwej moralności. Próbujemy zrobić z etyki 
jak najlepszy użytek, uczynić zeń jedno z narzędzi bogacenia się i dlatego fi rmy tak 
chętnie manifestują swoją etyczność i społeczną odpowiedzialność. Co więcej, 
twierdzą, że etyka biznesu to oksymoron, bowiem wymogów etycznych, takich jak 
uczciwość w sprawach jakości sprzedawanych produktów (uczciwa reklama, unika-
nie podrabiania), dbanie o cele społeczne (ochrona środowiska, wspieranie instytucji 
naukowych, cele charytatywne) czy unikanie dyskryminacji rasowej, narodowej, re-
ligijnej w polityce rekrutacyjnej, nie jesteśmy w stanie zastosować w warunkach 
wolnego rynku. Zdaniem W.J. Baumola natura działalności gospodarczej w warun-
kach pełnej konkurencji sprawia, że żadna fi rma nie może sobie pozwolić na kiero-
wanie się względami etycznymi. Jeżeli przedsiębiorstwo działa w otoczeniu pozba-
wionym skrupułów i stara się postępować etycznie (uczciwie informuje o produktach, 
ich niższej jakości), to skazuje się na przegraną w walce konkurencyjnej [Baumol, 
Blackman 1991, s. 2 i n.].

Na przeciwległym biegunie w dyskursie nt. związków etyki i biznesu znajdują 
się osoby, dla których etyka biznesu jest wyrazem autentycznego rozwoju moralne-
go przedsiębiorców, troski o jakość stosunków międzyludzkich i stan środowiska 
naturalnego. T. Chappell w swej książce „Dusza biznesu” odważnie twierdzi, iż 
ostatecznym celem biznesu nie jest zysk. Zysk to tylko środek do osiągnięcia nad-
rzędnego celu, jakim jest umacnianie zdrowia i godności ludzkich jednostek i całego 
ludzkiego rodzaju, wspieranie dążeń lokalnych społeczności, troska o środowisko 
naturalne − czyli to wszystko, co składa się na pojecie dobra ogólnego [Chappell 
1998, s. 354-355]. Postuluje on stworzenie nowego rodzaju kapitalizmu – obdarzo-
nego sercem i duszą. Uważa, że odpowiedzialność przed społeczeństwem, dbałość o 
środowisko naturalne można przełożyć na sukces fi nansowy przedsiębiorstwa, że 
warto sięgać po metody osiągania zysku niewymagające kompromisu w sprawach 
związanych z poszanowaniem człowieka i środowiska, w którym żyje [Chappell 
1998, s. 70]. Również K. Boulding zwraca uwagę, że „człowiek potrzebuje zarówno 
heroicznego, jak i ekonomicznego elementu w swych instytucjach, w procesach 
uczenia się i podejmowania decyzji. Kwestia utrzymania ich we właściwej równo-
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wadze i napięciu stanowi jeden z podstawowych problemów dojrzewania jednostek 
i społeczeństwa” [Grosfeld (red.) 1985, s. 56-57]. 

Wydaje się, iż moralność jest istotnym regulatorem stosunków gospodarczych. 
Wespół z regulacjami prawnymi określa granice społecznie akceptowalnych zacho-
wań i tym samym uniemożliwia podmiotom dowolne kształtowanie stosunków gospo-
darczych. Wspomaga również upowszechnienie wartości i postaw wolnorynkowych, 
takich jak przedsiębiorczość, uczciwość i pracowitość, a przez uporządkowanie spo-
sobów postępowania i zmniejszenie kosztów działalności (np. w wyniku wyelimino-
wania kar z tytułu niewywiązywania się z zawartych umów) może prowadzić do 
zwiększenia efektywności działania podmiotów rynkowych.

5. Rozwój etyki biznesu w Polsce

Etyka biznesu jako samodzielna dyscyplina akademicka pojawiła się w Polsce 
zaledwie kilka lat temu, jednak pierwszych źródeł refl eksji moralnej w życiu gospo-
darczym należy poszukiwać w epoce odrodzenia, kiedy to podkreślano znaczenie 
etycznej oceny takich obszarów działalności gospodarczej, jak: handel i wymiana 
towarów, operacje fi nansowe, reformy monetarne [Dietl, Gasparski (red.) 2002,
s. 161]. W polskim społeczeństwie ciągle jeszcze dominuje przekonanie o nieetycz-
nym biznesie wzmacniane brakiem odpowiedniej infrastruktury etycznej i kolejny-
mi skandalami z udziałem elit biznesu. Wśród głównych przeszkód w „uetycznie-
niu” polskiej gospodarki znajdują się [Filek 2004, s. 73-79]: 

przeszkody o charakterze historycznym – tradycje 1) liberum veto, wieloletni 
brak własnego państwa i związany z tym sprzeciw wobec panującej władzy, sprzy-
jające oszustwom trudności gospodarcze PRL-u,

przeszkody o charakterze politycznym – silny związek gospodarki z polityką, 2) 
w efekcie czego niestabilność sytuacji politycznej negatywnie odbija się na gospo-
darce i zniechęca przedsiębiorców do proetycznej orientacji; nieetyczne zachowania 
polityków prowadzące do konstatacji, iż w świecie biznesu, podobnie jak w polityce, 
nie ma miejsca na etyczne zachowanie, 

przeszkody o charakterze prawnym – brak odpowiednich uregulowań praw-3) 
nych powodujący niepewność co do możliwości ochrony w relacjach z innymi pod-
miotami rynkowymi; nieprecyzyjne prawo stwarzające okazje do nadużyć,

przeszkody o charakterze ekonomicznym – niedostatek kapitału i presja na 4) 
maksymalizację zysków prowadzące do obniżania standardów etycznych,

brak silnego ruchu konsumenckiego wywierającego presję na poprawę jako-5) 
ści wyrobów, stosowanie przyjaznych środowisku technologii wytwarzania,

brak wiedzy nt. tego, czym jest etyka i w jaki sposób związana jest z efektyw-6) 
nością przedsiębiorstwa.

Pomimo tych przeszkód wyraźne widać, iż z roku na rok rośnie liczba przedsię-
biorców, dla których przestrzeganie norm etycznych i powszechnie przyjętych wzor-
ców zachowań staje się faktem. Pojawiają się pierwsze kodeksy branżowe (np. Za-

Księga-1.indb   25Księga-1.indb   25 2009-02-13   11:43:242009-02-13   11:43:24



26 Dorota Teneta-Skwiercz  

sady etyki zawodowej maklerów papierów wartościowych, Kodeks dobrej praktyki 
bankowej, Kodeks dobrych praktyk dystrybutorów stali, Kodeks etyki zawodowej 
rzeczoznawców majątkowych, Kodeks postępowania w dziedzinie reklamy). Po-
wstaje również coraz większa liczba instytucji i programów promujących etykę w 
biznesie; i tak: od 1999 r. działa Centrum Etyki Biznesu (CEBI). Stanowi ono ośro-
dek badań i studiów na rzecz rozwoju etyki biznesu w Polsce i jest miejscem spotka-
nia liderów biznesu i świata akademickiego, którym zależy na promowaniu etyki 
życia gospodarczego jako warunku uprawiania skutecznego i społecznie odpowie-
dzialnego biznesu [www.cebi.win.pl 2008]. Innymi instytucjami zajmującymi się 
etyką biznesu są polska komórka European Business Ethics Network – EBEN Pol-
ska − oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Warszawie, które promuje dialog 
między organizacjami pozarządowymi i fi rmami odpowiedzialnymi społecznie, 
ekologicznie i gospodarczo. 

Wśród programów promujących w Polsce przestrzeganie zasad etycznych w biz-
nesie warto wymienić program „Solidny partner” realizowany od 1995 r. przez Sto-
warzyszenie Rzetelnego Biznesu, promujący rzetelność i odpowiedzialność w biz-
nesie, oraz projekty realizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, takie jak [www.
kig.pl 2008]:

„Dobre praktyki z zakresu działań antykorupcyjnych” − celem tego projektu 1. 
jest wspomaganie społecznych inicjatyw antykorupcyjnych przez promocję dobrych 
praktyk, a co za tym idzie − podnoszenie świadomości społecznej w zakresie działań 
antykorupcyjnych. 

„Zatrudnienie 2. fair play” − ma na celu wspieranie zdolności przystosowaw-
czych przedsiębiorców i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz 
wspieranie wykorzystania technologii informatycznych i innych nowych technolo-
gii, promocję i wdrażanie zasad uczciwego zatrudniania, ograniczanie dyskrymina-
cji przy zatrudnianiu pracowników, stwarzanie godziwych relacji i warunków pracy 
oraz podniesienie świadomości pracodawców w zakresie szeroko pojętej etyki we 
wzajemnych relacjach pracodawca−pracownik.

„Gmina 3. fair play” − główną ideą tego konkursu jest wskazanie polskim i za-
granicznym fi rmom miejsca, w których etyka nie jest kwestionowana, gdzie obsłu-
giwani są w przyjaznej atmosferze i mogą liczyć na pomoc oraz doradztwo ze strony 
pracowników urzędu.

Na szczególną uwagę zasługuje realizowany od 1992 r. ogólnopolski program 
„Przedsiębiorstwo fair play”. W programie tym oceniane są wszystkie aspekty dzia-
łalności fi rmy, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Ideą pro-
gramu jest zachęcenie przedsiębiorstw do zachowań etycznych i wprowadzenia sto-
sownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także w kształtowaniu 
pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz w dbałości o środowisko natural-
ne. Do dziesiątej edycji programu, która odbyła się w 2007 r., zgłosiło się 776 fi rm z 
całej Polski, spośród których 720 przeszło dwustopniową weryfi kację i uzyskało 
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tytuł i certyfi kat „Przedsiębiorstwo fair play”. Podczas dziesięciu dotychczas prze-
prowadzonych edycji przyznano 4736 certyfi katy „Przedsiębiorstwo fair play” i − co 
może napawać optymizmem − liczba ta z roku na rok rośnie. 

6. Podsumowanie

Stosowanie reguł etyki w biznesie jest dziś jednym z czynników decydujących o 
sukcesie przedsiębiorstwa, staje się coraz częściej instrumentem pozytywnego wy-
różniania się i jednocześnie skutecznym narzędziem w walce konkurencyjnej. 
Oprócz takich niekwestionowanych korzyści dla biznesu, jak: większe zaufanie ze 
strony kontrahentów ułatwiające nawiązanie korzystnych kontaktów handlowych, 
większe zaufanie ze strony klientów stanowiące podstawę ich lojalności i przywią-
zania czy wreszcie wzrost spoistości i solidarności zespołów pracowniczych, etyka 
biznesu może się okazać pomocna przy rozwiązywaniu większych problemów natu-
ry społeczno-gospodarczej wynikających z rozwoju nauki, technologii oraz degra-
dacji środowiska naturalnego.

Należy jednakże podkreślić, że o ile etyka biznesu może pomóc przedsiębior-
com w rozwiązywaniu problemów moralnych, stymulować ich do podejmowania 
etycznych i zarazem efektywnych ekonomiczne działań, o tyle jednak nie może ich 
uczynić moralnymi. Celem każdej jednostki, każdego uczestnika życia gospodarcze-
go jest dbałość o osiągnięcie najwyższego poziomu rozwoju moralnego. Tylko oso-
by dojrzałe moralnie są w stanie dokonywać właściwych wyborów etycznych. Ce-
chują je bowiem refl eksja moralna i świadomy wybór uniwersalnych zasad 
moralnych, takich jak: dobrobyt społeczny, sprawiedliwość i prawa człowieka. 
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THE MEASUREMENT OF ETHICS IN THE FUNCTIONING
OF CONTEMPORARY ENTERPRISES

Summary

This article focuses on identifying the role of ethics and its signifi cance in modern enterprises. It 
presents factors determining ethical level in companies and tools which may help when introducing 
ethics in management. In the last part of the article, the meaning of ethics in Polish business has been 
presented.
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NAUKA O PRZEDSIĘBIORSTWIE – MIĘDZY WIEDZĄ
TEORETYCZNĄ A PRAKTYCZNĄ

1. Wstęp

Nauka o przedsiębiorstwie jako nauka stosowana winna spełniać nie tylko funk-
cję poznawczą (opisową i wyjaśniającą) polegającą na opisie i objaśnianiu zróżnico-
wanej i zmiennej rzeczywistości, ale i funkcję normatywną (prognostyczną, pragma-
tyczną) wynikającą z praktycznego, utylitarnego charakteru rezultatów jej badań. 

Można przyjąć, iż nauka o przedsiębiorstwie niejako balansuje między wiedzą 
teoretyczną a praktyczną, zderzając się przy tym m.in. ze wzrostem złożoności obiek-
tów badań, zmiennością warunków ich otoczenia, z problemami metodologicznymi, 
interdyscyplinarnością, poszukiwaniem trwałych i uniwersalnych twierdzeń, „inte-
lektualizacją praktyki zarządzania”. Z jednej strony nurty teoretyczny i praktyczny 
w nauce o przedsiębiorstwie stanowią zgodny i nierozłączny związek oparty głów-
nie na transferze wiedzy teoretycznej w praktyczną, z drugiej zaś mają rozłączne 
cele: teoria poznaje obiektywne prawa rządzące określoną rzeczywistością, a prak-
tyka stawia na użyteczność procedur i modeli ułatwiających rozwiązywanie proble-
mów (zbytnie skupienie się na warstwie praktycznej może niebezpiecznie zachwiać 
status nauki i na odwrót: za duże „teoretyzowanie” nie sprzyja utylitarnemu charak-
terowi nauki o przedsiębiorstwie). 

Celem opracowania jest próba analizy problemu związku wiedzy teoretycznej
i praktycznej w nauce o przedsiębiorstwie przez identyfi kację wyzwań stojących 
przed teorią i praktyką przedsiębiorstwa, relacji między nimi oraz dylematów roz-
woju nauki o przedsiębiorstwie. 

2. Wyzwania związane z teorią i praktyką przedsiębiorstwa

 Nauka o przedsiębiorstwie pochodzi z niemieckiego obszaru językowego i go-
spodarczego (die Betriebswirtschaftslehre). Powstała ona na początku XX w., na 
znaczeniu zyskała zaś wraz z rozwojem przemysłu, łącząc w sobie niejako dwa nur-
ty: ekonomikę przedsiębiorstwa i teorię organizacji i zarządzania. 
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Nauka o przedsiębiorstwie miała co najmniej dwie główne linie rozwojowe1: 
1. Kierunek normatywno-etyczny, w którym aktualne normy są osadzane na ide-

alnych normach zasadniczych, przejawem są aprioryczne, formalnie formułowane
i kategorycznie respektowane normy, a normy aktualnie projektowane i stosowane 
(ideały, wartości, idee) pozostają niejako w służbie norm podstawowych. Za punkt 
wyjścia przyjmuje się istnienie wartości będących podstawą działań ludzi i to z tych 
wartości zbudowane jest przedsiębiorstwo. Kierunek daje podstawy do dążenia do 
trwałości i uniwersalizmu twierdzeń nauki o przedsiębiorstwie.

2. Kierunek empiryczno-realistyczny, dzielący się na różniące się od siebie nurty 
i szkoły, hołdujący zasadzie, że nauka rozpoczyna się od rzeczywistości, od tego, co 
jest „w samej rzeczy”, a nie tylko od tego, co jest „w intelekcie”. Określenie „empi-
ryczna realność” oznacza, iż nauka określa w realnie doświadczalnym świecie grani-
ce, wewnątrz których naukowe poznanie może być uprawiane, a poza nimi naukowe 
poznanie jest niemożliwe. Kierunek ten wyznaczył regułę, iż nauka o przedsiębior-
stwie odnosi się do praxis.

Balansowanie między nurtami wyznaczyło specyfi kę nauki o przedsiębiorstwie, 
która ze względu na swój utylitarny charakter ma w swoim kodzie genetycznym spór 
o prymat wiedzy praktycznej nad teoretyczną i na odwrót.

Fundamentem rozważań w nauce o przedsiębiorstwie jest przedsiębiorstwo jako 
kategoria wybitnie niejednorodna, która jest zmienna w czasie pod wpływem zmia-
ny warunków zarówno wewnętrznych, jak i pochodzących z otoczenia. Ten argu-
ment może świadczyć o specyfi cznych wyzwaniach stojących przed twórcami teorii 
przedsiębiorstwa. W tym miejscu można pokusić się o przyjęcie odważnej tezy, że 
kompleksowa teoria przedsiębiorstwa, to znaczy uwzględniająca wszystkie zmienne 
i powszechnie akceptowana w środowisku naukowym, nie została jeszcze dopraco-
wana. Powstaje zatem pytanie: czy w ogóle jest możliwe stworzenie pełnej teorii 
przedsiębiorstwa (będącej teoretyczną podstawą dla nauki o przedsiębiorstwie)? 

Według M. Bratnickiego każda prawidłowa teoria musi być uprawomocniona, 
przy czym jej słuszność opiera się na: (1) mocy wewnętrznej, która powstaje wsku-
tek wyrugowania wszystkich innych pozostałych wyjaśnień przyczynowości; (2) 
mocy zewnętrznej, która powstaje wskutek prawidłowej kategoryzacji. Ciąg logicz-
ny procesu budowania teorii obejmuje: stwierdzenie korelacji przyczynowości, ka-
tegoryzację opartą na atrybutach zjawiska, obserwację, opis i mierzenie zjawiska 
przez dedukcyjne przewidywanie lub indukcyjne potwierdzenie w kontekście per-
spektywy innych dyscyplin naukowych2.

1 Podział ten został wprowadzony przez F. Schonpfl uga, bazował on na podziale nauk na norma-
tywne i empiryczno-realistyczne; za: A. Czech, Dedukcja vs indukcja w nauce o przedsiębiorstwie, [w:] 
H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – między teorią a prak-
tyką, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1014, AE, Wrocław 2004, s. 120.

2 Por. M. Bratnicki, Pomiędzy akademią a przedsiębiorstwem, czyli o upraszczaniu i kompilowa-
niu teorii zarządzania?, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębior-
stwem – między teorią a praktyką, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1014, AE, Wrocław 2004,
s. 17-18. 
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Kontynuując nurt potrzeby tworzenia kompleksowej teorii przedsiębiorstwa, na-
leży wyraźnie podkreślić, iż przedsiębiorstwo jest jednym z podstawowych obiek-
tów opisu i badań zarówno dla teorii ekonomii, jak i nauk o zarządzaniu. Wydawa-
łoby się, że wiedza o przedsiębiorstwie w obu dyscyplinach jest obszerna, a jednak 
okazuje się ona wysoce niespójna. Nie tylko trudno jest odnaleźć wspólny mianow-
nik, ale istnieje wiele rozbieżności3. Według T. Gruszeckiego koncepcja przedsię-
biorstwa w ekonomii jest dość ułomna. Do przyczyn takiego stanu zalicza się m.in.: 
niezgodność między podejściem od strony makro i mikro, dominację podejścia ma-
kro do zjawisk gospodarczych, dominację spojrzenia od strony rynku i paradygmatu 
równowagi, przyjmowanie bardzo uproszczonych założeń o zachowaniu się przed-
siębiorstw w analizie modelowej rynku. Lekceważenie teorii przedsiębiorstwa w 
tradycyjnej ekonomii, głównie przez uproszczenie modelu przedsiębiorstwa (reduk-
cja zmiennych, zwłaszcza jakościowych), doprowadziło m.in. do rozwoju osobnych 
koncepcji przedsiębiorstwa w poddyscyplinach ekonomicznych (fi nanse przedsię-
biorstw, teoria małych i średnich przedsiębiorstw, teoria przedsiębiorczości itd.) oraz 
niezależnych prób budowania teorii przedsiębiorstwa w naukach o zarządzaniu, na-
ukach prawnych, psychologii i socjologii organizacji i innych. W ostatnich latach 
nastąpiło systematyczne wychodzenie poza kanon neoklasyczny i budowanie teorii 
przedsiębiorstwa, która uwzględnia nowe zmienne (czego konsekwencją było stwo-
rzenie alternatywnych teorii przedsiębiorstwa), takie jak: koszty transakcyjne, kosz-
ty agencji, ryzyko prowadzenia działalności w zmiennym otoczeniu, ograniczona 
racjonalność, szeroki kontekst celów przedsiębiorstwa, wpływ kluczowych interesa-
riuszy przedsiębiorstwa, wpływ aspektów kulturowych i etycznych itd.4 

Okazuje się, iż w rozwoju teorii przedsiębiorstwa ekonomia ma nie tylko histo-
ryczne5, ale i przyszłościowe znaczenie. Nowoczesny model przedsiębiorstwa w no-
wej ekonomii odstaje od dotychczasowego prostego tworu modelowego przedsiębior-
stwa o nieskomplikowanej produkcji, w której producent miał maksymalizować zysk 
przy z góry określonych zmiennych, a o sprzeczności interesów między właścicie-
lem, menedżerem, pracownikiem i wielu innych ważnych kwestiach nie było mowy. 

O ile podstaw teoretycznych dotyczących reguł funkcjonowania przedsiębior-
stwa można poszukiwać w ekonomii, o tyle zasady zarządzania przedsiębiorstwem 
są niewątpliwe domeną nauk o zarządzaniu. Relacje między naukami o zarządzaniu 
a teorią przedsiębiorstwa dotyczą głównie6: (1) szerszego i węższego zakresu sto-

3 Więcej na ten temat: T. Gruszecki, Co powinno być bazą dla pełnej teorii przedsiębiorstwa – 
zarządzanie czy ekonomia?, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsię-
biorstwem – między teorią a praktyką, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1014, AE, Wrocław 2004, 
s. 43-46; T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.

4 T. Gruszecki, Co powinno…, s. 44-45.
5 Chociaż w głównym jej nurcie – neoklasycznym − teoria przedsiębiorstwa praktycznie nie ist-

nieje, istnieje tylko teoria rynków, więcej na ten temat: T. Gruszecki, Współczesne teorie…
6 T. Gruszecki, Co powinno…, s. 48-49; P.F. Drucker, Myśli przewodnie P.F. Druckera, PWE, 

Warszawa 2000; S. Sudoł, Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Dom Organizatora, 
Toruń 2007, s. 10-14.
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sunku nauk o zarządzaniu do teorii przedsiębiorstwa wyrażającego się zarówno w 
regułach co do wnętrza funkcjonowania i zachowania się przedsiębiorstw jako pod-
miotów skutecznie osiągających swoje cele oraz działających w otoczeniu, jak i w 
szerokiej problematyce zainteresowania nauk o zarządzaniu wszystkimi typami or-
ganizacji, w tym i przedsiębiorstwami; (2) faktu, że istotnym wkładem nauk o zarzą-
dzaniu w rozwój nauki o przedsiębiorstwie jest spojrzenie na przedsiębiorstwo „od 
środka”, czyli, jak jest ono zorganizowane, w jaki sposób osiąga swoje cele, jak 
przebiegają w nim różne procesy, w jaki sposób kierować ludźmi i zarządzać zaso-
bami materialnymi itd.; (3) tego, że w tworzeniu modeli przedsiębiorstw nauki o 
zarządzaniu biorą pod uwagę wszystkie zmienne uznane za istotne, tym samym są 
one wieloczynnikowe (nie tylko jednoczynnikowe), ale i nie tylko ilościowe, lecz 
również jakościowe; (4) faktu, że nauki o zarządzaniu mają pewnego rodzaju nachy-
lenie empiryczne i praktyczne z dominacją wnioskowania indukcyjnego, a nie de-
dukcyjnego (choć rozwój tych nauk i zmieniająca się rzeczywistość wymuszają nie-
jako ukłon w stronę wnioskowania dedukcyjnego), stąd bliżej im do praktycznego 
ujmowania problemów organizacji, w tym przede wszystkim przedsiębiorstw; (5) 
istotnego problemu nauk o zarządzaniu kładącego cień w relacji z teorią przedsię-
biorstwa, jakim jest brak ścisłości i precyzji w defi niowaniu nawet podstawowych 
kategorii i pojęć, bardzo łatwo buduje się nowe teorie, którym brakuje dostatecznej 
weryfi kacji, tak że można je traktować co najwyżej jako hipotezy, a często meryto-
ryczne ubóstwo opracowań niejako przykryte jest wyszukanym słownictwem; przy-
kładem, który można w tym przypadku przywołać, jest rozumienie przez różnych 
autorów takich kategorii, jak: efektywność, skuteczność, struktura organizacyjna, 
kultura organizacyjna, strategia itd.; często rozszerzenie spektrum analizowanych 
zmiennych opisujących daną kategorię zmierzające do uniwersalizmu odbywa się 
kosztem precyzji, a tym samym ich trwałości.

Brak wspólnej teorii przedsiębiorstwa w teorii ekonomii i naukach zarządza-
nia może zmniejszać wartość teoretyczną i praktyczną nauki o przedsiębiorstwie, 
stąd spore wyzwanie dla naukowców, by poszukiwać wspólnego mianownika w tej 
kwestii.

Kontynuując rozważania o wyzwaniach związanych z teorią i praktyką funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa, nie sposób nie wspomnieć, iż nauka o przedsiębiorstwie 
jest nauką stosunkowo młodą, co skutkuje tym, iż wiele pojęć, kategorii, praw ma 
charakter nieustabilizowany i, można by rzec, „chwiejny”, wiele twierdzeń jest nie-
sprawdzonych, nieudowodnionych, subiektywnych i szybko się dezaktualizujących 
właśnie ze względu na zmienne warunki. Wielowymiarowość i ograniczona przewi-
dywalność dzisiejszego świata − w tym przede wszystkim świata gospodarczego –
a tym samym złożoność procesów gospodarczych − stwarza zwiększone zapotrze-
bowanie na produkty w postaci recept, złotych środków czy po prostu zestawu 
procedur lub wytycznych będących efektem takich nauk, jak nauka o przedsiębior-
stwie. I właśnie owa teza traktująca o skomplikowaniu rzeczywistości staje się waż-
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nym elementem rozważań nad relacjami między teoretycznym ujęciem prawd
a praktyczną ich weryfi kacją w kontekście podmiotu, jakim jest przedsiębiorstwo. 

Przedsiębiorstwo jest kategorią bardzo zróżnicowaną; zależy od poziomu roz-
woju społeczno-gospodarczego i technicznego, czego konsekwencją jest mniejszy 
zakres ważności twierdzeń naukowych tej nauki7.

Owe zróżnicowanie obiektu badań nauki o przedsiębiorstwie skutkuje także jej 
interdyscyplinarnym charakterem. Przedmiot nauki o przedsiębiorstwie pokrywa się 
w dużej mierze z obszarami zainteresowań innych dyscyplin naukowych, czerpiąc z 
nauk pokrewnych (z racji korzeni koncepcyjnych): wspomnianych teorii ekono-
micznych oraz nauk o zarządzaniu oraz psychologii, socjologii, nauk technicznych, 
prawa, etyki itd. Interdyscyplinarny charakter nauki o przedsiębiorstwie na pewno
z jednej strony wzbogaca jej dorobek, ułatwia rozwiązywanie niektórych proble-
mów, ale z drugiej strony może podważać jej tożsamość i samodzielność. Inne nauki 
uwidaczniają swoje wpływy w takich zagadnieniach, jak: formy organizacyjno-
prawne działalności przedsiębiorstw, kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie, za-
chowania organizacyjne, etyka działalności gospodarczej itd.

Inną ważną kwestią jest to, iż współcześni teoretycy zarządzania i nauki o przed-
siębiorstwie wnoszą wiele perspektyw całkiem nowych, do których tradycyjne pro-
cesy poznawcze nie przystają, stąd potrzeba budowy nowych zasad metodycznych
i aplikacyjnych. Trzeba jednak pamiętać, iż wielość nowych nurtów, podejść, teorii 
może grozić utratą prawidłowego kursu nauki i że coraz bardziej może liczyć się 
przede wszystkim stawianie prawidłowych pytań, a nie oferowanie gotowych roz-
wiązań. A przecież gotowymi rozwiązaniami zainteresowani są przedsiębiorcy, wła-
ściciele, menedżerowie, zaś na podstawie ich wiedzy i doświadczenia odbywa się 
także obecny rozwój nauki o przedsiębiorstwie. Okazuje się, iż niejednokrotnie teo-
retyczne rozważania wyprzedzają dziś praktykę zarządzania.

Wyzwania dla teorii przedsiębiorstwa i łączącego się z nią rozwoju nauki o przed-
siębiorstwie nierozerwalnie związane są z wyzwaniami, jakie stoją przed współczes-
nymi przedsiębiorstwami funkcjonującymi w świecie nieuporządkowanych zasad,
a symptomy nowej przestrzeni gospodarczej wymuszają redefi nicję ich działalności. 
Do owych symptomów należy m.in.:

gwałtowne rozszerzenie zasięgu działalności przedsiębiorstw;  •
wzrost znaczenia procesów globalizacyjnych i integracyjnych;  •
rozwój technologii informatycznej;  •
rozwój społeczeństwa wiedzy, społeczeństwa informacyjnego;  •
pojawienie się  • nowej ekonomii stawiającej na innowacyjność, przedsiębiorczość, 
dostosowanie do potrzeb klienta, budowanie tożsamości organizacyjnej;
zacieranie się granic między przedsiębiorstwami, płynność owych granic; •
złożoność relacji między przedsiębiorstwami;  •
7 Nauka o przedsiębiorstwie, skupiając w sobie elementy nauk o zarządzaniu, naturalnie przejmu-

je ich cechy charakterystyczne, por. H. Witczak, Naukowy status nauki o zarządzaniu, [w:] M. Trocki, 
S. Gregorczyk (red.), Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty, SGH, Warszawa 2006, s. 21.
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przenikanie się przedsiębiorstw w aspekcie kapitałowym, rzeczowym, społecz- •
nym;
dynamika procesów gospodarczych;  •
duża zmienność elementów wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstw; •
dominujące znaczenie aktywów niematerialnych w zarządzaniu przedsiębior- •
stwem;
zróżnicowanie i zaktywizowanie relacji społecznych; •
przenikanie się kultur,  •
wzrost znaczenia procesów uczenia się i innowacji w przedsiębiorstwach,  •
pojawienie się nowych trendów w zarządzaniu •  itd.
Wyzwania związane z funkcjonowaniem współczesnych przedsiębiorstw zwią-

zane są głównie z nową jakością otoczenia, która „przebojem” wdziera się w ich 
struktury, systemy i procesy, nasycając je m.in. asymetrią wiedzy, informacyjnym
i personalnym wyścigiem, przekształceniom w sferze wartości itd., wymuszając 
przy tym stanowczą i w miarę szybką odpowiedź. Za takim bogactwem zmian lawi-
nowo pojawiają się teoretyczne opracowania proponujące metody i narzędzia uła-
twiające zarządzanie przedsiębiorstwem, które następnie aplikowane są do praktyki 
(wnioskowanie dedukcyjne). Przytoczyć w tym miejscu należy przykłady nowych 
form przedsiębiorstw, modelu przedsiębiorstwa wirtualnego, fraktalnego, sieciowe-
go, analogie i metafory w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, zarządzanie procesowe 
itd. W parze z dynamicznym ujęciem poznawania rzeczywistości idą także plurali-
styczne postawy w metodologii, w której jest miejsce zarówno na badania empirycz-
ne oparte na wnioskowaniu indukcyjnym coraz mniej przystające do skomplikowa-
nych obiektów i problemów badawczych, łączące się lub ustępujące rozumowaniu 
przez analogię, case study itd., metody badawcze natomiast mają rodowód w na-
ukach społecznych, ekonomicznych, technicznych i innych.

Przed teorią i praktyką współczesnych przedsiębiorstw stoją wspólne wyzwania 
związane z ustaleniem wyraźnych źródeł pochodzenia teoretycznych nurtów, pojęć, 
ze zróżnicowanymi obiektami badań wymagającymi nowej metodyki, z zakresem 
interdyscyplinarności, nową jakością otoczenia. Dylematy związane z relacjami 
wiedzy teoretycznej i praktycznej w nauce o przedsiębiorstwie wyznaczają kierunek 
rozważań przedstawionych w następnym punkcie.

3. Nauka teoretyczna czy praktyczna?

Czy można kategorycznie przypisać naukę o przedsiębiorstwie do nauk teore-
tycznych czy praktycznych? S. Sudoł kwestionuje przyjmowany często i bezwzględ-
ny podział nauk na teoretyczne i praktyczne. Pierwsze poznają prawdę i umożliwia-
ją zrozumienie istniejącej rzeczywistości, a zadaniem drugich jest stworzenie 
podstaw racjonalnej działalności, konstruowanie zasad pozwalających na zmienia-
nie rzeczywistości. Wprawdzie w jednych naukach dominuje funkcja poznawcza,
a w innych − funkcja projekcyjna, ale chyba we wszystkich dziedzinach i dyscypli-
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nach naukowych istnieje nierozłączność tych dwóch funkcji, stąd zasoby wiedzy 
teoretycznej mogą być przetwarzane są na zasoby wiedzy praktycznej8. I tak nauka 
o przedsiębiorstwie nastawiona jest zarówno na objaśnienie zróżnicowanej rzeczy-
wistości, jak i na jej kształtowanie oraz formułowanie zaleceń dla praktyki uzależ-
nionych od wielu wewnętrznych i zewnętrznych czynników, co świadczy o jej nor-
matywnym charakterze. W nauce o przedsiębiorstwie dominuje nurt praktyczny 
polegający na tworzeniu zaleceń, propozycji, procedur dla praktyki, tak by „świat” 
przedsiębiorstwa stawał się racjonalniejszy i skuteczniejszy. Będzie to zapewne 
możliwe, gdy stworzona zostanie odpowiednia nadbudowa teoretyczna. Okazuje 
się, że bez wiedzy teoretycznej wiedza praktyczna byłaby bardzo spłycona i po-
wierzchowna9. Nauki, których rozwój nieustannie oscyluje między nurtem praktycz-
nym a teoretycznym z naciskiem na ten pierwszy, narażone są na utratę statusu nauki 
na skutek skupienia się na sferze zastosowań praktycznych. Nauka taka zmienia się 
w zbiór rozłącznych przepisów szczegółowych, rozpada się na fragmenty o ograni-
czonej stosowalności i o coraz wyższym stopniu specjalizacji i komplikacji. Roz-
członkowanie wiedzy i brak uogólnień teoretycznych prowadzi niebezpiecznie do 
deprecjacji nauki, która zostaje często sprowadzona do metod, technik o wąskiej 
przydatności10. Warto w tym miejscu rozważyć związek wiedzy teoretycznej z prak-
tyczną w nauce o przedsiębiorstwie, mając na uwadze11:

1. Rozłączność celów teorii i praktyki; teoria stawia na poznanie rzeczywistości 
i poszukiwanie obiektywnych praw, praktyka zaś skłania się ku użyteczności.

2. Granice między badaniami naukowymi a działaniami o charakterze praktycz-
nym są dość nieostre, stąd potrzeba dążenia teorii do jednomyślności racjonalnych 
przekonań (obecnie obfi tuje w wielość teorii, często sprzecznych).

3. Twierdzenia nauki o przedsiębiorstwie ocenia się w mniejszym stopniu na 
podstawie ich zgodności z istniejącą rzeczywistością, a w większym stopniu na pod-
stawie ich użyteczności; oznacza to, że weryfi kacja wartości twierdzeń następuje 
przez ich implementację do praktyki.

4. Związek teorii z praktyką jest trwały, teoria w zasadzie wyrasta na gruncie 
praktyki; praktyka stawia przed teorią pytania, ale i teoria wymaga od praktyki wpro-
wadzenia jej w życie.

5. Nauka zarówno bardziej teoretyczna, jak i bardziej praktyczna nie może pre-
tendować do zastąpienia praktyki.

8 Por. S. Sudoł, wyd. cyt., s. 12-16.
9 Por. tamże, s. 16.
10 Por. J. Trzcieniecki, Wykład doktoranta. Nauka organizacji i zarządzania – garść refl eksji, „Or-

ganizacja i Kierowanie” 2005 nr 3.
11 Por. Ł. Sułkowski, Perspektywa interpretatywna w naukach o zarządzaniu, [w:] H. Jagoda,

J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – celowość, skuteczność, efektyw-
ność, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1104, AE, Wrocław 2006, s. 140; S. Sudoł, wyd. cyt.,
s. 16-18.
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6. Praktyka może „podsuwać” na potrzeby badań naukowych problemy błahe, 
krótkookresowe, dorywcze, wycinkowe, co może negatywnie wpłynąć na tworzenie 
teorii o uniwersalnym charakterze i zdeprecjonować naukę w ogóle.

7. Badania naukowe powinny być nastawione na twórcze rozwiązywanie pro-
blemów mających znaczenie w krótkim i długim okresie; „dorywcze”, pośpieszne i 
powierzchowne badania naukowe nie służą ani nauce, ani praktyce.

8. Rzeczywisty stan praktyki ma wpływ na wyniki badań w nauce o przedsię-
biorstwie.

9. Teoria nauki o przedsiębiorstwie tworzona przez produkty badań naukowych 
służy praktyce, oferując modele aplikacyjne ułatwiające funkcjonowanie i zarządza-
nie przedsiębiorstwem, ale ważna jest forma transferu wiedzy w postaci wyników 
badań, które muszą być komunikatywne dla praktyki (odpowiednie muszą być for-
ma, zakres, sposób prezentacji).

10. Przy formułowaniu modeli i narzędzi badawczych i wytycznych dla prakty-
ków niezbędna jest współpraca badaczy z praktykami (właścicielami, menedżerami, 
przedsiębiorcami, pracownikami) w ustalaniu szczegółów co do oczekiwań i przeja-
wów rzeczywistości gospodarczej, dlatego rola doradcy dotyczy zarówno naukow-
ców, jak i praktyków.

11. Rosnące znaczenie optymalizowania gry rynkowej na zasobach niematerial-
nych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, symptomy gospodarki opartej na wiedzy, 
zwiększająca się kultura transferu wiedzy między nauką a praktyką wsparta ze-
wnętrznymi środkami fi nansowymi, tworzenie parków naukowych i technologicz-
nych, centrów innowacji, wiedzy i technologii, instytucji pomostowych, zakładanie 
przez pracowników uczelni wyższych fi rm typu spin-off wykorzystujących w tym 
celu intelektualne i materialne zasoby uczelni itd. sprawiają, iż nauka jest coraz bli-
żej praktyki. 

Zaprezentowana lista nie wyczerpuje oczywiście możliwych relacji między teo-
rią a praktyką, a jest jedynie próbą ogólnej analizy ich związku, będąc podstawą do 
dalszych, bardziej pojemnych, wnikliwych rozważań i poszukiwań. Konstatując 
rozważania, warto wspomnieć, iż w przypadku nauk stosowanych nauka oderwana 
od praktyki nie miałaby sensu, choć nie może być ona zbyt praktyczna, bo istnieje 
niebezpieczeństwo utraty cech nauki, która ma przede wszystkim dążyć do prawdy, 
najpełniej opisywać rzeczywistość, mieć określony stopień ogólności i trwałości. 
Praktyk wyposażony w wytyczne co do efektywnej działalności dysponuje jednak 
instrumentami wobec zmiennych wewnętrznych i zewnętrznych warunków. Teoria 
winna być transponowana na propozycje dla praktyki.

4. Pozostałe wybrane dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie

Rozpatrywanie relacji między wiedzą teoretyczną a praktyczną w nauce o przed-
siębiorstwie oraz gromadzenie wiedzy z tego zakresu nie tylko podniesie świado-
mość uczestników środowisk naukowych i praktyków, ale wyznaczy zapewne jeden 
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z kierunków rozwoju nauki. Ostatnie lata wraz z bogactwem nasilających się, wspo-
mnianych wcześniej, procesów globalizacyjnych, integracyjnych, przenikających 
się kultur, rozwoju techniki, informatyki itd. przyniosły znaczny wzrost zaintereso-
wania przedsiębiorstwem. Nowe, pełniejsze spojrzenie na przedsiębiorstwo przez 
pryzmat relacji między ludźmi, właściwego wykorzystania zasobów materialnych
i niematerialnych, skomplikowanych relacji z otoczeniem itd. oparte na podejściu 
zasobowym, decyzyjnym, sytuacyjnym i systemowym (ujęcia te stają się komplemen-
tarne względem siebie) skłania do systematycznego rozszerzania zainteresowania go-
spodarowania zasobami w przedsiębiorstwie w stronę zarządzania nim (i to zarówno 
w wymiarze technicznym, „twardym”, skupionym na metodach, jak i „miękkim”, 
oscylującym wokół problemów związanych z aktywnością człowieka w przedsię-
biorstwie)12. Udany związek funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem, bę-
dący podstawą zainteresowania nauki o przedsiębiorstwie, ewoluuje w stronę spraw-
nego systemu osadzonego w konkretnej rzeczywistości gospodarczej wyposażonego 
w zasoby, metody i narzędzia ułatwiające precyzyjną reakcję na zmienne warunki. 
Rozwój nauki o przedsiębiorstwie następuje równolegle do pojawiających się licz-
nych problemów na gruncie teoretycznym i praktycznym. 

Na podstawie powyższych rozważań o balansowaniu nauki o przedsiębiorstwie 
między wiedzą teoretyczną i praktyczną można zidentyfi kować wybrane symptomy 
aktualnej fazy jej rozwoju, a mianowicie:

równoległe występowanie i oddziaływanie różnorodnych szkół, kierunków i po- •
dejść dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem13;
przedmiot nauki o przedsiębiorstwie staje się coraz bardziej wielowymiarowy i  •
zróżnicowany;
różnorodność metodologiczna; spór o prymat wnioskowania (indukcyjne czy  •
dedukcyjne); poszukiwanie nowych narzędzi badawczych;
spojrzenie na przedsiębiorstwo ma charakter całościowy, kompleksowy przy  •
uwzględnieniu wewnętrznych i zewnętrznych warunków;
przedmiot nauki o przedsiębiorstwie jest interdyscyplinarny, korzysta z dorobku  •
innych nauk;
dążenie w stronę uniwersalizmu i trwałości twierdzeń, praw, reguł w nauce o  •
przedsiębiorstwie14;
tworzenie teoretycznych podstaw działalności współczesnych i przyszłych  •
przedsiębiorstw na podstawie wnikliwej, wielowymiarowej i projekcyjnej anali-
zy ich zmiennego otoczenia; redefi nicja działalności przedsiębiorstw;
w obliczu intelektualizacji zarządzania, tworzenia społeczeństwa wiedzy, trans- •
feru wiedzy między teorią a praktyką „produktem” nauki jest tworzenie modeli, 
opracowywanie metod i technik ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem, 

12 Por. J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2003, s. 27-45.
13 Tamże, s. 45.
14 Por. S. Sudoł, wyd. cyt., s. 10.
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określanie warunków ich aplikacji oraz weryfi kacji w czasie; współpraca z prak-
tykami;
dominujące znaczenie zasobów niematerialnych w zarządzaniu przedsiębior- •
stwem;
pojawiające się nowoczesne formy przedsiębiorstw (inteligentne, sieciowe, wir- •
tualne, globalne) i nowe przejawy zachowań uczestników ich otoczenia wyma-
gają rozpoznania rzeczywistości i zaproponowania racjonalnych rozwiązań;
występowanie mody na wybrane problemy (np.: zarządzanie jakością, zarządza- •
nie wiedzą);
integracja koncepcji zarządzania w poszukiwaniu wspólnego mianownika  •
sprawności;
„rewitalizacja” starych koncepcji, które stają się nowoczesne; •
procesy globalizacyjne wymagają rozpatrywania przedsiębiorstwa w kontekście  •
międzynarodowej działalności (internacjonalizacja) itd.
Identyfi kacja kierunków rozwoju nauki o przedsiębiorstwie winna być poprze-

dzona dokładną analizą nie tylko sygnałów płynących z rzeczywistych problemów 
praktyki, ale i luk, niedoskonałości i potrzeb wynikających z tworzenia dorobku 
nauki o przedsiębiorstwie.

5. Zakończenie

Nauka o przedsiębiorstwie (choćby ze względu na jej podmiot – przedsiębior-
stwo) winna być rozpatrywana w kategoriach społecznej użyteczności, to znaczy 
efektem jej procesów poznawczych jest wiedza mająca formę zarówno teoretycz-
nych reguł racjonalnie rozszyfrowujących określony wycinek rzeczywistości, jak
i praktycznych rozwiązań w postaci propozycji, projektów itd. ułatwiających rozpo-
znanie prawidłowości życia gospodarczego. Dylematy związane z balansowaniem 
nauki o przedsiębiorstwie między wiedzą teoretyczną a praktyczną wciąż wyznacza-
ją i będą wyznaczać wyzwania stojące przed badaczami tej dziedziny naukowej w 
postaci z jednej strony ochrony statusu nauki przed zbytnim praktykowaniem, a z 
drugiej strony dbałości o jej utylitarny charakter bez nadmiernego teoretyzowania. 
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ENTERPRISE SCIENCE – BETWEEN THEORETICAL
AND PRACTICAL KNOWLEDGE

Summary

Multidimensional relations between theoretical and practical knowledge are one of the problems 
concerning the development of enterprise science which − balancing between them − performs not only 
cognitive function (describes changeable reality), but also normative function (resulting) from practical 
character of effects of research on science in enterprise.

The article focuses on connection between theoretical and practical knowledge in enterprise scien-
ce, emphasizes enterprise theory and practice challenges, identifi es relations between them, and indica-
tes symptoms of the present phase of enterprise science development.
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PRZEDSIĘBIORSTWO W DOBIE GLOBALIZACJI

1. Wstęp

„»Globalizacja« jest na ustach wszystkich. Słowo na czasie, które szybko zmienia się w slogan, w 
magiczną formułę, w hasło otwierające bramy wszystkich tajemnic teraźniejszości i przyszłości. Pod-
czas gdy jedni »globalizacją« nazywają praktyki, którym się oddajemy, ponieważ chcemy być szczęśli-
wi, dla innych stanowi ona przyczynę naszego nieszczęścia. Wszyscy jednak uważają »globalizację« 
za nieunikniony los świata, a także za nieodwracalny proces, który dotyczy każdego z nas w takim sa-
mym stopniu i w ten sam sposób. Jesteśmy »globalizowani«, a bycie »globalizowanym« znaczy niemal 
to samo dla wszystkich, których ten proces dotyka” (Z. Bauman).

Tłem i siłą napędową współczesnej gospodarki jest globalizacja. Celem niniej-
szego opracowania jest zwięzłe przedstawienie, na czym polega istota fenomenu 
globalizacji oraz jej oddziaływanie na rozwój przedsiębiorstwa.

Ogólnie pojęcie globalizacji można objaśnić jako trend we współczesnej myśli 
społecznej zainicjowany w drugiej połowie XX w., którego podmiotem jest ludność 
świata w procesie kształtowania się w integralną makrostrukturę społeczną. W per-
spektywie globalnej rozważa się dziś przede wszystkim ekonomiczne, a także poli-
tyczne, kulturowe i ekologiczne aspekty działalności światowego społeczeństwa 
(ludzkości) określające jego aktualny stan i tendencje do rozwoju wyznaczonego roz-
wiązywaniem ważnych problemów światowych1. Jednym z przykładów tego typu 
refl eksji społecznej są raporty publikowane od 1972 r. przez Klub Rzymski, niefor-
malną apolityczną organizację, założoną w 1968 r. z inicjatywy A. Paccei, grupującą 
naukowców i działaczy gospodarczych z ponad 50 krajów. Klub pełni funkcję inicja-
tora omawiania kwestii globalizacji i mecenasa badań tej problematyki. Kolejne ra-
porty Klubu Rzymskiego były poświęcone najważniejszym problemom współczes-
nego świata, takim jak: granice wzrostu gospodarczego, międzynarodowy ład eko-
nomiczny, gospodarowanie energią, podstawowe zasoby świata, cele ludności, teoria 
wartości, morza i oceany, kraje rozwijające się, mikroelektronika i inne2.

1 Mała encyklopedia fi lozofi i, oprac. zbiorowe, Ofi cyna Wydawnicza Branta, Poznań 1996, s. 179.
2 A. Zorska, Ku globalizacji?, PWN, Warszawa 1998, s. 13.
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Przemyślenia społeczne na temat globalizacji należy odróżnić od samego proce-
su globalizacji, który znalazł w tych refl eksjach odbicie. Proces globalizacji to roz-
wijające się w czasie realne zjawisko stopniowego kształtowania się i przemian 
ludzkości tworzącej sukcesywnie integralną makrostrukturę społeczną i gospodar-
czą w skali świata.

Realny proces globalizacji podlegał z upływem czasu rozwojowi i jakościowym 
przemianom. Ze względu na rozległość, siłę i mechanizm tych zmian można je przy-
równać do następujących po sobie przypływów albo fal globalizacji. W historii 
świata można wyróżnić trzy takie wielkie fale globalizacji, które zostaną pokrótce 
przedstawione w następnym punkcie niniejszego opracowania.

Związek, jaki zachodzi między globalizacją a przedsiębiorstwem, ma wyraźnie 
dwustronny charakter. Przedsiębiorstwo, wykraczając poza granice narodowe, pań-
stwowe, poszczególnych krajów, kształtuje makrostrukturę ekonomiczną, społeczną 
itd., która rozwija się stopniowo do rozmiarów globalnych. Celem tej globalnej inte-
gracji jest przede wszystkim wykorzystanie ekonomii skali, optymalnej lokalizacji i 
uczenia się w skali światowej, z równoczesnym zaspokajaniem lokalnych potrzeb. 
Trzeba zauważyć, że obecnie wobec umacniania się globalnych powiązań rynko-
wych wszystkie przedsiębiorstwa, zarówno krajowe, międzynarodowe, jak i global-
ne, będą musiały nauczyć się rozumieć i w coraz większym stopniu uwzględniać w 
swych strategiach i działaniach konsekwencje globalizacji w sferze ekonomicznej, 
technologicznej, prawnej, politycznej i kulturowej, aby móc działać w szerszym niż 
dawniej polu wizji i wartości3. Wymusza to globalny charakter konkurencji narzuca-
jącej wszystkim przedsiębiorstwom, także tym krajowym, które nie mają zamiaru 
wychodzić poza rynek macierzystego kraju, globalne standardy obsługi klientów, 
kreatywności i innowacyjności, jakim przedsiębiorstwa muszą sprostać, nawet wte-
dy, gdy nie mają globalnych ambicji.

2. Trzy fale globalizacji

Pierwsza fala globalizacji ma długą historię. Wiąże się ona z odkryciem dokona-
nym przez Kolumba, który w roku 1492 wyruszył przez Atlantyk na zachód, wie-
rząc, że w ten sposób dotrze do Indii. Wprawdzie dotarł tylko do małych wysepek na 
Morzu Karaibskim, o czym nie wiedział, i spotkanych tam ludzi, zgodnie ze swym 
przekonaniem o dotarciu do Indii, nazwał Indianami, ale szlak na zachód wiodący ku 
nowemu światu został otwarty. „Admirał był pierwszym, który otworzył wrota tego 
oceanu, zamknięte przez tyle tysięcy lat” napisał pół wieku później hiszpański mi-
sjonarz Bartolomé de Las Casas w swojej obszernej relacji o podróżach Kolumba, 
będącej do dziś głównym źródłem wiedzy o nim i jego wyprawie. To właśnie Ko-

3 M. Goldsmith, C.L. Greenberg, A. Robertson, M. Hu-Chan, Globalni liderzy – kolejna genera-
cja, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 34.
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lumb był tym, który wskazał innym żeglarzom i odkrywcom kierunek i drogę do 
nowego świata”4.

Do tych „innych” należeli głównie Vasco da Gama, Ferdynand Magellan, włoski 
żeglarz Amerigo Vespucci, a także Hernan Cortes i Gonzalo Pizarro. Dzięki Kolum-
bowi i jego następcom w odkrywaniu nowych lądów i krajów ludziom tamtych cza-
sów musiało się zdawać, że ziemia zaczęła się nagle rozszerzać, a teoria o jej kuli-
stości zyskała empiryczne potwierdzenie5. Rozpoczął się realny proces globalizacji, 
którego pierwsza fala trwała z perspektywy Polaków do roku 1989, a z perspektywy 
innych krajów kapitalistycznych – do upadku czy raczej zburzenia muru berlińskie-
go, co miało miejsce 9 listopada 1991 r. Wtedy to rozpoczął się sukcesywny upadek 
i rozkład komunizmu w dawnym Związku Radzieckim i wielu krajach jemu podpo-
rządkowanych oraz stopniowe otwarcie na reformy rynkowe Chin i Indii.

Upadek komunizmu sprawił, że nowe, wielkie obszary gospodarcze stały się 
domeną gospodarki rynkowej i dzięki temu zostały otwarte na handel i zagraniczne 
inwestycje zarówno fi nansowe, jak i bezpośrednie, umożliwiając kształtowanie się 
integralnej makrostruktury ekonomicznej w skali świata w stopniu wcześniej nie-
spotykanym6.

Ten proces rozszerzenia się gospodarki rynkowej na nowe obszary, kształtowa-
nie się na tej podstawie światowej makrostruktury ekonomicznej oraz rozszerzenie
i pogłębianie rynków starych krajów kapitalistycznych przez wycofanie się państwa 
z licznych sfer gospodarki na skutek prywatyzacji wielu przedsiębiorstw państwo-
wych lub opartych na kapitale mieszanym charakteryzował się również przesadną 
wiarą w uniwersalność i sprawność mechanizmów rynkowych7. W procesie ekono-
mizacji i prywatyzacji wolny rynek stał się panującą ideologią drugiej fali globaliza-
cji. Jej kres nastąpił w związku z atakiem terrorystycznym z 11 września 2001 r. na 
World Trade Centre. Równocześnie wyznacza on początek trwającej obecnie trze-
ciej fali globalizacji8.

Jakie cechy wiążemy z rozwojem tej trzeciej fali? O ile druga fala globalizacji 
ograniczała i osłabiała rolę państwa w sferze gospodarczej oraz atomizowała społe-
czeństwo, o tyle trzecia fala globalizacji zdaje się rozwijać pod wpływem refl eksji, 
że słabość państwa jest największym zagrożeniem ładu społecznego, w tym także 
rynkowego, bo tylko państwo może zapewnić, że rynek działa w sposób wolny,
a uczestniczący w nim partnerzy respektują umowy handlowe i normy prawne. Rów-
nocześnie jednak zaczęto zdawać sobie sprawę, że w nowych warunkach rola pań-
stwa nie tylko wymaga wzmocnienia, ale również głębokich istotnych przeobrażeń. 

4 C. Dietmar, W. Westphal (red.), Wielka kronika dziejów świata, Wyd. Świat Książki, Warszawa 
2000, s. 280 i n.

5 J.N. Wilford, Odkrywanie Kolumba. Ameryka, 1993, s. 5-14.
6 M. Finger, A. Castro, Trade policy and competition law: issues for developing countries, [w:]

G. Boyd, J.H. Dunning (red.), Structural change and cooperation in the global economy, Edward Elgar, 
Cheltenham, s. 191.

7 G. Yip, A “borderless” world: issues and evidence, [w:] I. Islam, W. Shepherd (red.), Current 
issues in international business, Edward Elgar, Cheltenham 1997, s. 87.

8 E. Bendyk, Kooperacja zamiast korporacji, „Polityka” 2006 nr 25, s. 34-37.
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Chodzi o to, by tradycyjną hierarchiczną biurokrację państwa, nastawioną na rządze-
nie ludźmi, zastąpić nowym sposobem zarządzania opartym na modelu sieciowym, 
w którym urzędnicy reformują swoje podstawowe cele, funkcje i zadania w ten spo-
sób, że zamiast rządzić ludźmi i programami będą koordynować dostępne zasoby po 
to, aby wytwarzać wartość dla społeczeństwa9. W nowych warunkach siła państwa 
ma więc płynąć z umiejętności rozwiązywania problemów społecznych zarówno 
obywateli jako członków społeczeństwa obywatelskiego, jak i przedsiębiorców. Tym 
warunkom odpowiada zwłaszcza partycypacyjny model rządzenia zgodny z ideami 
demokracji10.

Trzecia fala globalizacji zapowiada jednak najgłębsze zmiany nie w samym pań-
stwie i jego sposobach działania, ale w społeczeństwie. Na tym etapie rozwoju spo-
łeczeństwo jest już bowiem wyposażone w nowe narzędzia komunikacji i samoorga-
nizacji, co tworzy lub przynajmniej może stworzyć zupełnie nową jakość. Przejawia 
się ona w zdolności do kreowania wartości nie tylko w przedsiębiorstwach, gospo-
darstwach rolnych i innych powołanych do tego organizacjach funkcjonujących jako 
podmioty gospodarki rynkowej, ale również poza jej ramami. Przykładu dostarcza 
nam największa z istniejących na świecie encyklopedii – Wikipedia. Stworzyli ją 
sami internauci, nie uzyskując z tego tytułu honorariów autorskich. Również użyt-
kownicy tej encyklopedii nie płacą za jej użytkowanie, choć wiadomo, że w gospo-
darce kapitalistycznej za informacje trzeba płacić. Podobnie tworzenie i korzystanie 
z blogów nie wymaga ponoszenia kosztów ani opłat, pomijając koszt stosowanego 
przy tych operacjach sprzętu i czas internauty, a przecież niektóre z tych informacji 
mogą zawierać klucz do ważnych innowacji i przyczynić się do tworzenia nowych 
wartości. W nowym społeczeństwie poszukuje się informacji, tworzy się je, upo-
wszechnia i wykorzystuje, żeby wspólnie uczestniczyć w rozwiązywaniu jakiś pro-
blemów bez pobierania opłat za te informacje. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich 
informacji, ale udział i rola tych bezpłatnych są coraz większe. W ten sposób rozwi-
ja się jedno z podstawowych zjawisk charakterystycznych dla trzeciej fali globaliza-
cji – pozarynkowa produkcja społeczna, która nie tylko dostarcza nam wartości, ale 
również określa polityczną siłę i pozycję uczestniczących w tym procesie ludzi.

Siłą napędową w świecie trzeciej fali globalizacji jest innowacyjność i kreatyw-
ność realizowana zarówno w rynkowej, jak i nierynkowej przestrzeni społecznej. 
Wspólnym mianownikiem w obu przestrzeniach aktywności społecznej jest to, że 
warunkiem innowacyjności oraz kreatywności są społeczne relacje i zdolność do 
komunikowania się. Te zaś są określane przez kulturę i antropologię, w mniejszym 
zaś stopniu przez rynek. Ludzie są skłonni do twórczego działania, kierując się róż-
nymi motywami: od ekonomicznych, po zupełnie altruistyczne11. Chodzi o to, by 
stworzyć infrastrukturę umożliwiającą pełne wykorzystanie tego potencjału.

9 S. Helgesen, Przywództwo oddolne, [w:] Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997,
s. 45-49.

10 J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 38.
11 J.K. Galbraith, Wirtschaftliches. Wachstum, Europäische Verlaganstalt Frankfurt am Main, 

Frankfurt 1967, s. 11.
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3. Fale globalizacji a kierunki i cechy rozwoju przedsiębiorstw

Wszystkie trzy fale wywarły widoczny wpływ na charakter i rozwój przedsię-
biorstw. Pierwsza z nich wiązała się z epoką wielkich odkryć geografi cznych i po-
wstaniem kompanii handlowych, które prowadziły działalność handlową i uczestni-
czyły w tworzeniu systemu imperiów kolonialnych, a w późniejszym okresie 
podjęły też działalność produkcyjną, głównie w przemyśle surowcowym. Ten wczes-
ny okres pierwszej fali globalizacji jest nazywany erą wypraw handlowych, która 
trwała mniej więcej do połowy XIX w. Głównym motywem działania ówczesnych 
kompanii handlowych była chęć ich organizatorów zdobycia osobistego majątku
i sławy, a jednym ze środków ich osiągnięcia był nadawany im przez panujących 
monopol na handel z określonym terytorium, oczywiście w zamian za opłaty i udzia-
ły w korzyściach na rzecz władcy lub innych wpływowych protektorów. Na przy-
dzielanych przez imperia terytoriach kompanie sprawowały faktycznie nieograni-
czoną władzę12.

Rozwój uprzemysłowienia w krajach, które stworzyły imperia kolonialne, zmie-
nił charakter ich związków z koloniami; stały się one stopniowo zapleczem surow-
cowym i rynkiem zbytu tanich wyrobów przemysłu imperium. Okres trwający od 
1850 r. do roku 1914, to jest do pierwszej wojny światowej, możemy określić jako 
erę eksploracji, w której rozwijają się dawne kompanie handlowe oraz nowe przed-
siębiorstwa tworzone w celu poszukiwania i eksploatacji bogactw naturalnych kolo-
nii, a także handlu z tymi obszarami13. 

Dla przedsiębiorstw, którym przypadła teraz nowa rola polegająca głównie na 
poszukiwaniu, odkrywaniu i eksploatacji bogactw naturalnych w koloniach, ozna-
czało to konieczność zapewnienia sobie dopływu siły roboczej o kwalifi kacjach do-
stosowanych do potrzeb rozwijającego się przemysłu, głównie surowcowego, oraz 
handlu i usług. Kraje kolonialne takimi zasobami siły roboczej nie dysponowały. 
Trzeba więc było je stworzyć przez szkolenie tubylczych pracowników na miejscu, 
wysyłanie ich na naukę do ośrodków szkoleniowych imperium oraz sprowadzanie 
fachowców z imperium lub innych krajów. Zapotrzebowanie na wykształconą kadrę 
zgłaszały, oprócz gospodarki, także administracja kolonialna, wojsko i policja.
W ten sposób rozpoczął się w koloniach proces kształcenia kadr potrzebnych dla 
nowoczesnej gospodarki. Towarzyszył temu stopniowy rozkład tradycyjnych struk-
tur politycznych i systemów wartości częściowo zastępowanych przez nowe, kształ-
tujące się pod cywilizacyjnym wpływem rozwiniętej części świata. Proces ten trwał 
aż do czasów II wojny światowej.

Po II wojnie światowej nastąpił kryzys systemu kolonialnego i rozwój ruchów 
narodowo-wyzwoleńczych w dawnych koloniach. Rozwój tych ruchów umożliwiły 

12 M.C. Schnitzer, M.L. Librenz, K.W. Kubin, International business, South-Western Publishing 
Co., Cincinati 1985, s. 23 i n.

13 J. Czupiał, Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa, [w:] J. Czupiał (red.), Zarządzanie fi rmą w 
gospodarce rynkowej, AE, Wrocław 2002, s. 24 i n.
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trzy przesłanki. Po pierwsze – z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, które z II wojny 
światowej wyszły politycznie i gospodarczo wzmocnione, kraje imperialne zajęte 
były wtedy powojenną odbudową i wewnętrznymi reformami. Po drugie – w krajach 
kolonialnych i zależnych powstała warstwa lokalnych przywódców politycznych, 
którzy stanęli na czele ruchów wyzwoleńczych. Rekrutowali się oni z tej warstwy 
społecznej, która w warunkach kolonializmu zdobyła pewne wykształcenie i umie-
jętności kierownicze. Byli to wojskowi armii kolonialnych, funkcjonariusze policji
i administracji lokalnej oraz pracownicy przedsiębiorstw działających na terenie 
dawnych kolonii. W ten sposób powstała warstwa ludzi, wprawdzie cienka i niezbyt 
dobrze wyszkolona, ale jednak zdolna przejąć przywództwo polityczne w wyzwala-
jących się krajach, a także pokierować ich gospodarką. Trzecią przesłanką rozwoju 
nowych państw w dawnych koloniach były bardzo korzystne możliwości zaopatrze-
nia się przez te kraje w kapitał oraz w pomoc techniczną i menedżerską. Rozbicie 
świata na dwa zwalczające się obozy sprawiło, że konkurowały one ze sobą o wpły-
wy polityczne i gospodarcze w krajach postkolonialnych. O wpływy i udział w pro-
gramach inwestycyjnych konkurowały ze sobą również poszczególne kraje rozwi-
nięte, zwłaszcza te związane w przeszłości przez historię w ramach imperiów z 
danymi obszarami, których ludność zdążyła sobie przyswoić język oraz obyczaje 
dawnych państw imperialnych.

Okres po II wojnie światowej charakteryzował się początkowo niemal pełnym 
panowaniem w sferze biznesu międzynarodowego wielkich przedsiębiorstw amery-
kańskich. Ta nierównowaga znalazła dobitny wyraz w opublikowanej w 1965 r. 
książce pod tytułem „Amerykańskie wyzwanie” autorstwa francuskiego polityka
i dziennikarza Jeana-Jacquesa Servan-Schreibera, która stała się wtedy światowym 
bestsellerem. Według jej autora do roku 1990 cztery piąte światowej produkcji mia-
ło być wytwarzane co najwyżej w piętnastu amerykańskich korporacjach międzyna-
rodowych, z których każda miała zatrudniać setki tysięcy ludzi na całym świecie. 
Była to w owych czasach bardzo specyfi czna wizja globalizacji rozwijanej głównie 
za pomocą nielicznych największych korporacji amerykańskich14.

Ta przepowiednia nie sprawdziła się, bo opierała się na dwóch fałszywych zało-
żeniach: po pierwsze – trwałości i umacnianu się przewagi przedsiębiorstw i całej 
gospodarki amerykańskiej nad resztą świata (przynajmniej tego opartego na gospo-
darce rynkowej), po drugie – zakładała postępujący proces koncentracji kapitału
i produkcji w dużych przedsiębiorstwach. Pierwsze z tych założeń okazało się nie-
prawdziwe, ponieważ przedsiębiorstwa z innych rozwiniętych krajów świata stop-
niowo odzyskały zdolność konkurencyjną na rynku międzynarodowym po okresie 
wielkiej dominacji fi rm amerykańskich w drugiej połowie lat 40. oraz w latach 50.
i w pierwszej połowie lat 60. ubiegłego wieku. Od połowy lat 60. fi rmy zachodnio-
europejskie, japońskie, a także z innych krajów stopniowo stawały się równorzędny-
mi konkurentami dla fi rm amerykańskich.

14 P.F. Drucker, Wstęp, [w:] F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Organizacja przy-
szłości, Business Press, Warszawa 1998, s. 17.
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W drugiej połowie lat 80. ubiegłego wieku nastąpił również znaczny napływ 
kapitału zagranicznego do gospodarki Stanów Zjednoczonych w postaci zagranicz-
nych inwestycji bezpośrednich. Był to szok dla opinii publicznej Stanów Zjednoczo-
nych przywykłej do informacji o przepływie kapitału amerykańskiego do innych 
krajów świata. W latach 1975-1988 nastąpił przeszło dwunastokrotny wzrost napły-
wu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do gospodarki Stanów Zjednoczonych 
i choć na początku tego okresu inwestycje te były bardzo niewielkie, to w roku 1988 
nieznacznie przewyższyły one pod względem wartości amerykańskie zagraniczne 
inwestycje bezpośrednie w innych krajach. Pod wpływem tych spektakularnych 
zmian w zdolnościach konkurencyjnych przedsiębiorstw ukazała się książka pod 
alarmującym tytułem „Wykupywanie Ameryki”, w której autorzy dowodzili, że ma-
sowy napływ kapitału zagranicznego i przejmowanie fi rm amerykańskich przez ob-
cokrajowców doprowadzi w przyszłości do tego, że w Stanach Zjednoczonych Ame-
rykanie będą tylko robotnikami, a właścicielami i kierownikami fi rm będą 
obcokrajowcy. Była to skrajnie pesymistyczna, nierealna prognoza, ale ówczesna 
rzeczywistość różniła się także znacznie od poprzedniej, tej z okresu ukazania się 
prognozy Servan-Schreibera15.

Również drugie założenie, na którym opierała się prognoza amerykańskiego pa-
nowania nad gospodarką światową, okazało się nieprawdziwe. Proces koncentracji 
kapitału i produkcji w dużych organizacjach natrafi ł barierę wyznaczającą mu natu-
ralne granice. Były nimi wzrost kosztów biurokracji w miarę rozrastania się organi-
zacji, który od pewnego momentu mógł zagrozić rentowności przedsiębiorstwa, oraz 
pogłębiająca się nieelastyczność zbyt dużych przedsiębiorstw i spadek ich sprawno-
ści. Zamiast więc stałego powiększania się przedsiębiorstw – gigantów nastąpiło 
wyhamowanie ich wzrostu, a nawet pewne zmniejszenie ich rozmiarów. Równocześ-
nie nastąpił przyspieszony rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, i to zarówno 
wewnątrz poszczególnych krajów, jak i w sferze przedsiębiorstw międzynarodo-
wych16.

4. Zmiana charakteru funkcji zarządzania

Globalizacja wywarła tak głęboki wpływ na przedsiębiorstwa, że zmienił się 
także charakter funkcji zarządzania nimi. Planowanie musi teraz uwzględniać znacz-
nie większą niż dawniej zmienność sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej działania 
przedsiębiorstwa oraz globalizację konkurencji. W tych warunkach preferowane 
dawniej podejście etnocentryczne wymaga zmiany w planowaniu i podejmowaniu 
decyzji na rzecz szerszego uwzględnienia współzależności międzynarodowych i 
globalizacji konkurencji.

15 R. McCulloch, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Stanach Zjednoczonych, [w:] Ameryka,  
1993; s. 40-44.

16 P.F. Drucker, wyd. cyt., s. 17.
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Rośnie również znaczenie techniki w wykonywaniu funkcji zarządczych oraz w 
samych procesach wytwórczych. Nowoczesne przedsiębiorstwa korzystają z auto-
matyki biurowej, robotyki w produkcji, oprogramowania do projektowania wspo-
maganego komputerowo, obwodów scalonych, mikroprocesorów itp. Te osiągnięcia 
techniczne zwiększają efektywność organizacji i pomagają im zdobyć oraz utrzymać 
przewagę konkurencyjną.

Głębokie zmiany następują również w wypełnianiu funkcji przywództwa. Wska-
zuje się zwłaszcza na sześć nowych charakterystycznych cech przywództwa w wa-
runkach globalizacji, które powinny różnić przywództwo nowoczesne, zorientowa-
ne na przyszłość, od dawnego, bardziej tradycyjnego. Cechami tymi są17:

Myślenie globalne.1. 
Docenianie zróżnicowania kulturowego.2. 
Rozwijanie zmysłu technologicznego.3. 
Budowa relacji partnerskich i sojuszy.4. 
Dzielenie się przywództwem.5. 
Rozwój odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.6. 

Ponieważ w świecie globalnym następuje zacieśnianie się powiązań między ryn-
kami, przywódcy będą musieli umieć lepiej rozumieć i przewidywać jego konse-
kwencje gospodarcze, prawne i polityczne. W tym celu będą musieli posiąść sztukę 
myślenia globalnego, poszerzając pole swych wizji i wartości. Będą również musie-
li nauczyć się zarządzać globalnymi zespołami do spraw produkcji, marketingu, za-
opatrzenia i sprzedaży. Postrzeganie świata jako globalnej wioski zmieni stosunek 
przywódcy do własnego kraju i skłoni go do równego traktowania krajów, w których 
będzie rozwijać swoją działalność. Przywódcy będą również musieli zrozumieć i 
docenić zróżnicowanie kulturowe w środowisku swego działania pojmowane przede 
wszystkim jako różnorodność stylów działania, zachowań i wartości. Rozwijanie 
zmysłu technologicznego przywódców powinno pozwolić im zdać sobie sprawę, jak 
bardzo pomocne może się okazać inteligentne wykorzystanie nowych technik. Po-
winni oni także umieć rekrutować, szkolić i utrzymywać ludzi kompetentnych w 
sprawach technicznych. Potrzebna im jest także umiejętność podejmowania decyzji 
inwestycyjnych wprowadzających zmiany techniczne i zarządzania tymi inwesty-
cjami. Wykonywanie tych zadań wymaga szczególnego wyczucia i znajomości no-
wej techniki, które określamy jako zmysł technologiczny.

Nowoczesne przedsiębiorstwo dąży do umocnienia swojej pozycji konkurencyj-
nej przez umiejętną budowę relacji partnerskich i sojuszy. Wymagają tego zwłaszcza 
restrukturyzacja i zmniejszenie zatrudnienia w przedsiębiorstwach zmuszające czę-
sto do zlecenia na zewnątrz zadań, które nie należą do podstawowych18. W tych 

17 M. Goldsmith, C.L. Greenberg, A. Robertson, M. Hu-Chan, wyd. cyt., s. 28 i n.
18 K. Robaszkiewicz, Restrukturyzacja jako proces zwiększania efektywności przedsiębiorstw, 

[w:] Cz. Glinkowski (red.), Restrukturyzacja w procesach rozwoju gospodarczego, AE, Szczecin-Po-
znań 2006, s. 335-347.
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warunkach umiejętność negocjowania złożonych sojuszy i zarządzania sieciami re-
lacji zyskuje na znaczeniu.

Sojusze i partnerska współpraca przedsiębiorstw stwarzają sytuacje, w których 
dzielenie się przywództwem staje się koniecznością. Dyrektor przedsiębiorstwa nie 
jest już jedynym decydentem na szczycie hierarchii organizacyjnej, lecz musi współ-
pracować z innymi kierownikami fi rm sojuszniczych lub współpracujących, tworząc 
wraz z nimi środowisko decyzyjne. Kształtowanie architektury tego środowiska oraz 
współdziałanie z nim stanowi wielkie wyzwanie dla lidera przyszłości. W tych wa-
runkach umiejętność negocjowania samych sojuszy i decyzji podejmowanych w ich 
ramach staje się kluczową umiejętnością, by odnieść sukces i umocnić pozycję kon-
kurencyjną przedsiębiorstwa.

Rozwój odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa koresponduje z oma-
wianą wcześniej tendencją do rozwijania aktywności gospodarczej i społecznej w 
dwóch sferach: rynkowej i pozarynkowej. W tym przypadku jednak podmiotem 
działającym jest nie osoba fi zyczna, lecz przedsiębiorstwo przyjmujące na siebie 
odpowiedzialność za osiągnięcie dobrowolnie przyjętego celu ważnego dla społe-
czeństwa bez uzyskania w zamian zapłaty. Innymi słowy – odpowiedzialność spo-
łeczna przedsiębiorstwa polega na jego zobowiązaniu się do osiągnięcia długookre-
sowych celów na rzecz społeczeństwa wykraczających poza to, czego wymagają 
prawo i ekonomia. Benefi cjentem może być w tym przypadku zarówno szersza spo-
łeczność kraju, regionu, miasta czy osiedla (benefi cjenci zewnętrzni), jak i ogół czy 
określona część pracowników przedsiębiorstwa (benefi cjenci wewnętrzni). Społecz-
na rola przedsiębiorstwa polega przede wszystkim na przyjmowaniu przez nie spo-
łecznej odpowiedzialności, która nadaje jego działaniom wymiar moralny, bo wpro-
wadza imperatyw etyczny robienia tego, co ulepsza społeczeństwo, oraz nierobienia 
tego, co mogłoby je pogorszyć. Od odpowiedzialności społecznej należy odróżnić 
powinność przedsiębiorstwa wobec społeczeństwa polegającą na wywiązywaniu się 
fi rmy z jej ekonomicznych i prawnych obowiązków. Jeśli więc przedsiębiorstwo 
poprawia jakość swych produktów, by obronić lub zwiększyć swój udział w rynku 
bądź zwiększyć zysk, to czyni tak zgodnie ze swą powinnością, a nie odpowiedzial-
nością społeczną. Jeśli natomiast przedsiębiorstwo organizuje lub wspomaga syste-
matycznie akcje kolonijne dla dzieci pracowników albo uczestniczy w fi nansowaniu 
zakupu komputerów dla lokalnej szkoły publicznej, to jest to działalność podykto-
wana jego odpowiedzialnością społeczną. Wyrażany często pogląd, że społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstwa sprowadza się po prostu do maksymalizacji zy-
sku polega więc na pomyleniu pojęć społecznej odpowiedzialności i społecznej po-
winności. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wykracza poza jego po-
winność. Przedsiębiorstwo ograniczające się do wypełnienia swej powinności 
uchyla się od odpowiedzialności społecznej19.

19 S.P. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 101.
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5. Podsumowanie

Rozwój przedsiębiorstw i ich ekspansja poza granice kraju macierzystego stały 
się głównymi czynnikami globalizacji. Trzy fale globalizacji w odmienny sposób 
kształtowały rynki, konkurencję i samo przedsiębiorstwo.

Mająca miejsce obecnie trzecia fala globalizacji ma sześć charakterystycznych 
cech, które wpływają na działania przedsiębiorstwa i charakter przywództwa. Są to: 
myślenie globalne, docenianie zróżnicowania kulturowego, potrzeba rozwijania 
zmysłu technologicznego, budowa relacji partnerskich i sojuszy oraz rozwijanie od-
powiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.

Zjawiskiem nowym, charakterystycznym dla trzeciej fali globalizacji jest współ-
czesny rozwój kreatywności i procesów wartościotwórczych zarówno w sferze go-
spodarki rynkowej, jak i poza rynkiem.
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ENTERPRISES IN THE AGE OF GLOBALIZATION

Summary

The development of enterprises and their expansion across borders have become the main factor of 
globalization. Three waves of globalization have shaped in different ways markets, competitions and 
enterprises as well.

The contemporary third wave of globalization has six distinctive features forming activities of 
enterprises and the nature of leadership. These are: global thinking, valuing, cultural differentiation, the 
need of developing technological sense, building partnerships and alliances, and developing social re-
sponsibility of enterprises.
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O WSPÓŁCZESNYCH ORIENTACJACH W TEORII
I PRAKTYCE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI

1. Wstęp

Jest wiele czynników wewnątrz samych organizacji, a w szczególności w ich 
otoczeniu, które ustawicznie zmieniają warunki i wymagania odnośnie do pracy or-
ganizatorskiej i menedżerskiej. Zmianom ulegają więc formy organizacyjne pod-
miotów zorganizowanych (w tym przedsiębiorstw i innych organizacji w znaczeniu 
podmiotowym) i realizowane w nich procesy zarządzania. Zmienia się także doro-
bek teoretyczno-metodyczny nauk o zarządzaniu. Ze swej istoty są to nauki pragma-
tyczne, stąd zmiany w nich następują (a przynajmniej następować powinny) w ślad 
za zmianami warunków tworzenia i funkcjonowania organizacji (w tym zarządzania 
nimi), a nawet wyprzedzająco w stosunku do nich, a także w ślad za rzeczywistymi 
zmianami w praktyce organizacji i zarządzania. Część tego dorobku ma charakter 
deskryptywny i służy uogólnionemu opisowi (i w ten sposób poznaniu) rozwiązań 
występujących w praktyce zarządzania, jego druga część ma zaś charakter norma-
tywny i zawiera różnego rodzaju zalecenia (rekomendacje) dla praktyki organizator-
skiej i menedżerskiej. 

Rozwój nauk o zarządzaniu podlega tym samym prawom, które rządzą rozwo-
jem innych dyscyplin naukowych. Jedną z jego istotnych właściwości jest nieciąg-
łość procesu rozwoju. Okresy przyśpieszonego rozwoju, rodzenia się nowych, ory-
ginalnych idei przeplatają się z okresami stagnacji lub co najwyżej pogłębionej 
eksploracji i operacjonalizacji rozwiązań proponowanych w ramach tych idei. W ten 
sposób tradycyjne idee polegające np. na poszukiwaniu sposobów racjonalizacji roz-
wiązań w zakresie struktur organizacyjnych i procedur realizacji funkcji zarządzania 
(planowania, motywowania, kontroli), a następnie idee racjonalizacji psychologicz-
no-socjologicznych warunków funkcjonowania człowieka w organizacji, równowa-
gi i gry organizacyjnej stopniowo zostają uzupełniane lub zastępowane kolejnymi 
ideami.

Idee te są pewnymi, na ogół dość powszechnie uznawanymi, wyobrażeniami o 
tym, jakie podstawowe wyróżniające cechy mieć powinien system zarządzania 

Księga-1.indb   51Księga-1.indb   51 2009-02-13   11:43:272009-02-13   11:43:27



52 Jan Lichtarski 

przedsiębiorstwem, na jakie wartości i zasady powinien być ukierunkowany, jakie 
powinien spełniać warunki. Inaczej, w ślad za stosowanym w teorii i praktyce na-
zewnictwem, owe idee można nazywać: głównymi wytycznymi, zasadami, paradyg-
matami, „pomysłami” na zarządzanie. Oparte na nich teoretyczno-metodologiczne 
kierunki dociekań i ich rezultaty, a także towarzyszące im kierunki działań w sferze 
konsultingu i zastosowań praktycznych można określać mianem nurtów, szkół, po-
dejść, orientacji. 

Kilka minionych dekad (zwłaszcza po roku 1970) charakteryzuje w opisywa-
nym zakresie wyraźne przyśpieszenie, co wyraża się kumulacją w czasie nowych 
idei i propozycji ich implementacji, a bywa i tak, że w ofercie fi rm konsultingowych 
i w praktyce organizacyjnej pojawiają się konkretne „utylitarne” koncepcje i meto-
dy zarządzania, relatywnie słabo osadzone w ogólniejszych „pomysłach” na zarzą-
dzanie.

Wielość, złożoność i zmienność owego instrumentarium zarządzania, a jedno-
cześnie jego rozproszenie i brak uporządkowania to właściwości, które utrudniają 
jego poznawanie i wykorzystywanie. Są one istotną bolączką całego tego dorobku, 
typową dla dyscyplin in statu nascendi, a takimi są nauki o zarządzaniu i przedsię-
biorstwie. Dotyczy to także lawinowego, w sensie ilościowym, narastania owego 
dorobku. Nawet wysokiej klasy specjaliście teoretykowi trudno poruszać się po jego 
rozległej przestrzeni, a dla praktyka zarządzania trudność zadania przeradza się
w jego niewykonalność. 

Z poznawczego punktu widzenia do dokonania analiz porównawczych, syntez, 
interpretacji (ustalenia cech oryginalnych, wspólnych i przeciwstawnych, relacji 
komplementarności i substytucyjności itd.) wielce przydatne byłoby pogrupowanie 
(według przyjętych kryteriów) i uporządkowanie owych propozycji przez wyróżnie-
nie wspomnianych orientacji, podejść. Byłoby to także użyteczne z utylitarnego 
punktu widzenia, przyczyniając się do ułatwienia doboru odpowiednich rozwiązań. 

W opracowaniu tym podjąłem się tego zadania, zdając sobie w pełni sprawę, że 
jest to dalece niedoskonała próba wstępna.

2. Współczesne orientacje w zarządzaniu

W rozwiniętej gospodarce rynkowej jedną z kluczowych orientacji jest orienta-
cja prorynkowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. U jej podstaw leży idea wska-
zująca, iż poznawanie i zaspokajanie na odpowiednim poziomie potrzeb klienta jest 
koniecznym warunkiem osiągania ekonomicznych celów przedsiębiorstwa. Główną 
utylitarną koncepcją zarządzania i funkcją przedsiębiorstwa służącą implementacji 
owej orientacji jest marketing. Jest to koncepcja historycznie znacznie ewoluująca, 
występująca w wielu różnych odmianach i bogato „wyposażona” w różnorodne me-
tody, techniki i narzędzia. Także współcześnie powstają nowe poglądy i propozycje 
zmieniające dotychczasowe postrzeganie marketingu, jak np. marketing relacji, mar-
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keting partnerski, marketing wartości itd.1 Zasadniczą tendencją jest tu dążenie do 
wzrostu wrażliwości rynkowej przedsiębiorstwa przez upowszechnienie w nim, 
między innymi dzięki odpowiednim zmianom kulturowym, takiego myślenia i dzia-
łania, które byłoby podporządkowane interesowi klienta. 

Pokrewna z punktu widzenia interesu klienta jest orientacja projakościowa.
U jej podstaw leży idea dążenia do doskonałości procesów i produktów. Utylitarne 
narzędzia, metody i koncepcje służące implementacji owej orientacji są bardzo bo-
gate, od prostej kontroli jakości do TQM, przy czym podlegają one ustawicznej ewo-
lucji. Także w tym przypadku główny kierunek owego rozwoju wyznacza dążenie 
do wspierania, a w wielu przypadkach zastępowania „twardych” instrumentów w 
działaniach na rzecz jakości rozwiązaniami „miękkimi” z obszaru zarządzania zaso-
bami ludzkimi, psychologii kierowania i kultury organizacyjnej2. 

Orientacja na wyniki jest trwale związana z naturą przedsiębiorstwa jako pod-
miotem służącym celom zarobkowym. Funkcjonujące na konkurencyjnym rynku 
przedsiębiorstwo nie może na dłuższą metę zrezygnować z respektowania zasady 
gospodarności (racjonalności). Postulat spełniania tej zasady jest główną ideą owej 
orientacji. Także w tym przypadku instrumentarium możliwych do wykorzystania 
koncepcji, metod, narzędzi jest bardzo bogate, a obecnie sztandarową metodą jest 
controlling. Jest to metoda o wysokim poziomie wszechstronności i uniwersalności, 
w niektórych ujęciach aspirująca do roli wiodącej koncepcji zarządzania3. Zawiera 
w sobie gromadzenie, analizowanie i interpretowanie informacji biznesowych, for-
mowanie i ocenę wariantów decyzji, nadzór nad wykonaniem decyzji i kontrolę uzy-
skanych rezultatów, wreszcie badanie odchyleń i przyczyn ich powstawania oraz 
sugerowanie sposobów ich eliminacji. 

W opisywanym ujęciu logistyka jest inną utylitarną koncepcją zarządzania in-
tensywnie rozwijającą się przez jej wyraźną orientację na wyniki (przez koszty, ale 
też jakość, terminowość), a jej rozwój odbywa się w płaszczyźnie zarówno teore-
tycznej, jak i praktycznej. W obliczu takich procesów w gospodarce, jak globaliza-
cja, wirtualizacja i narastająca specjalizacja przedsiębiorstw itd., wpływ systemów 
logistycznych na wyniki przedsiębiorstw wzrasta, a zatem można oczekiwać dalsze-
go wzrostu zainteresowania logistyką i wnoszonymi dzięki jej zastosowaniom ko-
rzyściami4. 

Duże i narastające w ostatnich kilkudziesięciu latach zainteresowanie ideą my-
ślenia strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwami pozwala wyodrębnić orien-
tację strategiczną w zarządzaniu. Jest ona chyba najsilniej skorelowana z innymi 

1 Szeroko na ten temat pisze np. R. Kozielski, Determinanty sukcesu organizacji. Analiza wybra-
nych zmiennych opartych na koncepcji wrażliwości rynkowej przedsiębiorstwa, UŁ, Łódź 2007.

2 Szerzej na ten temat zob. np. w: K. Lisiecka, Kreowanie jakości. Uwarunkowania – strategie – 
techniki, AE, Katowice 2002. 

3 Szerzej na ten temat zob. np. w: H.J. Vollmuth, Controlling. Planowanie. Kontrola. Kierowanie. 
Podstawy budowy systemu controllingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.

4 Szerzej na ten temat zob. np. w: P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, 
wydanie II zmienione, PWE, Warszawa 2001.
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orientacjami, wymiar strategiczny bowiem, w większym lub mniejszym stopniu, jest 
obecny we wszystkich innych orientacjach. Samo skupianie uwagi na sprawach stra-
tegicznych, zalecanie myślenia strategicznego w kształtowaniu: najważniejszych 
celów przedsiębiorstwa, jego położenia konkurencyjnego, domen (produktowo-ryn-
kowych obszarów) działalności itd., a wreszcie integrowanie (koordynowanie) stra-
tegicznych rekomendacji płynących ze strony poszczególnych orientacji wydaje się 
uzasadniać jej odrębne rozpatrywanie (wyróżnienie). Intensywne wieloletnie bada-
nia i doświadczenia praktyczne pozwoliły na wypracowanie w ramach tej orientacji 
wielu wewnętrznych nurtów (szkół) zarządzania strategicznego (jak np.: planistycz-
ny, pozycyjny, ewolucyjny, zasobowy, prostych reguł, realnych opcji)5. 

Związany z wymienionymi ujęciami dorobek teoretyczny i płynące stąd reko-
mendacje dla praktyki nie zanikają, ale, z upływem czasu główna uwaga teoretyków 
przenosi się na inne zagadnienia; i tak np. orientacja na człowieka pojawia się i 
zajmuje trwałą pozycję wśród innych orientacji. U jej podłoża leży idea troski o ra-
cjonalne postępowanie (w tym: postępowanie społecznie „wrażliwe” i efektywne 
gospodarowanie) w odniesieniu do zasobu, jakim jest w organizacji człowiek. Lista 
koncepcji, metod i narzędzi implementacji owej idei jest również bogata, różnorod-
na i podlega ustawicznemu wzbogacaniu, od prostych narzędzi i technik „admini-
strowania” sferą spraw personalnych, do bardzo zaawansowanych koncepcji, jaką 
jest HRM czy zarządzanie kapitałem ludzkim6.

Idea konieczności ustawicznej zmiany i zdolności do jej wprowadzania (ela-
styczności) pod wpływem coraz bardziej intensywnie zmieniających się warunków 
funkcjonowania przedsiębiorstwa, zwłaszcza warunków zewnętrznych, znajduje 
wyraz w orientacji na zmiany. Podstawowe jej idee i zasady mogą być implemen-
towane głównie za pośrednictwem koncepcji i metod: zarządzania strategicznego, 
zarządzania „na krawędzi chaosu”, lean management, reengineeringu, Organizational 
Development (OD), zarządzania kryzysowego, zarządzania innowacjami, diagno-
stycznego i prognostycznego podejścia do usprawniania systemu zarządzania itd.7

Początek nowego wieku przynosi eksplozję zainteresowania ideą procesowości 
i orientacją procesową zarządzania. Nośnikiem tej orientacji są (mogą być) w 
szczególności koncepcje i metody: zarządzania procesami, reengineeringu, logisty-
ki, ISO 9001/2001, zarządzania projektami.

5 Zob. np.: K. Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, 
wydanie II zmienione, PWE, Warszawa 2007.

6 Szerzej na ten temat zob. między innymi w: M. Gableta, Człowiek i praca w zmieniającym się 
przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2003; A. Pocztowski (red.)., Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki 
zmian, UE, Kraków 2007.

7 Bogatą i interesującą egzemplifi kację współczesnych uwarunkowań i przejawów tej orientacji 
stanowić mogą prace: R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku 
superelastycznej organizacji, PWE, Warszawa 2005; P. Nestorowicz, Organizacja na krawędzi chaosu. 
Konkurowanie w warunkach ciągłej zmiany i niepewności, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biz-
nesu, Kraków 2001; E. Masłyk, Teoria i praktyka rozwoju organizacyjnego. Analiza koncepcji, Ossoli-
neum Wydawnictwo PAN, Warszawa 1978.
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Historycznie najmłodszą, a jednocześnie − wedle wszelkich przesłanek − posia-
dającą bardzo dobre perspektywy rozwoju wydaje się orientacja na wiedzę (aktywa 
niematerialne). U jej podłoża leży idea oparcia dalszego rozwoju cywilizacyjnego 
przede wszystkim na efektywnym tworzeniu i wykorzystywaniu wiedzy. Może ona 
znaleźć odzwierciedlenie w utylitarnych koncepcjach i metodach: zasobowej szkoły 
zarządzania strategicznego, organizacji uczącej się, organizacji inteligentnej, zarzą-
dzania wiedzą, zarządzania kapitałem intelektualnym8.

Przedstawiona specyfi kacja współczesnych orientacji w zarządzaniu być może 
nie jest wystarczająco kompletna, choć moją intencją było uwzględnienie wszyst-
kich najbardziej znaczących ujęć. Nie jest też ona zapewne zamknięta, z czasem 
mogą bowiem pojawić się kolejne idee i oparte na nich orientacje. Nie można np. 
wykluczyć, że niedługo dojdzie do wyodrębnienia orientacji kulturowej w zarządza-
niu. Już obecnie bowiem aspekty kulturowe są eksponowane w kilku innych orien-
tacjach, np.: prorynkowej, na jakość, na człowieka, na zmiany, na procesy, na wie-
dzę. Próby dalszego wzmacniania i integracji owych aspektów mogą zapoczątkować 
nową orientację. Powinno to służyć nie osłabianiu bądź eliminowaniu dotychczaso-
wych orientacji, lecz ich wzmocnieniu i silniejszej integracji.

3. Konkluzje

1. Wyspecyfi kowane orientacje oparte są, jak widać, na różnych ideach, wyróż-
nione są według różnych kryteriów, zasadniczo odnoszą się do różnych, ale w nie-
których przypadkach do tych samych (wspólnych) aspektów i obszarów funkcjono-
wania przedsiębiorstwa. Nie występuje między nimi relacja rozłączności, lecz inne, 
złożone, często trudne do rozpoznania rodzaje relacji (np. dopełnienia, wzmocnie-
nia, kolizji itd.). W powiązaniu z układem warunków wewnętrznych i zewnętrznych 
specyfi cznym (sytuacyjnym) dla każdego przedsiębiorstwa wywołuje to potrzebę 
jednoczesnego, we właściwych proporcjach i poziomach dojrzałości, implemento-
wania różnych orientacji. Przeczy to zasadności często występującej w literaturze 
tendencji do fascynacji wybranymi orientacjami i ich przeceniania przy jednoczes-
nym dyskredytowaniu innych. 

2. W płaszczyźnie teoretyczno-metodologicznej poszczególne orientacje rodzą 
się wraz z artykulacją (ogłoszeniem) właściwych idei oraz opracowaniem odpo-
wiednich, utylitarnych koncepcji i metod zarządzania służących implementacji tych 
idei. 

3. Niektóre z utylitarnych koncepcji i metod zarządzania, ze względu na wysoki 
stopień kompleksowości, mogą przyczyniać się jednocześnie do rozwoju kilku róż-
nych orientacji, np. reengineering może służyć orientacji procesowej i orientacji na 

8 Zob. np.: J. Rokita, Organizacja ucząca się, Prace Naukowe AE w Katowicach, AE, Katowice 
2003; M.J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkuren-
cyjności przedsiębiorstwa, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2006; G. Kobyłko, M. Morawski, Przed-
siębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difi n, Warszawa 2006.
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zmiany, ISO 9001/2001 w sposób oczywisty służy nie tylko orientacji projakościo-
wej, ale także procesowej i prorynkowej itd. 

4. Stanowiące bazę dla poszczególnych orientacji idee cechują się względną sta-
bilnością. Instrumentarium implementacji owych orientacji charakteryzuje się nato-
miast dużą różnorodnością oraz zmiennością. Koncepcje i metody zarządzania pod-
legają ustawicznym zmianom. Współczesny marketing z jego narzędziami różni się 
istotnie od marketingu tradycyjnego. To samo dotyczy wszystkich pozostałych kon-
cepcji i metod. Obok nowych propozycji w tym zakresie charakteryzujących się 
wysoką oryginalnością (na ogół nielicznych) jest wiele propozycji zmian kosme-
tycznych, a nawet pozornych.

5. W literaturze przedstawiającej, a często także rekomendującej (promującej) 
poszczególne koncepcje i metody typowym zjawiskiem jest przesadne eksponowa-
nie ich zalet i ukrywanie ewentualnych wad, słabości, a także niezgodne z rzeczywi-
stością informowanie o licznych i efektywnych ich zastosowaniach. Autorzy piszący 
o poszczególnych koncepcjach i metodach sugerują w ten sposób, iż zastosowania te 
są o wiele bardziej powszechne niż ma to miejsce w rzeczywistości. 

6. W obliczu złożoności i zmienności materii okoliczności te dodatkowo wpły-
wają na to, że poznawanie i nabywanie umiejętności stosowania poszczególnych 
składników tego instrumentarium nie jest rzeczą łatwą, a jeszcze trudniejsze jest 
podejmowanie decyzji o ich doborze. Ta ostatnia trudność jest pogłębiana przez nie-
dostatek teoretyczno-metodologicznych, całościowych koncepcji kształtowania ar-
chitektury systemów zarządzania (wiązki celowo dobranych, komplementarnych 
koncepcji, metod i narzędzi zapewniających oczekiwaną skuteczność i efektywność 
procesów zarządzania).

7. Opisana sytuacja daje szerokie pole dla subiektywizmu i przypadkowości w 
doborze i zastosowaniach owych koncepcji, metod i narzędzi, a także tworzy sprzy-
jające warunki do rozwoju dostrzeżonego i szeroko już opisanego zjawiska „mód w 
zarządzaniu”. Myślę, że zjawisko to ma zresztą szerszy zasięg i obejmuje także kwe-
stię doboru całych opisywanych wcześniej orientacji w zarządzaniu. Oznacza to, że 
także najbardziej popularne obecnie orientacje, tzn.: strategiczna, procesowa, na 
zmiany i na wiedzę, podlegają zjawisku mody, są jej obiektem. Trudno zatem wyro-
kować, ile u źródeł owej popularności każdej z tych orientacji jest przesłanek obiek-
tywnych, a ile subiektywnych. Trudno prognozować, jaka będzie powszechność im-
plementacji i trwałość ich zastosowań.
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ON CONTEMPORARY ORIENTATIONS IN MANAGEMENT
OF THE COMPANY

Summary

This paper defi nes the issue of the orientation in management. Theoretical and practical premisses 
which indicate the necessity of describing, analizing and explaining of them have been presented as 
well. In the next part of the paper such types of these kind of premisses are distinguished and divided 
into: market orientation, qualitative orienatation, orientation focused on results, strategic orientation, 
change orientation, process orientation and orientation focused on knowledge. In the fi nal conclusions, 
the author presents the basic recommendations and challenges connected with the implementation of 
these orientations.
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PODEJŚCIE PROCESOWE
A WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE

I METODY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

1. Wstęp

W literaturze przedmiotu, a także w praktyce występuje obecnie wiele koncepcji 
i metod oraz prostych narzędzi, których celem jest rozwiązywanie różnorakich pro-
blemów w ramach zarządzania całą organizacją lub też w jej wyodrębnionych obsza-
rach funkcjonalnych. Zajmują się one pośrednio czy bezpośrednio procesami gospo-
darczymi1, opierając się na różnych założeniach (orientacjach) służących do 
osiągania różnych celów, a między nimi istnieją rozmaite, wzajemne powiązania i 
zależności. 

W artykule starano się odpowiedzieć na pytania: czym jest podejście procesowe, 
a przede wszystkim: jakie relacje zachodzą między zarządzaniem procesami2 a kon-
cepcjami i metodami zarządzania obecnie stosowanymi w różnych organizacjach. 
Wskazano też na szczególne miejsce i rolę koncepcji controllingowej w integrowa-
niu różnych koncepcji i metod zarządzania zorientowanych na procesy w spójny 
system zarządzania organizacją. Ze względu na ograniczenia objętościowe w arty-
kule zajęto się jedynie wybranymi koncepcjami i metodami. 

2. Podejście procesowe i zarządzanie procesami

Podejście procesowe, zwane też orientacją procesową, jest traktowane wielo-
znacznie. Z jednej strony ujmowane jest bardzo wąsko. Tak jest w przypadku Pol-
skiej Normy zrównującej je z zarządzaniem procesowym, co zaciera różnice między 

1 Procesy gospodarcze wiążą fragmentaryczne procesy cząstkowe „rozrzucone” po różnych funk-
cjach organizacji i ukierunkowują je na wymagania i oczekiwania klientów (ewentualnie grupy intere-
sów).

2 Prócz rozpowszechnionego w praktyce pojęcia „zarządzanie procesami” występuje tożsame z 
nim określenie „zarządzanie procesowe”. Uważa się, że lepiej oddaje ono istotę szerokiego znaczenia 
zarządzania procesami [Leksykon zarządzania... 2004, s. 670].
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nimi [Systemy zarządzania jakością… 2001, s. 15]. Podejście procesowe uważa się 
też za warstwę ideową właściwego zarządzania procesami3. Stanowi ono wówczas 
swoistą fi lozofi ę zarządzania każdą organizacją (przedsiębiorstwem, instytucją), 
która stawia procesy i klienta (zewnętrznego i wewnętrznego) w centrum zaintereso-
wania zarządzających i pracowników. Zmieniając wyłączną orientację przedsiębior-
stwa z funkcji na procesy, uzupełnia ono statyczne spojrzenie na organizację (tzw. 
zarządzanie strukturalne) spojrzeniem dynamicznym (tzw. zarządzaniem proceso-
wym). Sprzyja to wzrostowi elastyczności i podatności na zmiany całej organizacji. 
Ponadto zakładając ciągłe doskonalenie nie tylko pojedynczych procesów, ale całej 
ich architektury, preferuje myślenie całościowe (systemowe), a nie fragmentaryczne 
(lokalne). Tworzy również warunki (stymuluje) do angażowania i integrowania róż-
nych koncepcji i metod w zarządzaniu procesami4. 

Tak rozumiane podejście procesowe konkretyzuje się w zarządzaniu proce-
sami. Jest ono różnie defi niowane. Na nasze potrzeby najogólniej oznaczać ono bę-
dzie planowanie zmian usprawniających procesy zachodzące w przedsiębiorstwie 
oraz kontrolę stopnia ich wprowadzania i stosowania. Szczególnie zarządzanie pro-
cesami zawiera identyfi kowanie, analizowanie i ocenę, a także kształtowanie (pro-
jektowanie „nowych” i usprawnianie „starych”) procesów, kierowanie nimi, łącznie 
z kontrolą procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwa-
mi [Delfmann, Reihlen 2003, s. 5; Nowosielski 2008, s. 19 i n.]. Cele zarządzania 
procesami sprowadzają się do możliwie najlepszego zaspokojenia potrzeb klientów 
(zewnętrznych i wewnętrznych) z jednej strony, a z drugiej – do osiągnięcia celów 
przedsiębiorstwa za pomocą skutecznie i efektywnie funkcjonujących procesów. 

3. Procesowa orientacja w różnych metodach
i koncepcjach zarządzania

Koncepcje i metody zarządzania zajmujące się pośrednio czy bezpośrednio pro-
cesami gospodarczymi można podzielić na trzy grupy5, tj.: 

koncepcje planowania i sterowania • , wywodzące się w szczególności z kon-
cepcji controllingowego zarządzania organizacją, 
3 Według M. Trockiego jednym z powodów rozwoju najpierw podejścia procesowego, a następnie 

zarządzania procesowego jest zbyt niski, jak na potrzeby organizacji i w porównaniu ze standaryzacją 
zadań komórek organizacyjnych, poziom standaryzacji procesów. Zob. [Trocki 2004, s. 64].

4 Aby profesjonalnie i systemowo usprawniać procesy międzyfunkcjonalne (np. w logistyce ma-
teriałowej angażującej zaopatrzenie i produkcję), a szczególnie międzyorganizacyjne (np. między róż-
nymi przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw), trzeba korzystać z różnych narzędzi: i tak odnośnie do 
atrybutu czasu można skorzystać m.in. z koncepcji zarządzania czasem, odnośnie do terminowości – z 
koncepcji just in time, odnośnie do jakości – z koncepcji TQM, odnośnie do kosztów – z metody ra-
chunku kosztów procesowych i zarządzania kosztami, odnośnie do satysfakcji klienta – z elementów 
koncepcji marketingowej.

5 Przyjęto tu podział zaproponowany w literaturze przedmiotu, odpowiednio go modyfi kując. 
Zob. [Horvath & Partner (red.) 2005, s. 7-16].
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koncepcje organizacyjne • , związane głównie z usprawnianiem organizacji, 
koncepcje zarządzania jakością • , grupujące różne narzędzia do zarządzania ja-
kością. 
Między tymi grupami koncepcji zarządzania istnieją różnorakie, mniej lub bar-

dziej ścisłe związki i nie daje się ich jednoznacznie rozgraniczyć. Taki umowny po-
dział koncepcji i metod zarządzania na trzy grupy przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Koncepcje i metody zarządzania zorientowane procesowo

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Horvath & Partner (red.) 2005, s. 8].

Koncepcje planowania i sterowania zakładają systematyczne i ciągłe realizo-
wanie podstawowych funkcji zarządzania, tj. planowania i kontroli, dla wyodrębnio-
nych obiektów (wartości, funkcji, procesów, kosztów) z jednoczesnym regulowa-
niem powstających w trakcie realizacji planów odstępstw (odchyleń). 

Koncepcje organizacyjne zajmują się wprowadzaniem zmian (z reguły o cha-
rakterze jednorazowym, w formie projektu) w strukturach i procedurach (proce-
sach). 
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Koncepcje zarządzania jakością mają najczęściej charakter systematyczny i ca-
łościowy i zmierzają do długotrwałego i ciągłego usprawniania procesów i funkcji. 

Wśród koncepcji zaliczanych do pierwszej grupy można wskazać: zarządzanie 
strategiczne, zarządzanie wartością, zarządzanie logistyczne, zarządzanie zasobami 
ludzkimi, zarządzanie kosztami (opierające się na rachunku procesowym kosztów) 
czy zarządzanie wiedzą. Niektóre z nich zostaną krótko omówione z zaakcentowa-
niem ich związków z podejściem procesowym.

Zarządzanie strategiczne. Strategia przedsiębiorstwa jako wynik zarządzania 
strategicznego określa model (architekturę) procesów organizacji, a procesy są nie-
zbędnym warunkiem przekształcenia strategii w działania operacyjne (np. za pomo-
cą metody BSC – Balanced Scorecard). Bez zdefi niowania strategii (celów strate-
gicznych), a w szczególności strategii rozwoju, żadna organizacja nie jest w stanie 
określić architektury procesów, czyli zestawienia koniecznych procesów i związków 
między nimi spełniających warunki wykonalności tych celów. Dodatkowo zmiana 
strategii prowadzi do nowego modelu biznesowego i oczywiście do nowych wyma-
gań nakładanych na procesy. Zarządzanie strategiczne zajmuje się także identyfi ko-
waniem i rozbudowywaniem kluczowych kompetencji, na które istotny wpływ mają 
rozwiązania odnoszące się do procesów gospodarczych przedsiębiorstwa. Procesy 
mogą jednak stanowić doskonałą platformę budowy i rozbudowy kluczowych kom-
petencji [Schmelzer, Sesselmann 2003, s. 8-9]. 

Zarządzanie wartością. Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa sta-
nowi kompleksowe podejście, a wręcz fi lozofi ę zarządzania przedsiębiorstwem, której 
podstawowym założeniem jest przyjęcie za główny cel tworzenia i funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, pomnażania bogactwa właścicieli przez generowanie przypadają-
cej im wartości [Wrzosek 2008, s. 89-94].

Na dążeniu do pomnażania wartości można budować kompleksowy system za-
rządzania integrujący różne koncepcje i metody zarządzania. W związku z tym kon-
cepcja ta ma charakter metakoncepcji, a zarządzanie procesami stanowi narzędzie 
zarządzania wartością, za pomocą którego możliwe jest identyfi kowanie procesów 
gospodarczych tworzących wartość dla organizacji, a także usuwanie procesów nie- 
tworzących wartości. 

Zarządzanie logistyką i zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Ma-
nagement − SCM). Logistyka, zajmując się przepływem dóbr, podejmuje próbę łą-
czenia procesów cząstkowych zachodzących w różnych obszarach przedsiębior-
stwach w procesy gospodarcze, ukierunkowuje decyzje i działania tych procesów na 
jego klientów i dostawców, dąży do minimalizowania kosztów z tym związanych.
Z kolei przedmiotem zarządzania łańcuchem dostaw są megaprocesy, które w pew-
nym sensie są obszerniejsze niż jednostkowe procesy zachodzące w jakiejkolwiek 
fi rmie będącej uczestnikiem łańcucha [Schary, Skot-Larsen 2002, s. 399 i n.]. SCM 
zajmuje się kształtowaniem, sterowaniem i optymalizacją całego łańcucha wartości, 
rozpatrując procesy występujące w łańcuchu dostaw: od dostawców, do fi nalnego 
konsumenta (klienta), a jego celem jest długookresowy wzrost efektywności po-
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szczególnych uczestników łańcucha dostaw oraz łańcucha jako całości przez inte-
grację wszystkich jego aktorów [Arnold, Warzog 2001, s. 13-47]. Jak widać, obie 
koncepcje zarządzania logistycznego opierają się na podejściu procesowym. 

Zarządzanie informacjami i zarządzanie informatyczne. W zarządzaniu in-
formacją, szczególnie z wykorzystaniem zintegrowanych systemów zarządzania 
przedsiębiorstwem, podejście procesowe jest szczególnie mocno akcentowane. 
Dzięki technologiom informatycznym następuje „uwrażliwienie” interesariuszy we-
wnętrznych przedsiębiorstwa na procesy. W efekcie najpierw następuje wewnętrzna 
integracja − powiązanie ze sobą niespójnych dotychczas procesów, następnie ma 
miejsce techniczna reorganizacja procesów (przekształcanie procesów), a w końcu 
− techniczna reorganizacja sieci, czyli budowanie nowej konstrukcji procesów mię-
dzyorganizacyjnych [Zygała 2007, s. 19]. Podejście procesowe jest widoczne w zin-
tegrowanych systemach informatycznych zarządzania pracujących na podstawie 
modeli procesów (idealne procesy gospodarcze)6. 

Zarządzanie wiedzą. Zarządzanie wiedzą obejmuje ogół procesów umożliwia-
jących gromadzenie, tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie (zastosowa-
nie) wiedzy do osiągnięcia celów organizacji. W organizacjach działających w bar-
dzo złożonych i zmiennych sektorach, w których procesy wewnętrzne są tak 
skomplikowane, że wymagają ciągłego usprawniania, zarządzanie wiedzą jest trak-
towane jako sposób doskonalenia procesów [Leksykon zarządzania… 2004, s. 677]. 
Między zarządzaniem wiedzą a zarządzaniem procesami istnieją ścisłe związki: 

w procesach gospodarczych wiedza zostaje spożytkowana, gdy usprawnia się  •
procesy i steruje się nimi, 
w procesach wiedza jest też tworzona, gdy ma miejsce rozwiązywanie proble- •
mów klienta i procesów [Schmelzer, Sesselmann 2003, s. 19].
W ramach koncepcji organizacyjnych szczególne miejsce zajmuje koncepcja 

Business Process Reengineering (BPR), ale też X-Engineering oraz usprawnianie 
(optymalizacja) procesów. Ogólniejszymi formami tego rodzaju koncepcji są re-
strukturyzacja i zarządzanie zmianami. Zostaną one krótko omówione. 

Business Process Reengineering. Ta koncepcja zakłada fundamentalne przemy-
ślenia wszystkich zadań i czynności oraz radykalne przekształcenie procesów go-
spodarczych [Hammer, Champy 2001, s. 34 i n.]. Procesy są kształtowane w pełni od 
nowa, na podstawie ustalonych odgórnie celów (podejście „od góry do dołu” − top-
-down). Reengineering ma charakter jednorazowy, co oznacza, że czynności związa-
ne z kształtowaniem (modelowaniem) procesów muszą być powtarzane. Dzięki za-

6 Modele procesów są szczególnie użyteczne przy wprowadzaniu zarządzania procesami: za ich 
pomocą możliwe jest szybsze wyprowadzenie specyfi cznych dla przedsiębiorstwa procesów [Schmel-
zer, Sesselmann 2003, s. 61 i n.]. Narzędziem informatycznym wspierającym optymalizowanie proce-
sów w ramach pojedynczego przedsiębiorstwa może być model referencyjny ARIS (Architecture of 
Integrated Information System). Na potrzeby zarządzania procesami gospodarczymi wychodzącymi 
poza granice (obręb) przedsiębiorstwa w ramach rozszerzonego przedsiębiorstwa i organizacji współ-
pracującej opracowano model referencyjny SCOR (Supply Chain Operations Reference) [Kasprzak 
(red.) 2005, s. 14].
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stosowaniu tej koncepcji w wielu przedsiębiorstwach obniżono koszty i poprawiono 
konkurencyjność [Champy 2002, s. 2 i n.]. Jednocześnie nie uwzględnia ona dosta-
tecznie czynnika ludzkiego, może prowadzić do zaniedbania zgromadzonych do-
świadczeń i istniejących zasobów wiedzy w procesach, a więc zniweczenia efektów 
uczenia się pracowników [Horvath & Partner (red.) 2005, s. 9].

X-Engineering. Ta koncepcja stanowiąca kontynuację BPR jest ukierunkowana 
na kompleksową optymalizację wszystkich atrybutów procesów [Horvath & Partner 
(red.) 2005, s. 9]. Reprezentuje ona również podejście „od góry do dołu” (top-down). 
O ile jednak koncepcja BPR zajmuje się procesami wewnętrznymi organizacji 
(przedsiębiorstwa), o tyle koncepcja X-Engineering odnosi się do efektywnego 
kształtowania procesów międzyorganizacyjnych, a celem tych działań jest znaczne 
obniżenie kosztów transakcyjnych. Jej idea koncentruje się na trzech obszarach: roz-
łożeniu i (re)konfi guracji pełnego łańcucha wartości, wychodząc od strategii przed-
siębiorstwa, outsourcingu i koncentracji na kluczowych kompetencjach organizacji, 
na intensywnym zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych skoń-
czywszy [Horvath, Mayer 2002, s. 48-54].

Usprawnianie (optymalizacja) procesów gospodarczych. Ta koncepcja, w od-
różnieniu od dwóch poprzednich, wykorzystuje podejście „od dołu do góry” (bottom-
-up), jest zorientowana na wnętrze przedsiębiorstwa i bardziej angażuje pracow-
ników aniżeli kierownictwo organizacji w proces doskonalenia wewnętrznych 
procesów gospodarczych. Jej celem jest szukanie kompromisów w jednoczesnym 
usprawnianiu wszystkich podstawowych atrybutów procesów gospodarczych (cza-
su, terminowości, jakości, kosztu, zadowoleniu klientów) [Horvath & Partner (red.) 
2005, s. 10-11]. 

Restrukturyzacja. Jest rozumiana jako zmiana modelu biznesowego, organizacji 
struktury i/lub przebiegu procesów konkretnego przedsiębiorstwa. Niezależnie od 
przyczyny restrukturyzacji jej stałym elementem jest analiza procesów gospodarczych, 
a szczególnie tych związanych najbliżej z celem postępowania restrukturyzacyjnego 
[Horvath & Partner (red.) 2005, s. 11]. Między restrukturyzacją i zarządzaniem pro-
cesami istnieją zasadnicze różnice. O ile w restrukturyzacji chodzi o strukturalne, 
raczej incydentalne przeorientowanie przedsiębiorstwa, o tyle zarządzanie procesami 
jest zorientowane na ciągłą i długotrwałą poprawę produktywności. Do spożytkowa-
nia obu koncepcji zaleca się najpierw przeprowadzenie restrukturyzacji, z dostoso-
waniem zasobów, a następnie, ewentualnie równolegle, wprowadzenie zarządzania 
procesami [Schmelzer, Sesselmann 2003, s. 9-10]. 

Zarządzanie zmianami. Jest całościową koncepcją wprowadzania zmian za-
równo w czynnikach tzw. twardych przedsiębiorstwa (np. w strukturach, procesach), 
jak i w czynnikach miękkich (np. kulturze przedsiębiorstwa, stylu kierowania, za-
chowaniach) [Schmelzer, Sesselmann 2003, s. 18]. Samo wprowadzanie zmian ma 
charakter procesu, który trzeba zaplanować i wesprzeć kulturą promującą zmiany. 
Między innymi z tych względów jest ono często utożsamiane z restrukturyzacją 
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przedsiębiorstwa [Leksykon zarządzania… 2004, s. 678]. Integrację zarządzania 
zmianami i zarządzania procesami można osiągnąć na dwa sposoby. W pierwszym z 
nich wprowadzenie zarządzania procesami jest elementem szerokiego programu 
zmian, w drugim – podejścia i metody zarządzania zmianami włączone są do projek-
tu wdrożenia koncepcji zarządzania procesami gospodarczymi [Schmelzer, Sessel-
mann 2003, s. 19]. 

Lean Management. Koncepcja Lean Management (LM) nie jest gotową receptą 
postępowania, lecz ogólną ideą podejścia do restrukturyzacji działalności organiza-
cji [Lichtarski (red.) 2005, s. 320]. Oznacza nigdy niekończące się wyszczuplanie 
(wysmuklanie, odchudzanie) przedsiębiorstwa. Analiza wymogów stawianych tej 
koncepcji upoważnia do stwierdzenia, że Lean Management jest koncepcją wchła-
niającą inne koncepcje, a nawet je wypierającą [Haus 2006, s. 49-50]. Zarządzanie 
procesowe różni się od koncepcji Lean Management bardziej formalną metodyką, 
gdyż oferuje konkretne modele i zasady postępowania [Schmelzer, Sesselmann 
2003, s. 10].

Do koncepcji zarządzania jakością zalicza się: koncepcję TQM, zarządzanie 
jakością oparte na normach ISO, metody kaizen i six sigma. Omówimy je pokrótce, 
akcentując związki z podejściem procesowym. 

Total Quality Management (kompleksowe zarządzanie jakością). TQM jest 
nie tylko koncepcją, ale także fi lozofi ą zarządzania, która w centrum zainteresowa-
nia stawia jakość i liczy na współdziałanie wszystkich pracowników organizacji. 
Celem jest zadowolenie klientów, długotrwały sukces, korzyści dla członków orga-
nizacji i pożytek dla wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa. Jakość w tej kon-
cepcji ma bardzo szeroki wymiar: oznacza wykonywanie wszystkich wymagań
i oczekiwań wszystkich grup interesów, nie ogranicza się tylko do produktów, sku-
pia uwagę na całym przedsiębiorstwie, zarządzaniu nim, na pracownikach i proce-
sach. Centralne miejsce w tej koncepcji zajmują procesy gospodarcze, a zarządzanie 
procesami wspiera cele przyjęte w koncepcji TQM [Schmelzer, Sesselmann 2003,
s. 15-16]. 

Zarządzanie jakością oparte na normach ISO. Prócz koncepcji TQM, która 
nie podlega żadnej certyfi kacji, w praktyce stosowane są certyfi kowane7, zoriento-
wane procesowo systemy zarządzania jakością. Jako standard najszersze zastosowa-
nie znajduje obecnie system zarządzania jakością bazujący na normie ISO 9000, 
opierający się na podejściu procesowym. Orientacja na procesy gospodarcze w tej 
koncepcji ułatwia i przyśpiesza przekształcanie podejścia procesowego i wdrożenie 
zarządzania jakością [Schmelzer, Sesselmann 2003, s. 33]. 

7 Certyfi kacja oznacza, że zarządzanie jakością w danej organizacji jest udokumentowane. Nie 
wypowiada się ona natomiast o samej jakości działalności tej organizacji (przedsiębiorstwa). Brak 
certyfi katu nie oznacza jednak, że stosowany w organizacji system zarządzania jakością musi być gor-
szej jakości. 
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Six sigma. Współcześnie8 jest to metoda usprawniania procesów stosowana 
praktycznie we wszystkich rodzajach działalności, oparta jest ona na założeniach 
ekonometrycznych i statystycznym rozkładzie normalnym [Horvath & Partner (red.) 
2005, s. 12-13]. Służy do zmniejszania błędów i usprawniania procesów [Schmelzer, 
Sesselmann 2003, s. 12]. Składa się z trzech elementów: optymalizacji procesów, 
projektowania procesów i zarządzania procesami. Zarządzanie procesowe i six sig-
ma są zatem ściśle ze sobą powiązane, przy czym six sigma nie zastępuje zarządza-
nia procesami, jest jednak mocniej ukierunkowana na klienta, bardziej sformalizo-
wana i systematyczna aniżeli np. metoda kaizen, ma do osiągnięcia bardzo konkretny 
cel: 6 sigma9. 

Kaizen. Jest to japońska metoda, a właściwie swoista fi lozofi a (kultura) stałego 
usprawniania organizacji z udziałem wszystkich pracowników [Horvath & Partner 
(red.) 2005, s. 14]. Jej celem jest systematyczna poprawa parametrów (wydajności) 
procesów przez ich usprawnianie małymi krokami, orientacja na życzenia klientów 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykorzystywanie umiejętności i doświadczeń 
wszystkich pracowników do rozwiązywania istniejących problemów. Kaizen jest na-
rzędziem zarządzania procesowego, a przedmiotem jego zainteresowania są procesy 
cząstkowe (czynności) wewnątrz procesu gospodarczego, a nie sam proces gospodar-
czy [Schmelzer, Sesselmann 2003, s. 12]. W ten sposób ta metoda uzupełnia koncep-
cje zajmujące się doskonaleniem całych procesów gospodarczych (jak np. BPR). 

Po krótkiej prezentacji koncepcji i metod zarządzania warto zaprezentować rela-
cje między nimi a zarządzaniem procesowym (tab. 1).

Podejście procesowe i konkretyzujące je zarządzanie procesami oraz przedsta-
wione tu (z konieczności nie wszystkie10) współczesne koncepcje i metody zarzą-
dzania nierzadko się pokrywają i jednocześnie wzajemnie się uzupełniają i mają 
zbyt wiele obszarów wspólnych, aby można im było pozwolić rozwijać się autono-
micznie. Należą do nich, prócz orientacji na procesy, m.in. orientacja na klienta, 
ukierunkowanie na rozwój i uczenie, orientacja na racjonalność i uczenie czy też 
myślenie strategiczne [Lichtarski, Węgrzyn 2000, s. 14]. Aby kompleksowo kształ-
tować i doskonalić system zarządzania, należy znaleźć integratora, który umożliwił-
by „składanie” w logiczną całość „rozsypanych” dzisiaj klocków (koncepcji i metod 
− elementów systemu zarządzania). Zarządzanie procesami może odgrywać rolę in-
tegratora wszelkich działań realizowanych w przedsiębiorstwie, angażując do tego 
różne opisane tu koncepcje i metody zarządzania. Wspieraniem zarządzania proce-

8 Jej pierwotnym celem była poprawa jakości procesów produkcyjnych.
9 Six sigma opisuje maksymalnie dopuszczalne odchylenie od technicznej wartości tolerancji.

6 sigma oznacza, że przy milionie możliwości mogą wystąpić tylko 3,4 błędy (braki). Jest zatem bardzo 
bliska idealnemu celowi produkcji bezbrakowej − „zero braków”.

10 Odrębnego potraktowania wymagają koncepcje i metody zarządzania kosztami zorientowane 
procesowo, takie jak: rachunek kosztów procesowych (activity based costing), budżetowanie oparte na 
procesach (activity based budgeting) czy też rachunek kosztów docelowych (target costing).
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sami11 mogłaby się natomiast zająć controllingowa koncepcja zarządzania przedsię-
biorstwem, która wspomagałaby również funkcje integracyjne. Jednak skupianie się 
controllingu wyłącznie na tradycyjnych już funkcjach może – jak twierdzi J. Weber 
− ograniczać racjonalność zarządzania. Każda organizacja, mając bowiem do czy-
nienia ze zwiększoną złożonością i dynamiką warunków funkcjonowania, potrzebuje 
większej elastyczności12, co wymaga zmiany struktur i procedur zarządzania [Weber 
2000, s. 77]. Od controllingu, szczególnie strategicznego, oczekuje się obecnie funk-
cji kreacyjnej, widząc w nim rolę innowatora (animatora, agenta zmian) w zakresie 

11 M.in. przez dostarczanie  informacji i metod na potrzeby decyzyjne związane z zarządzaniem 
procesami, wspieranie funkcji kontroli procesów (m.in. analiza odchyleń),   kreowanie i wspomaganie 
funkcji planowania (budżetowania) celów i działań procesów,  integrowanie (scalanie) funkcji plano-
wania i funkcji kontroli,  a także koordynowanie procesów wewnątrzorganizacyjnych i interorganiza-
cyjnych [Amshoff 1993].

12 Na pożądany wzrost znaczenia elastyczności w koncepcjach i metodach zarządzania zwraca 
uwagę G. Osbert-Pociecha. Zob. [Osbert-Pociecha 2006, s. 115-121].

Tabela 1. Związki między koncepcjami i metodami zarządzania a zarządzaniem procesowym

Charakter koncepcji Nazwa koncepcji Rodzaj związków 
z zarządzaniem procesami (ZP)

Koncepcje i metody 
zarządzania z grupy 
koncepcji planowania
i sterowania 

zarządzanie strategiczne podstawowy warunek ZP
zarządzanie wartością metakoncepcja dla ZP
zarządzanie logistyczne nadrzędna koncepcja względem ZP
zarządzanie zasobami ludzkimi nadrzędna koncepcja względem ZP
zarządzanie kosztami (procesów) nadrzędna koncepcja względem ZP
zarządzanie relacjami z klientami nadrzędna koncepcja względem ZP
zarządzanie wiedzą współrzędna koncepcja względem ZP

Koncepcje i metody 
zarządzania 
o charakterze 
organizacyjnym 
(służące wprowadzaniu 
zmian)

restrukturyzacja często warunek stosowania ZP
Lean Management wspierane przez ZP
zarządzanie zmianami konieczne uzupełnienie ZP 
benchmarking ważne uzupełnienie ZP
outsourcing, insourcing ważne uzupełnienie ZP
Balanced Scorecard ważne uzupełnienie ZP
Business Process Reengineering metoda ZP
X-Engineering metoda ZP
kaizen metoda ZP

Koncepcje zarządzania 
jakością

Total Quality Management nadrzędna koncepcja nad ZP
zarządzanie jakością według
normy ISO

nadrzędna koncepcja nad ZP

six sigma ważne uzupełnienie ZP
kaizen metoda ZP

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Schmelzer, Sesselmann 2003, s. 8].
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funkcji (procedur) i struktur (architektury systemu) zarządzania przedsiębiorstwem, 
ale przede wszystkim narzędzie integrujące różne koncepcje i metody zarządzania w 
jednolity system zarządzania organizacją [Nowosielski 2006] (zob. rys. 2).

4. Uwagi końcowe

Z przedstawionych rozważań wynika, że podejście procesowe jest obecne we 
współczesnych koncepcjach i metodach zarządzania, które pozostają względem nie-
go w różnych relacjach. Może ono zatem pełnić funkcje integracyjne w budowaniu 
spójnego systemu zarządzania organizacją. Jednocześnie problemy klasyfi kowania i 
integrowania koncepcji i metod zarządzania, w tym również te skupiające się wokół 
podejścia procesowego, jako wyjątkowo ważne, nie wyczerpują złożonej problema-
tyki konstruowania architektury systemu zarządzania. Praktyka oczekuje bowiem od 
sfery nauki rzetelnych i pogłębionych wskazań metodycznych w zakresie doboru
i wykorzystania odpowiedniej konfi guracji (kompozycji) koncepcji i metod zarzą-
dzania w konkretnych sytuacjach. Jak słusznie zauważają J. Lichtarski i M. Czura, 
konieczne jest właściwe zaprojektowanie i wdrożenie wielu rozwiązań, aby zapew-
nić bezkolizyjne wdrożenie różnych koncepcji, a jednocześnie spożytkować wszyst-
kie walory koncepcji we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa 
[Lichtarski, Czura 2002, s. 94]. Formułowanie i rozwiązywanie takiego problemu 
powinno przy tym należeć do zadań metasystemu zarządzania − zarządzania zarzą-
dzaniem przedsiębiorstwa13. Wykreowanie i wykorzystywanie takiego metasystemu 
jest jednak, jak dotychczas, problemem metodycznym samym w sobie14. Wstępne, 
ale konieczne prace w tym zakresie powinny m.in. obejmować inwentaryzowanie 
zalecanych w literaturze i stosowanych w praktyce koncepcji i metod zarządzania, 
ich klasyfi kowanie i strukturalizowanie, uwzględniając różne kryteria, szukanie 
między nimi relacji, identyfi kowanie warunków, w jakich są stosowane, rozpozna-
wanie przyczyn (barier i oporów), wskutek których narzędzia te nie funkcjonują 
właściwie, a także rozpoznawanie warunków sprzyjających dobremu ich działaniu. 
W końcu należy upowszechniać wyniki naszych badań, tak aby praktycy mogli
z nich skorzystać. 

13 Elementy metazarządzania zawarte są w koncepcji controllingowego zarządzania organizacją. 
Wśród zadań  tej koncepcji rozróżnia się, prócz związanych z  bieżącą  obsługą (wspieraniem) systemu 
zarządzania (tzw. koordynacja sprzęgająca), również zadania dotyczące usprawniania i rozwoju tego 
systemu (np. w zakresie planowania i kontroli), co określa się  mianem koordynacji tworzącej. 

14 Tematowi metazarządzania poświęca się niewiele miejsca w  literaturze przedmiotu. Spotkać 
można jego odniesienie do poszczególnych funkcji zarządzania. Na  przykład metaplanowanie to usta-
lanie rodzaju i liczby kompleksów planistyczno-kontrolnych i ich integrowanie (merytoryczne i czaso-
we) zorientowane na cele. Zob. [Steinle, Bruch  i in. 1998, s. 86].
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PROCESSING APPROACH TO CONTEMPORARY CONCEPTS 
AND ORGANIZATION MANAGEMENT METHODS

Summary

The article at fi rst describes the essence, aims and profi ts of processing approach, which organiza-
tion realizes owing to this approach. Next, it presents the division of concepts and management me-
thods into three groups: connected with planning and control, organizing and related to quality manage-
ment. The article, in a concise way, describes chosen concepts and methods and it also presents relations 
between process management and management methods and concepts. It also indicates special place 
and role of controlling concept in integrating different processing concepts and methods of manage-
ment into united system of organization management.
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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

CZŁOWIEK WE WSPÓŁCZESNYCH KONCEPCJACH
I METODACH ZARZĄDZANIA

1. Wstęp

System zarządzania (jego architektura i funkcjonowanie) zależy w dużej mierze 
od kompetencji, postaw, zachowań, doświadczenia ludzi. Każda próba ingerencji w 
niego (wprowadzanie zmian przez różne koncepcje i metody zarządzania) jest „fi l-
trowana” przez różne „właściwości” ludzi. Aby ułatwić skuteczne i efektywne wpro-
wadzanie zmian, trzeba dostosowywać człowieka i zespoły do „profi lu wymagań” 
ze strony potencjalnych rozwiązań (koncepcji, metod, narzędzi zarządzania), a owe 
rozwiązania − do „profi lu cech ludzi” istotnych podczas ich absorpcji. Zasadne by-
łoby zatem, aby podczas wdrażania i stosowania różnych orientacji, koncepcji, me-
tod i narzędzi zarządzania brać pod uwagę to, jaki mamy lub powinniśmy mieć po-
tencjał ludzki i jak powinniśmy nim gospodarować. Mając jednak określony potencjał 
ludzki, trzeba brać pod uwagę potrzeby w zakresie zmian w organizacji, rozwoju, 
doskonalenia (czyli to, co dzięki poszczególnym koncepcjom, metodom zarządzania 
możemy osiągnąć).

Za cel artykułu przyjęto identyfi kację problemów badawczych dotyczących czyn-
nika ludzkiego w obszarze proponowanych przez naukę i stosowanych w praktyce 
orientacji, koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem oraz przedstawienie po-
stulatów dotyczących włączenia czynnika ludzkiego w zakres zainteresowań (decy-
zji, działań) na etapie wyboru, wdrażania i realizacji różnych koncepcji i metod zarzą-
dzania przedsiębiorstwem oraz ukazanie poziomów i obszarów tej aktywności.

Oferowane obecnie przez teorię instrumentarium zarządzania charakteryzuje się 
złożonością i różnorodnością jego elementów, a także dynamiką. Próba ich skupia-
nia wokół wyróżnionych orientacji (podejść, idei) wydaje się użytecznym narzę-
dziem ich porządkowania, a w dalszej perspektywie także analizy i projekcji [Lich-
tarski 2008, s. 7].

W artykule przyjęto to podejście i mówiąc o różnych orientacjach zarządzania, 
ma się na myśli: orientację na jakość, orientację na wyniki, orientację na klienta, 
orientację procesową, orientację na człowieka, orientację na zmiany, orientację na 
wiedzę itd.
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2. Stan i potrzeby praktyki

Mimo iż literatura, zwłaszcza z obszaru HRM (koncepcji promującej orientację 
na człowieka), bardzo silnie podkreśla znaczenie zasobów ludzkich w organizacji, 
praktyka nie zawsze daje temu wyraz. 

Brown (za [Staniewski 2007, s. 19]) twierdzi, że dyskusje o traktowaniu ludzi 
jako partnera strategicznego fi rmy to jedynie dyskusje akademickie, bo w rzeczywi-
stości ludzie w fi rmie nadal traktowani są drugoplanowo. Niestety taka sytuacja wy-
stępuje także i w Polsce. Chociaż znaczenie zasobów ludzkich jest równie często 
podkreślane w polskich publikacjach, jak w publikacjach zachodnich, oraz mimo 
tego, iż z rozmów z menedżerami polskich przedsiębiorstw wynika ich zrozumienie 
dla problematyki zarządzania zasobami ludzkimi, szybko można się jednak przeko-
nać, że najczęściej na owych deklaracjach i zrozumieniu się kończy. Głównym po-
wodem takiego stanu jest dążenie do obniżania kosztów. Zmusza to kierownictwo 
fi rm do poszukiwania nowych rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzki-
mi, które niewielkim kosztem pozwolą osiągnąć konkretne korzyści [Staniewski 
2007, s. 19]. A cóż dopiero mówić o uwzględnianiu roli i znaczenia człowieka przy 
wyborze i wprowadzaniu innych orientacji (na jakość, na wyniki, na klienta, na 
zmiany itd.) i związanych z nimi koncepcji i metod zarządzania?

Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, iż nie wszystkie działania personalne 
wiążą się z ponoszeniem dużych (czy też czasem jakichkolwiek) nakładów fi nanso-
wych. Niejednokrotnie warunkiem ich wprowadzenia i stosowania są umiejętności, 
wiedza, a przede wszystkim wola ich wprowadzenia i stosowania.

Studia literaturowe oraz doświadczenia praktyczne autorki wskazują na małe 
zainteresowanie znaczeniem i rolą czynnika ludzkiego w zakresie zastosowań róż-
nych orientacji, koncepcji i metod zarządzania. Dotyczy to czasem również także 
tych podejść, które w swych założeniach bardzo mocno podkreślają znaczenie czyn-
nika ludzkiego i służą realizacji orientacji na człowieka, np. HRM, ISO, TQM. Po-
twierdzają to również publikowane wyniki badań głównych tendencji do zmian w 
praktyce organizacji i zarządzania [Lichtarski 2006, s. 7; Lichtarski 2008, s. 7]. 
Wskazują one na niski poziom zaawansowania orientacji na człowieka oraz na ni-
skie zainteresowanie rozwojem tej orientacji w badanych przedsiębiorstwach.

3. Koncepcje i metody „zhumanizowane” i „odhumanizowane”
– identyfi kacja problemów badawczych

Analizując podstawowe założenia różnych koncepcji i metod zarządzania pre-
zentowane w literaturze przedmiotu, można zaobserwować następujące podejścia do 
kwestii dotyczących czynnika ludzkiego: niektóre koncepcje, metody i narzędzia 
bardzo mocno eksponują znaczenie czynnika ludzkiego (np. HRM, Lean Manage-
ment − LM, kazein, TQM, ISO 9000/9001, six sigma) inne ogólnikowo poruszają te 
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kwestie (np. marketing, CRM, „7P”, 5S, HACCP, zarządzanie wiedzą, controlling, 
autonomizacja jednostek wewnętrznych, budżetowanie, just in time, BPR), niektóre 
zaś te kwestie marginalizują (np. logistyka, benchmarking).

Niezależnie od występującego w założeniach teoretycznych natężenia zaintere-
sowania czynnikiem ludzkim (zwłaszcza w przypadku „ubogich w ludzi” koncepcji, 
metod i narzędzi) zasadne wydawałoby się, aby na potrzeby podnoszenia skuteczno-
ści i efektywności tych narzędzi odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

1. W jaki sposób wybrane orientacje, koncepcje, metody i narzędzia zarządza-
nia przedsiębiorstwem wpływają na zmiany w obszarze czynnika ludzkiego organi-
zacji (jego ilość, specyfi kę, różnorodność, kompetencje, postawy, model i formy 
zatrudnienia itd.)?

2. Jak potencjał ludzki przedsiębiorstwa wpływa na kwestię wyboru i możli-
wość realizacji wybranych orientacji, koncepcji, metod i narzędzi zarządzania. Jakie 
stwarza możliwości, bariery, ograniczenia (wiedza, umiejętności, predyspozycje, 
doświadczenie itd.)?

3. Jak niwelować zidentyfi kowane bariery i ograniczenia?
4. Jak przekonać pracowników do wdrożenia i stosowania poszczególnych (wy-

branych) koncepcji, metod i narzędzi zarządzania?
5. Co mogłoby skłonić pracowników do osiągania celów poszczególnych kon-

cepcji, metod i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem (aspekt motywacyjny na 
etapie wdrożenia i realizacji)?

4. Wzory z koncepcji Lean Management

Koncepcja LM zakładająca bardziej orientację na zmiany niż na człowieka dużo 
miejsca poświęca jednak czynnikowi ludzkiemu w wypełnianiu jej misji. Jednym z 
kluczowych czynników funkcjonowania systemu LM jest spójność i powtarzalność 
wymagań stawianych wobec pracowników oraz wobec przełożonych.

Wymagania, jakie stawiane są np. pracownikom Toyoty, są następujące:
każdy pracownik produkcyjny ma obowiązek zatrzymania linii produkcyjnej,  •
gdy zauważy jakąś nieprawidłowość,
każdy pracownik jest intensywnie szkolony (i doszkalany w razie potrzeby) w  •
obserwacji, w identyfi kacji i w zgłaszaniu problemów,
pracownicy i ich przełożeni korzystają z narzędzi, które nie tylko pozwalają na  •
szybkie rozwiązanie problemu, ale również uniemożliwiają jego ponowne wy-
stąpienie w przyszłości [Gurbała 2007, s. 38].
Kluczem do właściwego funkcjonowania organizacji w duchu koncepcji Lean 

nie jest jedynie stosowany system produkcyjny oraz wspomagające go rozwiązania, 
ale jakość i ukierunkowanie kluczowych kompetencji z zakresu leadershipu. Co 
składa się zatem na Lean Leadership?

nadzorowanie sfery produkcji i wyników produkcji, •
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zarządzanie obszarami: kosztów, utrzymania ruchu, jakości, szkolenia, proble- •
mów pracowniczych, bezpieczeństwa,
zarządzanie podległym zespołem, a głównie wsparcie pracowników w zakresie: •

rozwiązywania problemów (koła jakości), –
wprowadzania udoskonaleń ( – kazein),
szkolenia (OJT –  – On the Job Training),
pracy zespołowej ( – teamwork, teambuilding).

W Lean Leadership lider występuje w specyfi cznej roli – ma być wzorem i przy-
kładem do naśladowania dla innych, ponadto ma udzielać wsparcia i służyć pomocą, 
głównie w formie coachingu.

Michael Balle (za [Gurbała 2007, s. 40]) wymienia cztery elementy, które gwa-
rantują wdrożenie LM z sukcesem: systemy, wyzwania, rozwiązywanie problemów 
i zaangażowanie pracowników. Odnoszą się one do czynnika ludzkiego w organiza-
cji, dlatego tak ważne jest stworzenie instrumentarium i zasad umożliwiających 
trwałe wprowadzanie zmian nie tylko w obszarze wiedzy pracowników, ale przede 
wszystkim w ich ogólnym nastawieniu do fi lozofi i Lean. Taką funkcję spełnia sys-
tem zarządzania zasobami ludzkimi nazywany Lean HR Management, w skład któ-
rego wchodzą elementy tworzące oraz podtrzymujące system HR. Do najważniej-
szych z nich należą:

płaska struktura organizacyjna umożliwiająca przyspieszenie i usprawnienie  •
procesów przekazywania informacji i podejmowania decyzji,
proces rekrutacji i selekcji, który odpowiada na dwa wymagania: selekcji osób,  •
posiadających nie tylko właściwe doświadczenie i przygotowanie techniczne, 
ale przede wszystkim posiadających tzw. lean attitude (czyli ogólne nastawienie 
na wprowadzanie udoskonaleń i eliminację marnotrawstwa) oraz przygotowa-
nych na powolny, ale pewny i stopniowy rozwój w środowisku pracy stawiają-
cym im coraz to nowe wyzwania,
regulacja zatrudnienia – w zależności od wymagań rynkowych (z wykorzysta- •
niem różnych form elastyczności zatrudnienia),
rotacja na stanowiskach i awans – ta pierwsza jest koniecznością w przypadku  •
operatorów, ponadto pełni funkcję motywacyjną w odniesieniu do kadry kierow-
niczej średniego szczebla (brygadziści, mistrzowie, kierownicy zmianowi), dru-
ga pozwala na powolny, ale pewny awans nawet ze stanowiska operatora na 
stanowisko plant managera,
system szkoleń opierający się przede wszystkim na OJT ( • On the Job Training) 
oraz tzw. szkoleniach świadomościowych (identyfi kacja zagrożeń, identyfi kacja 
i rozwiązywanie problemów, redukcja kosztów itp.),
system wynagrodzeń – opierający się na założeniu regularnej aktualizacji płac  •
(raz do roku, w stałej wysokości) oraz na wielu elementach pozapłacowych,
system ocen składający się z systemu oceny kompetencji oraz systemu oceny  •
wyników pracy; celem takiego podejścia jest ewaluacja zarówno osiągniętego 
wyniku, jak również procesu, który doprowadził do jego osiągnięcia,
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motywowanie opierające się przede wszystkim na stworzeniu motywującego  •
środowiska pracy (ciągły rozwój, nabywanie nowych umiejętności przez rotację 
na stanowiskach, nowe wyzwania oraz pozytywne relacje z przełożonym i w 
zespołach), jak również na dużej liczbie różnych motywatorów fi nansowych i 
pozafi nansowych,
świadomość roli przełożonych/liderów – mają oni znać swoją funkcję i być  •
świadomi zadań oraz nastawieni na własny rozwój, a także na rozwój podległego 
zespołu,
badanie opinii pracowniczej – przeprowadzane jest w regularnych odstępach  •
czasu w celu zapewnienia właściwych relacji pracowniczych oraz zagwaranto-
wania konsultacji z wszystkimi pracownikami w sprawach istotnych dla fi rmy,
dyscyplina pracy opierająca się na ustalaniu i przestrzeganiu standardów (przede  •
wszystkim dotyczących wykonywanej pracy, ale również standardów zachowań) 
oraz na terminowości wykonania pracy i na dostarczeniu produktu o wysokiej 
jakości kolejnemu klientowi.
Jedynie wprowadzenie wszystkich wymienionych elementów systemu oraz ele-

mentów gwarantujących jego podtrzymanie pozwoli na stworzenie podstawy do wła-
ściwego zarządzania zasobami ludzkimi w środowisku Lean [Gurbała 2007, s. 40].

5. Obszary włączenia (uwzględniania) czynnika ludzkiego
– postulaty, rekomendacje

Jak wynika z przedstawionej prezentacji, koncepcja LM, chociaż służy głównie 
wprowadzeniu i rozwojowi orientacji na zmiany, a nie orientacji na człowieka, jest 
„mocno doprawiona” czynnikiem ludzkim, a jej założenia są przykładem uwzględ-
nienia znaczenia czynnika ludzkiego na potrzeby osiągania celów LM. Można zatem 
czerpać z zaleceń Lean HR Management – koncepcji już sprawdzonej i stosowanej 
od lat – tworząc własne kompozycje i zestawy „powinności” względem czynnika 
ludzkiego już na etapie wyboru, a później w czasie wdrażania i realizacji innych 
koncepcji i metod zarządzania.

Trudno o obiektywne i jednoznaczne wskazania, każda orientacja, koncepcja i 
metoda zarządzania ma bowiem swoją specyfi kę i swoje cele, ale lepiej podjąć próbę 
ich sformułowania niż wychodzić z założenia, że jest to sprawa marginalna lub 
„sama się ułoży”, a ludzie „jakoś się dostosują”.

Postulowane jest rozpatrzenie i ustosunkowanie się do następujących kwestii 
związanych z czynnikiem ludzkim:

1. Jak istniejące miejsca pracy (ich liczba, rodzaj, jakość) wpłyną na wybór, 
wdrożenie i realizację wybranej koncepcji czy metody zarządzania. Jak owa koncep-
cja wpłynie na liczbę, rodzaj i jakość miejsc pracy.

2. Na ile dotychczasowa funkcja personalna (w zakresie dotychczas ustalonych 
i realizowanych jej elementów, tj. planowania potrzeb personalnych, rekrutacji i se-
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lekcji, wdrażania do pracy i adaptacji społeczno-zawodowej pracowników, motywo-
wania, oceniania, szkoleń i doskonalenia, przemieszczenia itd.) umożliwi, ułatwi 
czy utrudni wdrożenie i stosowanie nowej koncepcji czy metody zarządzania. Czy 
będzie w stanie się do niej dostosować, czy może nawet ją „wypaczy”? Jaki wpływ 
nowe narzędzie zarządzania wywrze na funkcję personalną (w obszarze planowania, 
rekrutacji i selekcji, wdrażania do pracy, motywowania do osiągania celów nowej 
koncepcji, oceniania pod kątem osiągania celów nowej koncepcji, szkolenia i dosko-
nalenia pracowników na potrzeby zrozumienia, akceptacji, wdrażania i stosowania 
nowego narzędzia zarządzania, przemieszczania pracowników, tj. rotacji stanowi-
skowej, awansów, degradacji, zwolnień itd.)?

3. Jak dotychczasowe warunki pracy wpłyną na wybór, wdrożenie i realizację 
nowej koncepcji zarządzania. Czy zostaną do niej dostosowane? Jak nowe narzędzie 
zarządzania wpłynie na dotychczasowe warunki pracy?

4. Na ile dotychczasowe rozwiązania z obszaru komunikacji wewnętrznej 
umożliwią, ułatwią czy może utrudnią wdrożenie i realizację nowego narzędzia za-
rządzania. Jakie wymogi względem komunikacji wewnętrznej występują w nowej 
koncepcji zarządzania i jakimi zmianami w tym obszarze powinno skutkować wpro-
wadzenie tej koncepcji?

5. Czy dotychczasowa kultura organizacyjna jest bardziej czy mniej przychylna 
zmianom (a może w ogóle taka nie jest) wprowadzanym w ramach nowej koncepcji 
czy metody zarządzania. Czy ta nowa koncepcja zarządzania wpłynie na zmianę 
kultury organizacyjnej i jaki będzie zakres oraz charakter tych zmian?

W zakresie rozpatrywanej potrzeby dostosowywania się rozwiązań na linii czło-
wiek – koncepcja zarządzania powstaje zatem pytanie, czy ingerować po stronie kon-
cepcji, czy po stronie czynnika ludzkiego istniejącego w organizacji, czy tu i tu?

Wszystko, co związane jest z człowiekiem w miejscu pracy, jak już wcześniej 
wspomniano, tworzy lepsze lub gorsze warunki do wdrażania nowych koncepcji i 
metod zarządzania. Z jednej strony wprowadzając zmiany w organizacji, w ramach 
różnych koncepcji i metod zarządzania powinny być tworzone takie rozwiązania, 
także w obszarze społecznym, które sprzyjałyby ich skutecznej i efektywnej realiza-
cji. Z drugiej strony rozwiązania w obszarze społecznym organizacji warto byłoby z 
wyprzedzeniem tworzyć pod tym kątem, aby były sprzyjające dla nowych koncepcji 
i metod zarządzania. Należy zatem starać się dążyć do harmonizowania rozwiązań w 
sferze społecznej i rozwiązań w sferze metodologicznej (nowych koncepcji i metod 
zarządzania).

Autorka planuje przeprowadzenie badań w przedsiębiorstwach, które wdrożyły 
już lub mają wdrożyć nowe, kolejne metody i koncepcje zarządzania. Badania mają 
być prowadzone pod kątem zidentyfi kowania oraz określenia stopnia zaawansowa-
nia przedstawionych kwestii związanych z czynnikiem ludzkim oraz pod kątem zi-
dentyfi kowania potrzeb w tym zakresie. Dopełnieniem wyników badań mają być 
rekomendacje oraz wskazanie kierunku i zakresu działań w obszarze człowiek − 
koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem. 
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PEOPLE IN MODERN MANAGEMENT CONCEPTS AND METHODS

Summary

The purpose of this article is to identify research problems concerning human factor in modern 
management concepts and methods. The paper presents postulates for including human factor in the 
process of selection, implementation and realization of various management concepts and methods.
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O POTRZEBIE OPRACOWANIA METODYKI
IMPLEMENTACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ1

1. Wstęp

Coraz częściej polscy menedżerowie będą stawać przed wyzwaniem wprowa-
dzenia w kierowanych przez nich organizacjach zarządzania wiedzą (ZW). Koncep-
cja ta staje się w ostatnim czasie modnym tematem nie tylko wśród przedstawicieli 
świata nauki, ale coraz częściej właśnie wśród praktyków zarządzania. Ciekawość, 
chęć podążania za nowinkami z dziedziny zarządzania, ale przede wszystkim po-
trzeba doskonalenia konkurencyjności wzmagają zainteresowanie tą problematyką. 

Implementacja systemów ZW nie należy do zadań łatwych. Obejmuje zarówno 
infrastrukturę technologiczną, jak i zmianę kultury organizacyjnej oraz wymaga za-
rządzania różnymi rodzajami wiedzy. Jednocześnie zdobycie przez menedżerów 
wskazówek co do sposobu postępowania w zakresie implementacji systemów zarzą-
dzania wiedzą nie jest proste. Przyczyn takiego stanu należy upatrywać także w 
sferze nauki, która nie oferuje, jak dotąd, sprawdzonych, szczegółowych sposobów 
postępowania2. 

Celem artykułu jest wskazanie na potrzebę opracowania metodyki implementa-
cji systemów ZW. Zaprezentowano przy tym korzyści z posiadania przez przedsię-
biorstwa takiej sformalizowanej metodyki oraz trudności jej opracowania. Przedsta-
wiono również uwarunkowania wprowadzenia do organizacji systemu ZW, które jak 
można przypuszczać, powinny mieć wpływ na stosowaną metodykę postępowania.

2. Podstawowe defi nicje

Menedżerowie czekają na odpowiedź, w jaki sposób wprowadzać w fi rmie kon-
cepcję zarządzania wiedzą, której rezultatem jest funkcjonowanie systemu ZW. 
Oczekują zatem propozycji metodyki implementacji systemów ZW tworzonych w 

1 Praca naukowa fi nansowana ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy.
2 Por. K.Y. Wong, E. Aspinwall, Knowledge management implementation frameworks: a review, 

“Knowledge and Process Management” 2004, vol. 11, no 2, s. 93.
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celu realizacji funkcji i zadań omawianej koncepcji3. Autorka pragnie w tym miejscu 
przypomnieć defi nicję metodyki. Za T. Pszczołowskim należy ją rozumieć jako: 
„poprawny metodologicznie zbiór dyrektyw, wskazujący sposoby działania, metody 
prowadzące do danego celu, np. metodyka organizacyjna wskazuje, jakie metody
i techniki stosuje się, wykonując określone zadania organizacyjne”4. Metodyka im-
plementacji systemów ZW powinna więc wskazywać na sposoby, metody i techniki 
konieczne do osiągnięcia celu, to jest implementacji sprawnego systemu5. 

Chcąc zdefi niować system zarządzania wiedzą, warto przypomnieć, co rozumie-
my przez sam system: „jest to zbiór elementów, mający określoną strukturę (sieć 
relacji między elementami), tworzący całość o innych cechach niż cechy elementów 
(występuje efekt synergii)”6. System ZW można zatem określić jako „kompleks za-
sad, metod, środków, zbiorów informacji, ludzi i sieci ich wzajemnych powiązań, 
służący do realizacji założeń koncepcji ZW dla osiągnięcia celów organizacji”7. 
Różni autorzy odmiennie defi niują także jego elementy składowe. Wszyscy jednak 
zwracają uwagę na sferę związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi (ZZL) i zarzą-
dzaniem informacją (ZI), w zgodzie z podstawowym podziałem wiedzy na cichą – 
„przechowywaną” w umysłach ludzkich, i jawną – skodyfi kowaną w postaci np. 
procedur, dokumentów, baz danych8. 

Zdaniem autorki godny uwagi jest zintegrowany system zarządzania wiedzą 
stworzony przez M. Morawskiego składający się z następujących elementów: strate-
gii i procesów ZW, metod i technik zarządzania ludźmi oraz metod i narzędzi zarzą-
dzania informacją, kultury organizacyjnej i stylu zarządzania9.

Trzeba podkreślić, że wszystkie elementy systemu ZW są jednakowo ważne i 
wszystkie wymagają uwagi. Jedynie na danym etapie życia organizacji, ze względu na 
specyfi czne uwarunkowania funkcjonowania czy też stawiane cele, różny może być 
wybór strategii zarządzania wiedzą, np. kodyfi kacji czy personalizacji, i w związku 
z tym odmienna może być rola poszczególnych elementów10. 

W rezultacie mamy do czynienia z różnymi postaciami systemów ZW. Niektóre 
kładą nacisk na wykorzystanie technologii informatycznych i przez takie podejście 
często bardziej skupiają się na zarządzaniu informacjami niż wiedzą. W innych naj-

3 Por. B. Mikuła, Zarządzanie wiedzą w organizacji, [w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, 
Podstawy zarządzania organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, Difi n, Warszawa 2007, s. 121.

4 T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, Warszawa 1978.

5 E. Tabaszewska, Metodyka implementacji systemu zarządzania wiedzą, „Zarządzanie Przedsię-
biorstwem” 2008 nr 1, s. 68.

6 Tamże.
7 Por. B. Mikuła, wyd. cyt., s. 121.
8 Szerzej zob.: M. Morawski, Zarządzanie wiedzą. Organizacja – system – pracownik, AE, Wro-

cław 2006, s. 221.
9 E. Tabaszewska, Methodology of knowledge management system implementation – basic prob-

lems in elaborating IT, [w:] Economic transformation of central and eastern european countries, Fac-
ulty of Economics of Vilnius University, Wilno 2008, s. 407

10 Por. tamże, s. 239-244.

Księga-1.indb   79Księga-1.indb   79 2009-02-13   11:43:312009-02-13   11:43:31



80 Edyta Tabaszewska 

ważniejszą rolę przypisano dzieleniu się wiedzą między pracownikami czy budowa-
niu systemu nieustannej edukacji. Inne stawiają zaś na innowacyjność i kreatywność 
pracowników, a następne na takie kształtowanie i wykorzystanie kapitału intelektu-
alnego, aby można było podnieść wartość rynkową przedsiębiorstwa. Jednocześnie 
tylko kilka organizacji jest w stanie stworzyć system ZW integrujący wszystkie te 
aktywności11. Metodyka implementacji systemu zarządzania wiedzą powinna zatem 
uwzględniać działania związane ze wszystkimi wymienionymi elementami systemu 
ZW, choć w zależności od potrzeb przypisywać niektórym z nich ważniejszą rolę. 
Powinna także dążyć do integracji wymienionych elementów, tak aby w rezultacie 
móc zapewnić efektywność systemu i otrzymać oczekiwany efekt synergii12.

3. Cele i trudności opracowania metodyki implementacji
systemów ZW

Jednym z powodów tego, dlaczego organizacje stale borykają się z zarządza-
niem wiedzą i dlaczego jeszcze nie uświadomiły sobie pełnego potencjału w nim 
tkwiącego, jest brak wyraźnych, teoretycznych wytycznych i sformalizowanej meto-
dyki wprowadzania systemów zarządzania wiedzą13. W rezultacie działania w tym 
zakresie podejmowane są rzadko lub też nie są wystarczająco efektywne. 

Celem opracowania sformalizowanej metodyki implementacji systemów ZW 
jest w związku z tym zaoferowanie menedżerom sprawdzonego planu postępowa-
nia, służącego do implementacji tychże systemów i tym samym rezygnacja z kosz-
townego eksperymentowania.

Ponadto z punktu widzenia przedsiębiorstwa jasno określona metodyka postępo-
wania zapewnia następujące korzyści14:

1. Pomaga pracownikom zrozumieć, na czym polega zarządzanie wiedzą oraz 
jaki ma wpływ na działalność organizacji.

2. Pomaga zrozumieć i wprowadzić w organizacji systemowe, zintegrowane 
podejście do zarządzania wiedzą − zarówno z punktu widzenia różnych szczebli 
zarządzania, jak i biorąc pod uwagę wszystkie elementy systemu.

3. Zapewnia komunikację między poszczególnymi pionami i szczeblami orga-
nizacji, także dzięki posługiwaniu się jednolitym językiem opierającym się na zna-
nych wszystkim wyrażeniach z zakresu zarządzania wiedzą. Pomaga to menedżerom 
w przekazaniu pracownikom idei implementacji systemu ZW oraz jej celów. Pra-
cownikom z kolei pozwala zrozumieć przedsięwzięcie i ich rolę w nim, co z kolei 
powinno doprowadzić do ich większego zaangażowania i akceptacji podejmowa-
nych działań.

11 Por. K.M. Wiig, Introducing knowledge management into the enterprise, [w:] J. Liebowitz 
(red.), Knowledge management handbook, CRS Press, Boca Raton, London, New York, Washington 
1999, s. 1-3.

12 E. Tabaszewska, Methodology of knowledge…, s. 407.
13 Por. K.Y. Wong, E. Aspinwall, wyd. cyt., s. 102. 
14 Tamże, s. 95.
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4. Zapewnia plan działania wraz z określeniem zarówno etapów, rodzaju dzia-
łań i stosowanych metod, jak i odpowiedzialności poszczególnych osób za ich reali-
zację.

5. Pomaga ocenić stopień wdrożenia systemu zarządzania wiedzą. Menedżero-
wie są w stanie określić, jakie działania zostały zrealizowane, jakie należy jeszcze 
podjąć i jak oceniać pracę osób zaangażowanych w implementację systemu ZW.

6. Pomaga wprowadzić system ZW w sposób uporządkowany, kontrolowany
i lepiej zorganizowany.

Czy opracowanie takiej precyzyjnej metodyki jest jednak w ogóle możliwe? To 
pytanie także budzi wątpliwości. Biorąc bowiem pod uwagę specyfi kę organizacji, 
konieczne jest budowanie systemów ZW szytych na miarę każdej z nich. Ponadto 
wypracowanie indywidualnych metod zarządzania wiedzą może stać się dodatko-
wym czynnikiem konkurencyjności. Do głównych trudności opracowania uniwer-
salnej metodyki postępowania w zakresie wprowadzania systemów ZW można za-
tem zaliczyć z jednej strony odmienność uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych 
funkcjonowania każdej organizacji, a z drugiej interdyscyplinarność samego syste-
mu ZW (choćby konieczną znajomość analizy strategicznej, technologii informa-
tycznych czy metod kształtowania kultury organizacyjnej), która powoduje wysoki 
stopień skomplikowania tego procesu15. 

Zdaniem K.M. Wiiga – jednego z twórcy metodyk implementacji systemu ZW 
przedstawionych poniżej – wprowadzenie w pełni ukształtowanego systemu choćby 
do średniej wielkości organizacji wymaga nawet kilku lat16. Metodyka powinna za-
tem nie tylko obejmować długi horyzont planowania, ale także uwzględniać kilka 
alternatywnych rozwiązań, w zależności od zmienności uwarunkowań, co także 
wpływa na trudność jej opracowania.

4. Dostępne metodyki implementacji systemów zarządzania wiedzą

W polskiej literaturze przedmiotu, mimo obserwowanego od kilku lat znacznego 
wzrostu liczby opracowań na omawiany temat, tylko nieliczni autorzy poruszają 
problem implementacji systemów ZW.

G. Probst, S. Raub i K. Romhardt w swojej książce „Zarządzanie wiedzą w or-
ganizacji” poświęcają omawianemu zagadnieniu cały rozdział pracy. Niestety znaj-
dziemy tu jedynie zbiór ogólnych wytycznych dotyczących diagnozy zarządzania 
wiedzą, znaczenia kultury organizacyjnej czy kwestii powołania jednostki odpowie-
dzialnej za nadzorowanie realizacji tejże koncepcji17. Trzeba jednak zaznaczyć, że 
wymienieni autorzy nie proponują konkretnej metodyki postępowania w omawia-
nym zakresie. Ponadto, co prawda, odnoszą się w swojej książce do wskazanych 

15 E. Tabaszewska, Metodyka implementacji…, s. 69.
16 Por. K.M. Wiig, wyd. cyt., s. 3-39.
17 Por. G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Ofi cyna Ekonomicz-

na, Kraków 2002, s. 277-291.
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elementów systemu ZW, lecz ani nie uwzględniają ich wszystkich, defi niując wska-
zówki dotyczące implementacji, ani nie omawiają problemu ich integracji. 

Podobnej próby podjął się M. Morawski, przedstawiając przebieg budowy stra-
tegii zarządzania wiedzą w organizacji. Wskazał przy tym na konieczność rozpoczę-
cia tego przedsięwzięcia od analizy wewnętrznego potencjału organizacji z punktu 
widzenia posiadanych zasobów wiedzy, analizy otoczenia ze względu na szanse i 
zagrożenia związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem wiedzy czy zdefi niowa-
nia celów zarządzania wiedzą na podstawie głównych elementów zarządzania stra-
tegicznego. Problem samej implementacji zostaje jednak poruszony w marginalnym 
zakresie18. 

W publikacjach anglojęzycznych można odnaleźć więcej wskazówek dotyczą-
cych metodyki wprowadzania systemów ZW. Przykładowo można tutaj przywołać 
prace K.M. Wiiga, A.S. McCambella oraz B. Rubenstaina-Montano i J. Liebowitza, 
którzy przy współpracy z innymi autorami zaproponowali własne metodyki imple-
mentacji systemów ZW. 

Jedna z metodyk autorstwa K.M. Wiiga skierowana jest przede wszystkim do 
organizacji nieposiadających jeszcze doświadczenia w zakresie zarządzania wiedzą. 
Ma służyć do zainicjowania działań i składa się z następujących etapów19:

Kierownictwo powinno rozumieć ZW i zobowiązać się do jego wdrożenia.1. 
Należy określić uwarunkowania ZW. 2. 
Należy zaplanować priorytety, kierunek i strategię ZW.3. 
Należy określić oczekiwane efekty wdrożenia ZW.4. 
Należy ponownie rozpatrzyć priorytety ZW.5. 
Należy określić programy motywacyjne zoriento6. wane na ZW.

Jak można zauważyć, proponowane podejście do wdrażania ZW nie uwzględnia 
poszczególnych elementów systemu ZW. Można jednak przypuszczać, że konieczne 
do opracowania w szóstym etapie programy zarządzania wiedzą mogą się do nich 
odnosić. 

Wspomniany autor, między innymi w książce pt. „Knowledge management 
handbook”, zaproponował także szerszą metodykę postępowania składającą się z 
szesnastu etapów, w tym tych powyżej wymienionych20. K.M. Wiig omawia dość 
szczegółowo każdy z nich, wskazując przy tym na cel realizacji i podając uproszczo-
ny przykład postępowania.

Z kolei metodyka zaproponowana przez A.S. McCambella odnosi się przede 
wszystkim do zastosowania technologii informatycznych i ukierunkowana jest na 
strategię kodyfi kacji, co powinno być przedmiotem krytyki21.

18 M. Morawski, Ilościowe zarządzanie wiedzą – podejście zachodnie, [w:] K. Perechuda (red.), 
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 69-74.

19 Por. G.P. Levett, M.D. Guenov, A methodology for knowledge management implementation, 
“Journal of Knowledge Management” 2000, vol. 4, iss. 3.

20 K.M. Wiig, wyd. cyt., s. 3-6.
21 Por. K.Y. Wong, E. Aspinwall, wyd. cyt., s. 97.
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Na szczególną uwagę zasługuje z pewnością propozycja metodyki B. Rubenstai-
na-Montano, J. Liebowitza i pozostałych współautorów, która wskazuje na poszcze-
gólne etapy postępowania, jest znacznie bardziej szczegółowa niż pozostałe propo-
zycje oraz uwzględnia wszystkie elementy systemu ZW22.

Wydaje się także, że z punktu widzenia osób odpowiedzialnych za wdrożenie 
systemu ZW niezwykle przydatne byłyby konkretne przykłady zastosowania danych 
metodyk w fi rmach, przedstawione w ujęciu case study. Niestety takich przykładów 
jest niewiele, a te dostępne nie są wystarczająco precyzyjne. Powodem jest często to, 
iż fi rmy, które z sukcesem wdrożyły i stosują systemy zarządzania wiedzą, często nie 
ujawniają szczegółowych informacji na ten temat ze względu na chęć uzyskania 
dzięki temu przewagi konkurencyjnej i związaną z tym poufność danych. 

Warto jednak przypomnieć, że niektóre organizacje stworzyły własne metodyki 
implementacji systemu ZW, można tu np. wymienić fi rmy: Xerox czy Dataware 
Technologies. Pierwsze z wymienionych przedsiębiorstw opracowało metodykę pod 
nazwą X5 podkreślającą związek ZW z celami biznesowymi, a składającą się z na-
stępujących etapów. Są nimi23:

Odkrycie (1. discovery) – zidentyfi kuj cele biznesowe i uwarunkowania.
Defi nicja (2. defi nition) – określ kluczowe wymagania i zakres projektu.
Uruchomienie (3. start-up) – ustal szczegółowy plan projektu.
Realizacja (4. delivery) – wdróż plan.
Ocena (5. evaluation) – sprawdź, czy rezultaty spełniają oczekiwania.

Metodyka fi rmy Dataware Technologies jest bardziej szczegółowa24:
1. Zidentyfi kuj problem biznesowy.
2. Przygotuj się na zmiany – uzyskaj wsparcie kierownictwa i stwórz kulturę 

partycypacyjną.
3. Stwórz zespół osób odpowiedzialnych za wprowadzenie ZW.
4. Wykonaj audyt wiedzy – określ, jakiej wiedzy brakuje, i zdobądź ją.
5. Określ wymagane kluczowe cechy infrastruktury technologicznej.
6. Wprowadź działania zarządzania wiedzą za pomocą siedmiu kroków:

Popraw zwrot z inwestycji w istniejące aktywa wiedzy. •
Popraw proces lokalizowania wiedzy mającej zastosowanie. •
Popraw precyzję i szybkość klasyfi kowania wiedzy. •
Zapewnij znacznie wyższą funkcjonalność, bezpieczeństwo i wyniki rozwi- •
jającej się działalności w zakresie ZW.
Zacznij wychwytywać wartościową wiedzę cichą, która poprzednio była  •
skazana na wyczerpanie. 
Umożliw szybszy dost • ęp do kluczowej wiedzy.
Szybko znajdź ludzi w organizacji, którzy posiadają specyfi czną wiedzę. •

22 Por. B. Rubenstein-Montano, J. Liebowitz, J. Buchwalter, D. McCaw, B. Newman, K. Rebeck, 
SMARTVision: a knowledge-management methodology, “Journal of Knowledge Management” 2001, 
vol. 5, iss. 4, s. 306-309.

23 Por. tamże, s. 303
24 Por. tamże, s. 302-303.

Księga-1.indb   83Księga-1.indb   83 2009-02-13   11:43:322009-02-13   11:43:32



84 Edyta Tabaszewska 

7. Połącz ludzi z wiedzą – powołaj komórkę ds. ZW w celu zadowalającego 
zarządzania.

Większość dostępnych metodyk postępowania w zakresie implementacji syste-
mów ZW jest jednak zdaniem autorki zbyt ogólna, aby praktycy zarządzania mogli 
na ich podstawie przystąpić bezpośrednio do wdrożeń. Z punktu widzenia menedże-
rów polskich przedsiębiorstw dodatkowym utrudnieniem jest z pewnością ich brak 
w literaturze krajowej. 

5. Uwarunkowania implementacji systemów zarządzania wiedzą

Na sukces lub porażkę projektu wprowadzenia systemu ZW do organizacji ma 
wpływ wiele czynników. Przystępując do jego realizacji, należy wziąć pod uwagę 
wszystkie z nich i ocenić, które w konkretnej organizacji będą mieć zasadnicze zna-
czenie dla powodzenia wdrożenia omawianego projektu. Mamy bowiem do czynie-
nia z różnymi organizacjami o odmiennej kulturze czy strukturze organizacyjnej, 
stosującymi mniej lub bardziej zaawansowane technologie informatyczne itp. i w 
związku z tym można się spodziewać odmiennych uwarunkowań – sprzyjających 
bądź utrudniających implementację koncepcji ZW.

Autorzy T.-C. Wang i T.-H. Chang wyróżniają następujące czynniki sprzyjające 
przebiegowi projektu implementacji systemu zarządzania wiedzą lub go utrudniają-
ce (rys. 1):

W dalszej części tekstu przedstawiono charakterystykę poszczególnych czynni-
ków z punktu widzenia cech sprzyjających implementacji ZW. Niewykazywanie 
takich cech lub wręcz charakterystyki diametralnie różne wskazywałyby na istnienie 
barier implementacji; i tak25:

1. Charakter załogi. Opisuje doświadczenie personelu, jego profesjonalizm, 
zdolność tworzenia wiedzy, stopień zrozumienia i akceptacji zarządzania wiedzą, 
rozpowszechnienie praktyk szkoleniowych, uczestnictwo w zarządzaniu, dążenie do 
rozwoju osobistego oraz akceptację technologii informacyjnych. Wysoki poziom ro-
zumienia zarządzania wiedzą oraz chęci doskonalenia własnych umiejętności perso-
nelu dają oczywiście większe prawdopodobieństwo skutecznego wdrożenia ZW.

2. Procedura projektu. Należy powołać zespół ds. implementacji ZW, który był-
by odpowiedzialny za opracowanie planu implementacji ZW. Głównym celem pro-
jektu ZW jest wykreowanie unikatowych kluczowych kompetencji przez wykorzy-
stanie wiedzy zespołowej i doświadczeń organizacji kiedykolwiek i gdziekolwiek 
byłyby one potrzebne. Powinno się również posługiwać oprogramowaniem do za-
rządzania projektem, m.in. w celu właściwego zarządzania dokumentami projektu. 

3. Struktura organizacyjna powinna być wystarczająco elastyczna, aby wdrożyć 
ZW. Ponadto powinna integrować wszystkie źródła wiedzy (zarówno wewnętrzne, 

25 Por. T.-C. Wang, T.-H. Chang, Application of consistent fuzzy preference relations in predicting 
the success of knowledge management implementation, “European Journal of Operational Research” 
2007, vol. 182, iss. 3, s. 1318.
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jak i zewnętrzne) oraz sprzyjać realizacji projektu implementacji. Powinna być pła-
ska oraz posiadać cechy charakterystyczne dla organizacji uczącej się i zorientowa-
nej projektowo. Należy stosować biura typu open space, które pozwalają personelo-
wi prowadzić otwartą dyskusję. 

4. Wsparcie najwyższego kierownictwa. Najwyższe kierownictwo powinno być 
świadome celów i wizji wprowadzenia ZW. Ponadto powinno zachęcać personel do 
rozwiązywania problemów i tworzenia wiedzy w ramach systemu ZW oraz podkre-
ślać ważność jego efektywności. Kierownictwo wyższego szczebla powinno także 
zapewniać krytyczne wsparcie dla inicjatyw związanych z ZW.

5. Audyt i ocena. Ten czynnik jest związany z koniecznością ustalenia przez 
organizację zasad przeprowadzania audytu realizacji projektu, a także systemu oce-
ny jego zarządzania. Organizacja powinna zapewniać jasny system nagród lub kar 
uzależnionych od wkładu pracowników w implementację ZW. 

6. Kultura organizacyjna. Odnosi się do wzajemnej komunikacji, negocjacji, 
współpracy, podejścia do uczenia się i zaufania między członkami organizacji. 
Członkowie powinni chętnie dzielić się wiedzą i rozumieć potrzebę dążenia do klu-
czowych kompetencji opartych na wiedzy. Kultura zorientowana na wzajemne 
świadczenie usług powinna też prowadzić do doskonalenia relacji między pracowni-
kami oraz między fi rmą i klientami.

7. Zastosowanie technologii. Czynnik ten wskazuje na umiejętności personelu 
odpowiedzialnego za technologie informatyczne, budżet przeznaczony na budowa-
nie infrastruktury informatycznej, umiejętności zarządzania tymi technologiami oraz 
wykorzystywanie Internetu i intranetu. 

Wymienieni autorzy proponują własną metodę oceny wpływu przedstawionych 
powyżej uwarunkowań na powodzenie implementacji systemu ZW, która ich zda-
niem powinna posłużyć za punkt wyjścia do realizacji projektu. Metoda określa 
prawdopodobieństwo sukcesu lub porażki implementacji omawianego systemu. Jed-
nocześnie wskazuje ona, które z zaproponowanych czynników są na zadowalającym 
poziomie z punktu widzenia ZW lub które z nich wymagają poprawy. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że opiera się głównie na subiektywnych, osobistych opiniach wybranych 
przedstawicieli organizacji chcącej podjąć się wdrożenia systemu ZW, co może mieć 
wpływ na trafność tejże oceny. Ponadto można mieć zastrzeżenia np. co do koniecz-
ności przyznawania kar wobec osób nieangażujących się w zarządzanie wiedzą. Jed-
nocześnie nie określono, w jaki sposób należy modyfi kować plan wdrożenia ZW – 
jaką zastosować metodykę – ze względu na istnienie określonych uwarunkowań, a 
drugi z czynników bezpośrednio odnoszący się do procedury projektu podkreśla je-
dynie, że taki plan działania należy opracować.

Warto przy tym zaznaczyć, że pewne uwarunkowania, takie jak np. kultura i 
struktura organizacyjna czy styl zarządzania, są jednocześnie elementami, które tak-
że powinny być przedmiotem uwagi osób odpowiedzialnych za wprowadzenie ZW 
jako podlegające zmianom. Przy wykazywaniu niewłaściwych z punktu widzenia 
ZW cech ich modyfi kacja może nawet należeć do głównych celów implementacji 
koncepcji.
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Przedstawiony zestaw uwarunkowań z pewnością nie jest wystarczający. Można 
go rozszerzyć o takie czynniki, jak: cele, wielkość i wiek organizacji, rodzaj działal-
ności, struktura zatrudnienia, możliwości fi nansowe czy rozmiar obsługiwanego 
rynku i tempo zmian na nim. Wszystkie będą miały wpływ na rodzaj podejmowa-
nych działań w zakresie implementacji systemu ZW. Ponieważ jednak ogólny model 
systemu ZW jest znany i uniwersalny dla różnego rodzaju organizacji, zdaniem au-
torki ogólna metodyka implementacji także może być jednolita. Trzeba jednak pa-
miętać, że przechodząc na poziom operacyjny, będziemy napotykać konieczność 
podejmowania różnych działań, w zależności od istniejących uwarunkowań.

6. Podsumowanie

Z pewnością problematyka opracowania metodyki implementacji systemów ZW 
jest zagadnieniem godnym uwagi, przy czym nie należy do zadań łatwych. Przedsta-
wione w opracowaniu zagadnienia jedynie sygnalizują problem i wymagają pogłę-
bionej analizy. 

Jako podsumowanie można wymienić wymagania dotyczące opracowania sfor-
malizowanej metodyki. Otóż: powinna ona:

1. Posiadać wyraźną strukturę, aby zapewnić konkretne wskazówki, w jaki spo-
sób wprowadzać ZW.

2. Wyraźnie wskazywać, które z zalecanych działań należy podejmować w za-
leżności od uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.

3. Zapewniać równowagę między rolą ludzi i technologii w ZW26.
4. Obejmować problemy nadzorowania wiedzy zarówno jawnej, jak i cichej27. 
5. Być odmienna w zależności od stanu wyjściowego realizacji koncepcji ZW 

– punktem wyjścia powinna być zawsze diagnoza aktualnego poziomu zarządzania 
wiedzą w organizacji, a dotychczas nauka nie dostarczyła sprecyzowanych narzędzi 
jego pomiaru.

6. Uwzględniać zarówno zbiór możliwych do zastosowania metod, technik i 
narzędzi w odniesieniu do poszczególnych elementów systemu ZW, jak i sposoby 
ich integracji.

7. Prowadzić do konkretnych rezultatów, ale ich pomiar nie jest zadaniem ła-
twym, przede wszystkim ze względu na niedoskonałość oferowanych metod w tym 
zakresie28. 

Jednocześnie autorka zdaje sobie sprawę z trudności opracowania takiej precy-
zyjnej metodyki. Być może wykonanie tego zadania jest niemożliwe, szczególnie 
jeśli się weźmie pod uwagę podejście sytuacyjne wymagające indywidualnego roz-
patrywania każdego przypadku.

26 Por. K.Y. Wong, E. Aspinwall, wyd. cyt., s. 100.
27 Por. B. Rubenstein-Montano, J. Liebowitz, J. Buchwalter, D. McCaw, B. Newman, K. Rebeck, 

wyd. cyt., s. 307.
28 Por. E. Tabaszewska, Methodology of knowledge…, s. 415.
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ON THE NEED OF FORMULATING THE METHODOLOGY
OF IMPLEMENTATION THE KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEMS

Summary

Knowledge management (KM) currently represents one of the most popular concepts in manage-
ment which still is not widely enough applied in practice. The reasons for such situation may be attri-
buted to insuffi cient indications related to strategies of this concept assumptions’ implementation in 
enterprises. The objective of the article is the presentation of basic problems in elaborating formal me-
thodology of knowledge management system implementation. The article presents the study of metho-
dologies available in literature, points to benefi ts of using and diffi culties in preparing a formalized 
methodology, as well as conditions of KM systems implementation. 
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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ZASOBY LUDZKIE JAKO KLUCZOWY CZYNNIK 
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Wstęp

Na rozwój przedsiębiorstwa wpływa wiele czynników występujących w jego 
otoczeniu i w środowisku wewnętrznym. Oddziałują one na dokonywane wybory 
strategiczne, w szczególności związane z procesami formułowania celów strategicz-
nych przedsiębiorstwa oraz ze sposobami osiągania tych celów. Wzrost konkurencji 
na rynku globalnym i rynkach lokalnych, coraz większa niepewność związana z 
podejmowaniem kluczowych decyzji biznesowych, rosnące wymagania klientów i 
oczekiwania pracowników wywołują konieczność stałego poszukiwania przez 
przedsiębiorstwa nowych, skutecznych strategii rozwoju. Rozwój przedsiębiorstwa 
może być efektem jego wzrostu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Strate-
gie wzrostu wewnętrznego koncentrują się na umacnianiu pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa przez zwiększanie jego potencjału na drodze inwestycji w zasoby 
rzeczowe, w tym zwłaszcza majątek produkcyjny, nowe produkty, marketing oraz w 
zasoby ludzkie. Strategie rozwoju zewnętrznego ukierunkowane są natomiast na 
wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, przede wszystkim przez 
przejęcie, fuzję lub alians strategiczny. Wybór spośród wymienionych orientacji 
strategicznych może być także uznany jako odpowiedź na pytanie: „budować czy 
kupować?”. Skłania on zarazem do postawienia kolejnego pytania: „który z zaso-
bów przedsiębiorstwa można uznać za kluczowy czynnik jego rozwoju?”. Pytanie to 
nabiera szczególnego znaczenia, jeżeli rozpatrujemy te zasoby w kontekście postę-
pującej standaryzacji produktowej, technologicznej, standaryzacji metod, technik i 
instrumentów zarządzania wywołanych przez zjawisko globalizacji. Zdaniem autora 
opracowania czynnikiem tym są zasoby ludzkie. Jakość zasobów ludzkich osiągana 
przez skuteczne gospodarowanie (zarządzanie) nimi w dużym stopniu decyduje o 
możliwości osiągnięcia celów strategicznych współczesnego przedsiębiorstwa. 

Celem opracowania jest próba potwierdzenia postawionej tezy dokonana na 
gruncie teorii zasobowej przedsiębiorstwa oraz strategicznego zarządzania zasobami 
ludzkimi. 
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2. Znaczenie zasobów ludzkich jako czynnika rozwoju
przedsiębiorstwa w świetle teorii zasobowej

Teoria zasobowa, traktując przedsiębiorstwo jako zbiór zasobów i umiejętności, 
nadaje każdemu przedsiębiorstwu walor unikatowości. Wynika to zarówno z różno-
rodności tychże zasobów i umiejętności, jak i z niepowtarzalności procesów, które je 
kształtują. Zdolność przedsiębiorstwa do dopasowania swoich zasobów i umiejętno-
ści do własnej strategii silnie wpływa na jego skuteczność konkurowania i efektyw-
ność prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Umiejętności są defi niowane 
jako zdolność przedsiębiorstwa do efektywnego wykorzystywania zasobów. Prze-
kłada się ona na działania zorientowane na taką alokację i wykorzystywanie zaso-
bów, które pozwalają osiągać cele strategiczne i zadania operacyjne formułowane 
przez naczelne kierownictwo przedsiębiorstwa. 

W przeciwieństwie do zasobów materialnych, które zużywają się w trakcie ich 
wykorzystywania w procesach wytwarzania wyrobów lub świadczenia usług, zaso-
by ludzkie mają cechy nadające im szczególnego znaczenia. Należy do nich zali-
czyć, moim zdaniem, niematerialny charakter, wysoki poziom komplementarności, 
niski poziom substytucyjności w sferze zarządzania oraz dużą elastyczność tych za-
sobów.

Ludzie w przedsiębiorstwie tworzą zrąb jego potencjału kompetencyjnego.
W teorii zasobowej umiejętności dzieli się na kompetencje i kluczowe kompetencje 
[Javidan 1998]. Kompetencje określane są jako szczególne umiejętności wynikające 
ze specyfi ki przedsiębiorstwa kształtowanej m.in. przez profi l, charakter i skalę jego 
działalności, przynależność branżową oraz poziom zaawansowania technologiczne-
go. Te z kompetencji, które decydują o możliwościach konkurowania przedsiębior-
stwa, a w konsekwencji o jego przewadze strategicznej, nazywane są kluczowymi 
kompetencjami. 

Wiedza, umiejętności i doświadczenie pracowników i menedżerów oraz zdol-
ność do ich wykorzystywania w konkretnych warunkach organizacyjnych są naj-
ważniejszą składową kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa. Zasoby ludzkie 
dysponują zatem jako jedyne spośród zasobów przedsiębiorstwa umiejętno-
ściami i kompetencjami, które można określić jako „autoteliczne”. Są one zara-
zem, jak już wspomniano, wysoce komplementarne, tzn. nie tylko (zgodnie z jed-
nym z założeń teorii zasobowej) występują w połączeniu z innymi zasobami 
przedsiębiorstwa, ale wręcz stanowią warunek uruchomienia i produkcyjnego wy-
korzystania jego zasobów fi zycznych, organizacyjnych i fi nansowych. 

Zasoby ludzkie we współczesnym przedsiębiorstwie są substytucyjne w sferze 
realnej. Nasilające się procesy automatyzacji i robotyzacji stanowią niezaprzeczalny 
dowód na postępujące na coraz większą skalę zastępowanie pracy żywej pracą 
uprzedmiotowioną, ze wszystkimi konsekwencjami społecznymi, organizacyjnymi
i ekonomicznymi, jakie niesie za sobą tego rodzaju substytucja. Jest to zjawisko 
globalne wywołane postępem technologicznym w skali światowej. Trudno jednak 
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znaleźć alternatywę dla kompetencji ludzkich w zakresie realizowania funkcji zarzą-
dzania, tzn. zaproponować „substytut” organizowania, planowania, motywowania
i kontrolowania oraz wypełniania ról kierowniczych (role decyzyjne, interpersonalne 
i informacyjne). Oczywiście nie pomijam tutaj faktu występowania, odmienności 
form i sposobów wypełniania tych funkcji w przedsiębiorstwach wirtualnych w po-
równaniu z przedsiębiorstwami funkcjonującymi w klasycznych układach organiza-
cyjnych oraz różnorodności metod zarządzania, a także systemów (zwłaszcza roz-
wiązań informatycznych i telekomunikacyjnych) wspomagających ,,operacjonali-
zację” tych funkcji. 

Dużą elastyczność zasobów ludzkich przedsiębiorstwa pojmuję jako ich zdol-
ność do zmian ułatwiającą przedsiębiorstwu pomnażanie kompetencji zatrudnionych 
w nim ludzi przez odpowiedni dobór pracowników i menedżerów, ich motywowa-
nie, rozwój zawodowy i osobowościowy, czyli przez skuteczne zarządzanie (gospo-
darowanie) tymi zasobami. Zgodnie z poglądami wyrażanymi przez zwolenników 
podejścia zasobowego cecha ta wpływa na rzadkość zasobów ludzkich, uniemożli-
wiając wprost ich imitowanie. 

Łączenie zasobów ludzkich z kompetencjami nadaje wysoką rangę działaniom 
wykraczającym poza klasycznie pojmowaną funkcję personalną, takim jak: zatrzy-
mywanie zasobów ludzkich, pokonywanie barier zasobowych, lewarowanie kompe-
tencji, przechodzenie od zarządzania kompetencjami do zarządzania strategicznymi 
zasobami oraz zdolność do przywłaszczania wiedzy i jej zamiany na korzyści [Ka-
moche 1996, s. 213-234]. Przedsiębiorstwo może zatem jednocześnie budować (roz-
budowywać) i lewarować własne zasoby ludzkie, wzmacniając tym samym swoje 
kluczowe kompetencje [Sanchez, Heene 1997, s. 310]. Uzyskuje ono w ten sposób 
dodatkową synergię strategiczną. Zatrudnianie nowych pracowników pozyskiwa-
nych na różne sposoby i inwestowanie zarówno w ich rozwój, jak i w rozwój posia-
danego już personelu zgodnie z modelem kapitału ludzkiego lub wymiana dużej 
części załogi na wysoko kwalifi kowanych i efektywnych pracowników zgodnie z 
modelem „sita” oraz inwestowanie w rozwój kluczowych pracowników (rdzeń spo-
łeczny przedsiębiorstwa) wzmacniają siłę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Działa-
nia te umożliwiają bowiem formułowanie i realizację skutecznych strategii zoriento-
wanych na generowanie konkurencyjnych pod względem jakościowym i cenowym 
ofert produktowych otwierających wejście na nowe rynki. Stanowią zatem ważny 
czynnik rozwoju przedsiębiorstwa.

Trudności w naśladowaniu, imitacji zasobów ludzkich przedsiębiorstwa ze 
względu na wymienione cechy tych zasobów są przyczyną coraz bardziej upo-
wszechniających się praktyk „podkupywania” wysokiej klasy specjalistów i mene-
dżerów przez konkurentów. Praktyki tego typu wymuszają różnorodne działania 
polegające na zatrzymywaniu przez przedsiębiorstwa cennych dla nich pracowni-
ków. Wiele tego rodzaju działań stanowi już nie tylko szybką reakcję na posunięcia 
konkurentów, ale jest wyrazem antycypowania tych posunięć. Takie podejście jest 
korzystne dla przedsiębiorstwa w świetle potencjalnych wysokich kosztów utraty 
własnych wartościowych fachowców. 
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Wspomniane wyżej praktyki są skutkami nierozstrzygania problemów kierowa-
nia zasobami ludzkimi, nazywanymi także w literaturze dylematami menedżerskimi. 
Problemy tego typu można rozwiązywać na wiele sposobów mieszczących się w 
ramach czterech grup strategicznych rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami 
ludzkimi. Są nimi [Coff 1997, s. 374-402]:

zatrzymywanie (określane dzisiaj w praktyce mianem tzw. retencji pracowni- •
czej),
oddawanie należnego udziału, •
organizacyjne przeprojektowanie, •
informowanie o szansach i zagrożeniach. •
Wydaje się, że dylematy menedżerskie związane z budowaniem trwałej przewa-

gi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo na bazie jego zasobów ludzkich można 
sprowadzić do wspólnego mianownika, którym jest skuteczne zarządzanie tymi za-
sobami. Zarządzanie zasobami ludzkimi powinno doprowadzić do takiego poziomu 
motywacji i satysfakcji z pracy oraz integracji środowiska społeczno-zawodowego 
przedsiębiorstwa, który zminimalizuje prawdopodobieństwo przechodzenia pracow-
ników i menedżerów do konkurencyjnych przedsiębiorstw. 

Warto w tym miejscu także zaznaczyć, że postępująca standaryzacja metod i 
narzędzi zarządzania w skali globalnej (dotyczy to także instrumentarium w obsza-
rze zarządzania zasobami ludzkimi) sprzyja przejmowaniu kompetentnych pracow-
ników przez nowych pracodawców. Skłania zarazem przedsiębiorstwo do aktywne-
go wkraczania na niezagospodarowany dotychczas obszar kultury organizacyjnej. 
Rzeczywiste zarządzanie przez wartości, transformacja dotychczasowej kultury w 
kierunku jej przekształcania w kulturę otwartości i proinnowacyjności, monitorowa-
nie nastrojów społecznych wzmacniają poziom humanizacji pracy, budują integrację 
i motywację, sprzyjają tworzeniu klimatu otwartości i zaufania, kształtują tym sa-
mym bardziej przyjazne środowisko pracy. Działania tego typu stanowią moim zda-
niem ważny czynnik utrzymania stabilności załogi oraz zwiększają atrakcyjność 
przedsiębiorstwa jako pracodawcy pozwalającą mu rozbudowywać oraz lewarować 
własne zasoby ludzkie. Jest to obszar występowania potencjalnych czynników suk-
cesu przedsiębiorstwa. Może ono na ich bazie budować swoją przewagę strategiczną 
i rozwijać się. 

3. Strategiczne znaczenie zasobów ludzkich w teorii zarządzania
i praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw

Wymienione cechy (atrybuty) zasobów ludzkich rozpatrywane w ramach teorii 
zasobowej, takie jak specyfi czność, złożoność, wysoka komplementarność, niska 
substytucyjność w sferze zarządzania, rzadkość oraz cenność, skłaniają do traktowa-
nia ich jako jednego z istotnych czynników przewagi konkurencyjnej przedsiębior-
stwa i jego rozwoju. Stwarzają także konieczność strategicznego zarządzania tymi 
zasobami, na co wskazuje wiele ujęć występujących w teorii zarządzania, do których 
można m.in. zaliczyć:
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1. Podejście klasyczne, wyprowadzające strategię personalną z analizy i oceny 
środowiska wewnętrznego przedsiębiorstwa i jego otoczenia [Pocztowski 1999,
s. 271].

2. Podejście instrumentalne, podporządkowujące strategię personalną strategii 
ogólnej przedsiębiorstwa [Strużyna 2005, s. 41].

3. Podejście bazujące na najlepszych praktykach, nawiązujące do konieczno-
ści podejmowania określonych działań w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na 
jego strategiczne zamierzenia. Działania te obejmują m.in. bezpieczeństwo zatrud-
nienia, selektywność rekrutacji, wysokie płace, dzielenie się informacjami, partycy-
pację, trening i rozwijanie umiejętności, pracę zespołową [Pfeffer 1998; Marching-
ton, Wilkinson 2002].

4. Podejście oparte na dopasowaniu sytuacyjnym, postulujące zgodność roz-
wiązań kadrowych z innymi elementami organizacji. Strategiczne zarządzanie zaso-
bami ludzkimi kształtowane przez różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne musi 
uwzględniać kontekst sytuacyjny [Chadwick, Cappelli 1999, s. 1-30; Wright, Sher-
man 1999, s. 53-74; Sherer, Leblebici 2001, s. 199-230].

5. Podejście konstruktywne, opisujące strategie personalną jako wynik gier 
społecznych stanowiący swoisty dialog ze strategią ogólną przedsiębiorstwa i z jego 
otoczeniem [Strużyna 2005, s. 41].

6. Podejście oparte na koncepcji łańcucha wartości M. Portera, które traktu-
je zarządzanie zasobami ludzkimi jako funkcję pomocniczą wspierającą łańcuch 
funkcji podstawowych w przedsiębiorstwie [Pocztowski 1999, s. 271].

W literaturze przedmiotu formułowana jest teza, że zarządzanie zasobami ludz-
kimi staje się strategiczne wtedy, kiedy podejmowane działania są bardziej aktywne 
niż reaktywne, gdy najważniejszą rolę odgrywają menedżerowie na najwyższych 
poziomach zarządzania i oni uwiarygodniają strategię personalną, która musi być 
zintegrowana ze strategią ogólną. Koresponduje to także z ogólniejszą tezą, zgodnie 
z którą „zarządzanie strategiczne w turbulentnym otoczeniu musi być proaktywne, 
nastawione na przyszłe sukcesy, nowe technologie i procesy, wyłaniające się wzorce 
zachowań konkurentów i konsumentów” [Rokita 2005, s. 4]. 

Wzrost znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi potwierdza coraz częściej 
praktyka funkcjonowania przedsiębiorstw. Przejawami takiego stanu są przede 
wszystkim: 

nadawanie menedżerom personalnym rangi strategicznych partnerów zarządów  •
przedsiębiorstw (coraz częściej menedżerowie personalni w dużych korpora-
cjach są powoływani na stanowisko członka zarządu, co dodatkowo w sensie 
formalnym wzmacnia ich pozycję),
strategiczne znaczenie w skali całej organizacji projektów kadrowych m.in. w  •
zakresie ocen pracowniczych, motywowania i rozwoju personelu, 
świadczenie wewnętrznego serwisu kadrowego przez działy (departamenty) per- •
sonalne dla menedżerów średniego szczebla na rzecz ich wspierania w osiąganiu 
celów i zadań biznesowych. 
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W związku z tym strategia personalna jako efekt planowania strategicznego sta-
nowiącego jedną z faz całego procesu zarządzania strategicznego w sferze zasobów 
ludzkich stanowi najważniejszy instrument tego zarządzania, a zarazem ważne na-
rzędzie w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Powyżej sformułowaną tezę 
wspierają opinie niektórych autorów, które nawiązują do potrzeby, a nawet koniecz-
ności integracji obu tych procesów zarządzania [Guest 1991, s. 149-176; Walker 
1992; Tyson, Witcher 1994, s. 20-23].

Interesujący model analityczny, który można wykorzystywać do oceny stopnia 
takiej integracji, obejmujący trzy rodzaje procesów występujących w trakcie opraco-
wywania, wdrażania i upowszechniania strategii personalnej został zaproponowany 
przez J.W. Walkera (rys. 1).

Rys. 1. Model J.W. Walkera do oceny integracji strategicznej w przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Armstrong 2000, s. 228].

Proces oddzielny polega na opracowywaniu strategii personalnej niezależnie od 
strategii biznesowej. Strategia personalna w tym przypadku traktowana jako podsta-
wowy plan zarządzania zasobami ludzkimi, może być budowana równolegle ze stra-
tegicznym planem biznesowym, przed jego opracowaniem lub po nim (analiza skut-
ków). W praktyce jest to powszechny sposób kreowania strategii personalnej fi rmy, 
przy czym potencjalna skuteczność tej strategii jako narzędzia zarządzania zależy od 
ilości danych i informacji planistycznych na temat wszystkich pozostałych obsza-
rów przedsiębiorstwa oraz zamierzeń biznesowych.
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W procesie równoległym strategia personalna jest przygotowywana wraz ze 
strategią ogólną przedsiębiorstwa. Choć są to dwa różne, ale przebiegające w tym 
samym czasie procesy planistyczne, to istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że 
będą one na siebie wpływać i w konsekwencji utworzą wewnętrznie spójną całość 
(integracja strategiczna).

W procesie zintegrowanym strategia personalna stanowi wraz ze wszystkimi po-
zostałymi strategiami funkcjonalnymi (strategie cząstkowe) integralną część strate-
gii biznesowej przedsiębiorstwa. Według takiego podejścia ocena zasobów ludzkich 
wpływa na wybór ogólnej orientacji strategicznej. Zatem mamy tutaj do czynienia
z koniecznością integracji strategicznej w przedsiębiorstwie rozpatrywanej w kon-
tekście strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi [Zając 2007, s. 39-40]. 

Integracja strategii personalnej ze strategią biznesową oraz wszystkimi pozosta-
łymi strategiami funkcjonalnymi może w praktyce napotykać wiele przeszkód. Wy-
nikają one m.in. z [Armstrong 2000, s. 41]:

różnorodności strategicznych procesów, poziomów i stylów zarządzania stano- •
wiącej, w dużych przedsiębiorstwach (najczęściej dotyczy to korporacji po-
nadnarodowych) źródło problemów związanych z ujednoliceniem strategii per-
sonalnej (standaryzacja strategii) wszystkich jego wewnętrznych jednostek 
organizacyjnych;
ewolucyjnego charakteru budowy strategii ogólnej przedsiębiorstwa, który pro- •
wadzi do podejmowania nieracjonalnych decyzji i działań w procesie formuło-
wania jego strategii personalnej,
niepisanej postaci strategii ogólnej przedsiębiorstwa wąsko rozumianej jako  •
sposób osiągania jej najważniejszych celów biznesowych, utrudniającej jedno-
znaczne określenie tych jej elementów, do których powinna odnosić się strategia 
personalna;
jakościowego charakteru zasad zarządzania zasobami ludzkimi; strategie bizneso- •
we są bardzo często „sparametryzowane” za pomocą wskaźników oraz liczb odno-
szących się do wyników „ogólnego zarządzania” przedsiębiorstwem, jego rozwo-
ju, pozycji rynkowej, poziomu sprzedaży, zysku itp.; strategie personalne zaś, poza 
elementami sparametryzowanymi, takimi jak plany zatrudnienia i szkoleń, struk-
tura i poziom kosztów osobowych, obejmują wiele elementów jakościowych: 
m.in. motywację, zaangażowanie, kształtowanie właściwych relacji międzyludz-
kich, przestrzeganie pożądanych wartości i norm kulturowych itp.
Wymienione przeszkody utrudniające integrację strategiczną w przedsiębior-

stwie powinny być pokonywane na każdym jego poziomie organizacyjnym. Naj-
ważniejsza rola w tym zakresie przypada naczelnemu kierownictwu. Na najwyż-
szym poziomie zarządzania bowiem powinny powstawać, a następnie być skutecznie 
upowszechniane wśród wszystkich pracowników i menedżerów przedsiębiorstwa 
jego misja i strategia biznesowa oraz wartości i normy wyznaczające kierunki pożą-
danych zachowań i postaw, które tworzą podwaliny kultury organizacyjnej. Te war-
tości kulturowe stanowią również fundament dla najważniejszych założeń i zasad 
zarządzania zasobami ludzkimi.
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4. Zakończenie

Teoria i praktyka potwierdzają wzrost roli zasobów ludzkich w przedsiębior-
stwie. Są one coraz częściej uznawane za istotny czynnik jego rozwoju. Zarówno 
zwolennicy teorii zasobowej przedsiębiorstwa, której założenia zostały wykorzysta-
ne w niniejszym opracowaniu, jak i przedstawiciele innych nurtów wskazują na stra-
tegiczne znaczenie zasobów ludzkich w budowaniu przewagi konkurencyjnej przez 
przedsiębiorstwo. Tak duża waga przypisywana tym zasobom wynika z ich cech 
wymienionych i opisanych w opracowaniu. Wielu autorów zwraca uwagę na ko-
nieczność integracji strategicznej polegającej na podporządkowaniu strategii perso-
nalnej strategii ogólnej przedsiębiorstwa. Ich zdaniem − podziela je również autor 
niniejszego opracowania − kultura organizacyjna powinna być także traktowana 
jako zasób przedsiębiorstwa. Właściwe gospodarowanie tym zasobem może uła-
twiać strategiczne dopasowanie przedsiębiorstwa do otoczenia i wspomagać jego 
zarządzanie na poziomie strategicznym. 
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HUMAN RESOURCES AS A FACTOR
OF THE COMPANIES DEVELOPMENT

Summary

Human resources are regarded more often as an important factor of the development of contempo-
rary enterprises. The quality of these resources, including their competences, decides in a big scale 
about possibilities of strategic objectives fulfi llment. This thesis has been proved on the basis of reso-
urce theory of the fi rm and strategic management. Such features of human resources like specifi city, 
complexity, high capability of change, low ability of substitution in the fi eld of management and scar-
city have been described in this paper. It is underlined that companies can build and broad their compe-
tences at the same time, increasing in this way their core competences. They obtain additionally strate-
gic synergy. Linking human resources with competences empowers activities which are overcoming 
limits of human resources management standards and generates a necessity of strategic human resour-
ces management. It also forces to treat organizational culture as a “special resource”. The appropriate 
shaping of this resource becomes a key factor of strategic adjustment of companies to their environ-
ment.
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ZMIANY MODELU ZATRUDNIENIA
W PRZEDSIĘBIORSTWACH

1. Wstęp

Już od dłuższego czasu uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw powo-
dują konieczność konceptualizacji rozwiązań organizacyjnych charakteryzujących 
się wysokim stopniem elastyczności. Jednym z istotnych obszarów, w których doko-
nują się adekwatne zmiany, jest sfera personalna przedsiębiorstwa i preferowane w 
ramach niej formy i struktury zatrudnienia. 

Można zauważyć stałą tendencję do wypierania stosunku pracy atypowymi for-
mami zatrudnienia. Spowodowane jest to przede wszystkim wysokimi kosztami 
związanymi z tradycyjnym zatrudnianiem pracowników, dużym pakietem uprawnień 
pracowniczych gwarantowanym w ramach stosunku pracy i mało elastycznymi prze-
pisami prawa pracy. Korzyści wynikające ze stosowania elastycznych form zatrud-
nienia doprowadziły do zmian modelu zatrudnienia współczesnych przedsiębiorstw. 
Jednocześnie coraz więcej procesów gospodarczych przebiega w strukturach przed-
siębiorstw wirtualnych, co w konkretnych przypadkach wiąże się z zupełnym odej-
ściem od tradycyjnego modelu zatrudnienia. 

Niniejsze opracowanie stanowi próbę wskazania kierunków zmian w prefero-
wanych przez przedsiębiorców rozwiązaniach w zakresie struktur i form zatrud-
nienia związanych z rosnącą potrzebą elastyczności oraz z tendencją do powstawa-
nia przedsiębiorstw wirtualnych. 

2. W kierunku modelu elastycznego

Pod hasłem elastyczności zatrudnienia stosowane są rozwiązania, które przyno-
szą pracodawcy możliwość swobodnego kształtowania zatrudnienia w wymiarze 
funkcjonalnym, ilościowym i czasowym. Naturalnym dążeniem pracodawcy jest 
dysponowanie określoną liczbą pracowników mających pożądane kompetencje, co 
ma zapewnić optymalne dostosowanie potencjału pracy do potrzeb przedsiębior-
stwa, które pojawiają się w danym czasie i miejscu. W dłuższej perspektywie potrze-
by te cechuje natomiast coraz większa zmienność i nieprzewidywalność. 
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Barierą realizacji tak określonych potrzeb pracodawcy jest ochrona stosunku 
pracy i interesów pracowniczych zapewniona przez przepisy prawne, w tym przede 
wszystkim przez kodeks pracy. W przypadku nawiązania stosunku pracy na podsta-
wie umowy o pracę możliwości pracodawcy ulegają istotnemu ograniczeniu m.in. 
przez zmniejszenie swobody rozwiązania umowy o pracę, konieczność stosowania 
norm czasu pracy czy respektowania prawa pracowników do urlopu wypoczynko-
wego. Regulacje narodowe w tym względzie są zgodne z wytycznymi Unii Europej-
skiej: i tak np. rozwiązania w zakresie czasu pracy zostały dostosowane do zapisów 
Dyrektywy 93/104/EWG wprowadzającej m.in. obowiązek zapewnienia pracowni-
kowi przeciętnego wymiaru tygodniowego czasu pracy w ilości nieprzekraczającej 
48 godzin, łącznie z nadgodzinami.

Wykazana zgodność nie zmienia faktu, że w opinii ekspertów polskie prawo 
pracy w sposób szczególnie wnikliwy reguluje warunki zatrudnienia, ograniczając 
swobodę decyzyjną pracodawców. Tylko w 20 krajach spośród 104 państw, których 
prawo pracy zostało poddane analizie przez ekonomistów Banku Światowego, oka-
zało się ono bardziej sztywne niż w Polsce, co potwierdza wartość indeksu regulacji 
warunków zatrudnienia wynoszącego w Polsce 92 (w skali od 0 do 100), w Cze-
chach − 63, a w Wielkiej Brytanii − 411.

Na wskazane ograniczenia nakłada się problem wysokich pozapłacowych kosz-
tów pracy. Pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę od-
prowadza z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne kwotę stanowiącą blisko 20% 
wynagrodzenia brutto pracownika. Jednocześnie w wyniku obciążeń, którym podle-
ga pracownik, otrzymywane przez niego wynagrodzenie zostaje pomniejszone o po-
nad 30%. 

Uwarunkowania te stają się w praktyce bezpośrednią przesłanką zastępowania 
tradycyjnego stosunku pracy atypowymi formami zatrudnienia, co wiąże się z kon-
kretnymi korzyściami dla pracodawców. Nie tylko ogólny trend do uelastyczniania 
rozwiązań organizacyjnych, ale i wymierne korzyści, które pracodawcy odnoszą tu i 
teraz, powodują zatem zmiany w preferowanym modelu zatrudnienia. Próbę ich ob-
razowego przedstawienia zaprezentowano na rys. 1. 

Wyróżnione w modelu strefy można scharakteryzować następująco2:
1. Trzon zatrudnienia to pracownicy o wysokich kompetencjach mający istotny 

wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Podstawową formą ich zatrudnienia 
pozostaje umowa o pracę. Wydaje się jednak, że równie istotną podgrupę stanowią 
w tej strefi e kontraktowi menedżerowie kierujący przedsiębiorstwem i korzystający 
z określonych przywilejów. 

1 Dane Banku Światowego, za: L. Balcerowicz, Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki,
http://www.leasing.org.pl/attachment/perspektywy.ppt.

2 Por. M. Gableta, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2003,
s. 125-131; Z. Sekuła, Planowanie zatrudnienia, Ofi cyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kra-
ków 2001, s. 69-70; D. Bąk-Grabowska, A. Jagoda, Formy świadczenia pracy, [w:] M. Gableta (red.), 
Potencjał pracy przedsiębiorstwa, AE, Wrocław 2006, s. 47-55.
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Stabilność ich zatrudnienia nie jest zagwarantowana, o tym decydują osiągane 
wyniki i założenia polityki personalnej. W kontraktach menedżerskich określa się 
zestaw krótko- i długookresowych bodźców motywujących, takich jak np. premie w 
postaci akcji spółki oraz dodatkowe świadczenia menedżerskie, np. przeloty samo-
lotami w klasie biznesowej czy samochód służbowy do użytku prywatnego. Podsta-
wowym kryterium decydującym o przynależności do trzonu zatrudnionych będzie 
zatem nie tyle stopień stabilizacji zatrudnienia, ile ranga realizowanych zadań w 
kontekście celów przedsiębiorstwa. 

2. Pracownicy stali to pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na 
czas nieokreślony, tzw. etatowi, zajmujący stabilne i „bezpieczne” miejsca pracy. 

Rys. 1. Podstawowe kierunki zmian w modelu zatrudnienia w przedsiębiorstwie

Źródło: M. Gableta, wyd. cyt., s. 127.
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Obserwuje się wyraźny trend do zmniejszania się tej strefy zatrudnienia w przedsię-
biorstwach, niezależnie od wartości stopy bezrobocia. 

3. Pracownicy peryferyjni stanowią niestabilną część zatrudnionych. Poszerze-
nie tej strefy jest przede wszystkim odpowiedzią na potrzebę elastyczności ilościo-
wej zatrudnienia. Pracownicy zatrudniani są więc na podstawie umów o pracę na 
czas określony bądź zawierane są z nimi umowy cywilnoprawne, tj. umowa-zlecenie 
czy umowa o dzieło. W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych nie powsta-
je stosunek pracy, a zatem ani zlecającego zadania, ani wykonawcę nie obejmują 
przepisy kodeksu pracy. Zmienia to diametralnie relacje między stronami, m.in. 
zwiększając możliwości pracodawcy w kształtowaniu elastyczności czasowej. Nale-
ży podkreślić, że w sytuacji, kiedy świadczenie pracy na rzecz pracodawcy ma 
wszelkie znamiona stosunku pracy, jego zastępowanie umowami cywilnoprawnymi 
jest niezgodne z prawem. 

Poszerzanie się strefy peryferyjnej może wiązać się również – choć z reguły w 
mniejszym stopniu – z elastycznością funkcjonalną, co wyraża się w nawiązywaniu 
współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych ze specjalistami, których wiedza 
i umiejętności są potrzebne w danym okresie, np. w celu wdrożenia określonych 
rozwiązań organizacyjnych, opracowania różnego typu analiz, przeszkolenia pra-
cowników itp. 

4. Zewnętrzni współpracownicy utożsamieni są we wskazanym modelu z part-
nerami outsourcingowymi. Analizując źródła zasobów ludzkich dla realizacji okre-
ślonych funkcji, warto rozpatrzyć sytuację, w której przedsiębiorstwo macierzyste 
dysponuje niezbędnymi zasobami materialnymi, ale nie zatrudnia pracowników, 
którzy byliby w stanie w danym okresie wykonywać określone zadania. Może być 
to związane z niedoborem ilościowym pracowników lub niedoborem funkcjonal-
nym (kompetencyjnym), kiedy to zatrudnieni pracownicy nie potrafi ą wykonać da-
nego zadania. U podstaw występowania wskazanych niedoborów leży jednak naj-
częściej nieopłacalność utrzymywania w przedsiębiorstwie własnych kadr do 
wykonywania określonych zadań. Mowa jest tu zatem o leasingu personalnym, któ-
ry w polskiej praktyce często sprowadza się do nawiązywania współpracy z agencja-
mi pracy tymczasowej. Jest to rodzaj outsourcingu, a właściwie co-sourcingu, czyli 
takiej jego odmiany, w której różne zasoby na potrzeby realizacji danej funkcji po-
chodzą od obu partnerów, a wydzielenie funkcji z przedsiębiorstwa macierzystego 
nie jest pełne3.

W kontekście poszerzania się sfery pracowników peryferyjnych na drodze za-
wierania umów cywilnoprawnych oraz wzmacniania zakresu i siły powiązań przed-
siębiorstw z partnerami outsourcingowymi powstaje problem z określeniem, czym 
są zasoby ludzkie przedsiębiorstwa. Słownik zarządzania kadrami defi niuje pracow-
nika jako osobę zatrudnioną w zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę. Po-

3 Por. M.F. Cook, Outsourcing funkcji personalnej, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 134-
-137; D. Bąk-Grabowska, A. Jagoda, wyd. cyt., s. 41-52; Ch.L. Gay, J. Essinger, Outsourcing strate-
giczny – koncepcja, modele, wdrażanie, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 42. 
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przez nawiązanie stosunku pracy osoba zatrudniona zobowiązana jest do wykony-
wania za wynagrodzeniem określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy. 
Świadczenie pracy odbywa się na rzecz pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez 
niego wyznaczonym4. Zgodnie z powyższym nie można nazwać pracownikiem oso-
by, która świadczy pracę na rzecz pracodawcy na podstawie umowy-zlecenia czy 
umowy o dzieło. Jeżeli zatem utożsamimy zasoby ludzkie organizacji z pracownika-
mi, to nie uwzględnimy wielu możliwości, jakie pracodawcy wykorzystują obecnie 
w celu zapewnienia wykonawców do realizacji zadań przedsiębiorstwa. Problem 
staje się jeszcze bardziej skomplikowany, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w praktyce 
część prac może być wykonywanych na rzecz pracodawcy przez osoby, z którymi 
nie jest podpisywana żadna umowa: ani o pracę, ani cywilnoprawna. 

Należy stwierdzić, że utożsamianie zasobów ludzkich organizacji z liczbą za-
trudnionych w dobie dzisiejszej gospodarki jest anachronizmem, a nazewnictwo tra-
dycyjnie wykorzystywane w naukach o zarządzaniu nie oddaje charakteru zmian, 
jakie dokonały się w sferze personalnej przedsiębiorstw. 

3. W kierunku modelu wirtualnego

Wirtualny model zatrudnienia można rozpatrywać z dwóch punktów widzenia 
– na tle przedsiębiorstwa wirtualnego i jego struktury biznesowej bądź jako wynik 
wykorzystywania na coraz szerszą skalę telepracy. 

W pierwszym przypadku doprecyzowania wymaga, czym jest przedsiębiorstwo 
wirtualne, ponieważ w literaturze przedmiotu bywa ono ujmowane w sposób zróżni-
cowany. Do pojawienia się przedsiębiorstw wirtualnych niewątpliwie przyczynił się 
rozwój technologii informacyjnych w skali globalnej. Wskazuje się, że są one wy-
tworem nasilonej konkurencji ze strony szybkich i bardzo elastycznych przedsię-
biorstw, które nie bazują na ekonomii skali, lecz na ciągłym poszukiwaniu okazji 
rynkowych. Stanowią zatem odpowiedź na rosnące znaczenie czynnika niepewności 
i zaskoczenia na coraz większej liczbie rynków w gospodarce światowej. Zasadni-
czą umiejętnością przedsiębiorstwa wirtualnego jest zdolność do identyfi kacji naj-
lepszych kontraktów na rynku, a także zdolność do pozyskiwania i integrowania 
najlepszych zasobów w celu realizacji tych kontraktów. A. Koestler podkreśla, że 
przedsiębiorstwo wirtualne nie jest czymś stałym, gdyż podlega ciągłym konfi gura-
cjom, aby jak najlepiej wykorzystywać coraz nowsze szanse rynkowe. P. Sieber po-
daje, że przedsiębiorstwo wirtualne stanowi nowy typ organizacji gospodarczej, któ-
ra funkcjonuje za pomocą zasobów i wiedzy zewnętrznej równie często i swobodnie, 
jak za pomocą zasobów własnych. S.L. Goldman, R.N. Nagel, K. Presiss jako istotę 
przedsiębiorstwa wirtualnego wskazują jego zdolność do pozyskiwania kluczowych 
kompetencji przez projektowanie procesów biznesowych tworzących nowe istotne 
wartości dodane5.

4 T. Listwan (red.), Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 122.
5 A. Herman, Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji, [w:] W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk 

(red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difi n, Warszawa 2001, s. 12-24. 
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Analizując powyższe określenia, można stwierdzić, że istotą przedsiębiorstwa 
wirtualnego jest splot kontraktów. Te kontrakty mogą przybierać formę outsourcin-
gu kontraktowego, outsourcingu kapitałowego lub nieoutsourcingowych umów kon-
traktowych. W sytuacji wydzielenia z przedsiębiorstwa macierzystego funkcji do 
realizacji przez zewnętrznego partnera mówimy o outsourcingu, który w określo-
nym przypadku może doprowadzić do powstania struktury wirtualnej. Kiedy nato-
miast na podstawie wirtualnego modelu prowadzenia działalności gospodarczej 
tworzona jest nowa struktura, zasada jest podobna, z tą różnicą, że dana funkcja ni-
gdy nie była realizowana w ramach jednostki macierzystej (inicjatora sieci). 

Za sztandarowy przykład „wirtualizowania się” struktur przedsiębiorstwa uważa 
się producenta obuwia i odzieży sportowej Puma. W wyniku restrukturyzacji przed-
siębiorstwa na szeroką skalę zastosowano outsourcing, doprowadzając do sytuacji, 
w której jedynie podstawowe zadania, tj. opracowywanie strategii, marketing i koor-
dynowanie sieci, były wykonywane przez przedsiębiorstwo macierzyste. Realizacją 
pozostałych funkcji zajęli się partnerzy outsourcingowi zlokalizowani na terenie Eu-
ropy, Ameryki Płn. i Płd., Afryki, Australii i Azji. Wykorzystano zatem zarówno 
onshore, nearshore i offshore outsourcing, w wyniku czego wszystkie funkcje − z 
wyjątkiem tych podstawowych (core) − realizuje obecnie ok. 80. partnerskich fi rm z 
całego świata.

Te trzy odmiany outsourcingu wiążą się z lokalizacją partnera outsourcingowego 
(zob. rys. 2).

Rys. 2. Odmiany outsourcingu wyróżnione na podstawie kryterium lokalizacji
partnera outsourcingowego

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem: S. Lachiewicz, M. Matejun, Kadrowe uwarunkowania 
i skutki outsourcingu usług, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2007 nr 6, s. 41-52. 

Przedsiębiorstwo outsourcingowe może funkcjonować na terenie tego samego 
kraju, w którym działa przedsiębiorstwo macierzyste, lub być zlokalizowane poza 
jego granicami. Gdy partner outsourcingowy pochodzi z kraju bliskiego geografi cz-
nie i kulturowo, takiego jakim dla Polski są np. Czechy, mówimy o nearshore outso-
urcingu. Coraz częściej obserwowane jest zastosowanie offshore outsourcingu pole-
gającego na wydzieleniu realizacji wybranych funkcji do partnera zlokalizowanego 
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na terenie państwa dalekiego geografi cznie i kulturowo, takiego jakim dla Polski są 
np. Chiny. Wykorzystywanie nearshore i offshore outsourcingu wiąże się z transfe-
rem miejsc pracy do innych państw, w wyniku czego osiągane są określone korzyści 
ekonomiczne, równolegle mogą jednakże pojawić się problemy społeczne związane 
z likwidacją etatów w macierzystych strukturach przedsiębiorstwa6. 

Wyniki badań pokazują, że podstawową przesłanką zastosowania offshore out-
sourcingu przez przedsiębiorstwa jest obniżanie kosztów pracy, a jego wykorzysty-
wanie ma tendencję wzrostową. Przewiduje się, że w najbliższych pięciu latach tyl-
ko w Stanach Zjednoczonych nastąpi transfer ok. 850 tys. miejsc pracy do takich 
krajów, jak Indie czy Chiny7.

Przykładem na tworzenie struktury biznesowej na zasadzie przedsiębiorstwa 
wirtualnego od podstaw może być natomiast fi rma Mahyara Montraghiego, znana 
głównie na rynku Ameryki Północnej z produkcji monitorów komputerowych. 
Przedsiębiorstwo osiągające obroty rzędu 160 mln dolarów rocznie i posiadające
7-procentowy udział w rynku monitorów 17-calowych w Stanach Zjednoczonych 
zatrudnia 5 osób. Jak ma się jednak liczba zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie 
do faktycznej skali wykorzystania zasobów ludzkich do osiągania jego celów? 
Przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma fi rmami-partnerami tworzącymi 
sieć, w ramach której zorganizowana jest produkcja, dystrybucja, promocja oraz 
sprzedaż monitorów8. 

We współczesnej gospodarce odnajdujemy przykłady przedsiębiorstw, które po-
wstają z myślą o zewnętrznej realizacji niemal wszystkich funkcji. Zwiększający się 
zakres powiązań z partnerami zewnętrznymi diametralnie zmienia strukturę zatrud-
nienia. Wykonawcami funkcji są przede wszystkim pracownicy zatrudnieni w przed-
siębiorstwach zewnętrznych (zob. rys. 3).

Zgodnie z zaprezentowanym modelem w przedsiębiorstwie macierzystym za-
trudnione są jedynie osoby, których rolę można porównać do tworzących trzon za-
trudnionych w modelu elastycznym. Ich kompetencje są kluczowe dla kierowania 
siecią, wyznaczania strategii i koordynowania podejmowanych działań. Nie ma 
przeszkód, aby resztą zajęli się zewnętrzni partnerzy. Ich liczba i ranga mogą być 
zróżnicowane i zmienne w czasie, zgodnie z ideą tworzenia takiego splotu kontrak-
tów, który jest najbardziej optymalny dla realizacji danego przedsięwzięcia. Partne-
rem określonym w modelu danym numerem może być zatem duże przedsiębiorstwo 
zlokalizowane w Chinach, Malezji lub innym państwie z czołowych miejsc w ran-
kingu offshoringowym, specjalista opracowujący projekt w ramach telepracy, z któ-
rym podpisano umowę o dzieło, bądź też fi rma konsultingowa wykonująca zadanie 
na podstawie prac zespołu wirtualnego. Możliwości wydają się niemal nieograni-
czone.

6 Zob. szerzej: D. Bąk, M. Gableta, Outsourcing a interesy pracowników, „Ekonomika i Organi-
zacja Przedsiębiorstwa” 2003 nr 5, s. 91-95.

7 S. Lachiewicz, M. Matejun, wyd. cyt., s. 47. 
8 P. Płoszajski, Organizacja przyszłości: wirtualny splot kontraktów, [w:] W.M. Grudzewski,

I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difi n, Warszawa 2001, s. 26-45. 
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Inną perspektywą dla omawiania wirtualizacji zatrudnienia jest telepraca. W jej 
ramach może dojść do podpisania z telepracownikiem umowy o pracę bądź umowy 
cywilnoprawnej. Telepraca wiąże się z wykonywaniem zadań poza siedzibą fi rmy 
przy użyciu narzędzi teleinformatycznych. Najczęściej utożsamiana jest z sytuacją, 
w której pracownik wykonuje zadania we własnym domu, przesyłając wyniki swojej 
pracy (opracowania, analizy, projekty, tłumaczenia itp.) do pracodawcy bądź zlece-
niodawcy za pomocą łączy internetowych. W praktyce wyróżnia się wiele rozwiązań 
pośrednich, np. wykonywanie zadań w domu „przeplatane” nieregularną obecnością 
w siedzibie fi rmy − telepraca ruchoma, wykonywanie zadań w różnych miejscach 
przy dużej mobilności (w domu, fi rmie, siedzibie klienta) – telepraca nomadyczna9.

Na świecie w formie telepracy świadczy pracę ponad 70 mln pracowników.
W Unii Europejskiej w tej formie pracuje już ok. 13% pracowników, natomiast w 
Polsce odsetek ten wynosi nie więcej niż 3% i w najbliższych latach przewiduje się 
jego znaczny wzrost10. 

Telepraca może przynosić korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi. 
Wskazuje się np. na oszczędności związane z ograniczeniem potrzebnej powierzchni 
biurowej w siedzibie fi rmy. Telepracownik ma warunki, aby elastycznie kształtować 
czas pracy oraz ograniczyć bądź wyeliminować konieczność dojazdów do fi rmy, co 

9 A. Cierniak-Emerych, Czas pracy – formy jego organizacji i uwarunkowania ich doboru, [w:] 
M. Gableta (red.), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, AE, Wrocław 2006, s. 128. 

10 M. Ulatowska, Przyczyny rozwoju elastycznych form zatrudnienia w Polsce, http://www.dorad-
ca-zawodowy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=45.

Rys. 3. Model zatrudnienia w przedsiębiorstwie wirtualnym

Źródło: opracowanie własne.
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ma szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców wychowujących 
małe dzieci.

Praca w systemie telepracy prowadzi do wirtualizacji stosunku pracy i relacji inter-
personalnych. Taki stan rzeczy ma również negatywne skutki. Jak dotąd, dość po-
wszechną praktyką jest zawieranie z telepracownikami umów cywilnoprawnych, co 
wiąże się z nieobowiązywaniem zapisów kodeksu pracy i tym samym takich praw pra-
cowniczych, jak prawo do urlopu i świadczeń z tytułu zwolnień lekarskich czy ochro-
na stosunku pracy. Wydaje się, że osoby preferujące umowy cywilnoprawne w ramach 
telepracy stanowią zdecydowaną mniejszość, a pozostali telepracownicy zaintereso-
wani są podpisaniem umowy o pracę i związaną z tym stabilizacją zatrudnienia. 

Kolejna kwestia to fi zyczne odizolowanie telepracownika, nawet jeśli pracuje on 
w ramach zespołu wirtualnego. Coraz częściej wskazuje się na negatywne skutki 
takiego procesu: zacieranie się granic między życiem prywatnym a pracą zawodową, 
co może pogłębiać stres, brak bezpośrednich relacji interpersonalnych oraz uczest-
nictwa w życiu fi rmy i kontaktów z jego pracownikami, a także konieczność zacho-
wania samodyscypliny związaną z brakiem bezpośredniego nadzoru przełożonego. 
Badania prowadzone w Wielkiej Brytanii dowiodły ponadto, że w wielu przypad-
kach telepracownicy nie poświęcają więcej czasu rodzinie i sprawom osobistym niż 
pracownicy tradycyjni, a negatywne skutki wykonywania zadań w ramach telepracy 
przeważają nad osiąganymi korzyściami11. 

4. Zakończenie

Przeprowadzona analiza wskazuje, że trend ku elastyczności i wirtualizacji 
struktur przedsiębiorstwa przekłada się na zmiany w preferowanych modelach za-
trudnienia. Zmiany te wiążą się z ograniczeniem stosowania umów o pracę, a tym 
samym z wypieraniem tradycyjnego stosunku pracy przez relacje o charakterze bar-
dziej biznesowym. Jednym z najistotniejszych czynników, który wpływa na zinten-
syfi kowanie się tych procesów, jest fakt, że stosunek pracy zawarty na podstawie 
umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w przedsiębiorstwie macierzystym 
pozostaje dla pracodawców najdroższą z dostępnych opcji. Jest to również przesłan-
ką ograniczania kosztów zatrudnienia na drodze nearshore i offshore outsourcingu. 
W określonych przypadkach zastosowanie tych procesów prowadzi do powstania 
struktur zobrazowanych jako model wirtualny, w ramach którego w przedsiębior-
stwie macierzystym zatrudnionych jest zaledwie kilku pracowników stanowiących 
tzw. trzon, a reszta wykonawców usytuowana jest w jednostkach zewnętrznych.

Wskazane zmiany powodują określone problemy z wyznaczaniem zasobów ludz-
kich przedsiębiorstw, gdyż ich tradycyjne utożsamienie z zatrudnionymi w organiza-
cji pracownikami nie przystaje do aktualnych warunków funkcjonowania przedsię-
biorstw, a tendencja do wirtualizacji organizacji jeszcze te problemy pogłębia. 

11 C. Sullivan, J. Smithson, Perspectives of homeworkers and their partners on working fl exibility 
and gender equity, “Journal of Human Resources Management” 2007 no 3, s. 448-461. 
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CHANGES IN THE MODEL OF EMPLOYMENT WITHIN COMPANIES

Summary

The paper describes orientations of changes in the fi eld of structures and forms of employment. 
They are presented in the light of an increasing fl exibility and setting up virtual fi rms. These type of 
changes generate complex problems in the human resources area. It is a big challenge for managers in 
contemporary companies.
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ELASTYCZNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
I JEJ KONSEKWENCJE DLA SYSTEMU SPOŁECZNEGO

1. Wstęp

Zmieniające się wymagania stawiane przez rynek przedsiębiorstwom związane 
m.in. z wciąż rosnącymi potrzebami odbiorców, ze wzrostem konkurencji, a przy 
tym z szybkim postępem techniczno-organizacyjnym stają się najważniejszymi wy-
zwaniami dla współczesnych menedżerów, a zarazem podstawą przeobrażeń zacho-
dzących w przedsiębiorstwach. 

Za element łączący wskazane wyzwania stawiane przez rynek uznaje się pojęcie 
elastyczności rozumianej jako łatwość lub zdolność do przystosowania się stanu 
(układu) do nowych, zmieniających się warunków1. W praktyce elastyczność opisu-
je się najczęściej z uwzględnieniem jej trzech zasadniczych wymiarów, tj.2:

wielostronności, która określa zakres możliwości przedsiębiorstwa i może być  •
mierzona różnorodnością realizowanych lub możliwych do wykonania zadań 
bądź prawdopodobieństwem zaspokojenia popytu przez ich wykonanie,
składowej czasowej związanej z szybkością reakcji na zmieniające się wymaga- •
nia otoczenia lub elementów wewnętrznych przedsiębiorstwa,
składowej ekonomicznej przejawiającej się w efektywności związanej z wyko- •
nywaniem zmieniających się zadań. 

Elastyczność może być przy tym realizowana przez uelastycznienie asortymentu wy-
robów, wielkości produkcji (świadczenia usług), procesu technologicznego czy też 
zdolność do szybkiego przejścia w kierunku produkcji nowego typu wyrobu bądź 
świadczenia nowego rodzaju usług. Jednocześnie, rozpatrując przedsiębiorstwo jako 
system działania, elastyczność można odnosić zarówno do jego celów, elementów, 
struktury, jak i do procesów.

1 A. Stabryła, Modelowanie elastycznych rozwiązań struktury organizacyjne, Zeszyty Naukowe 
AE w Krakowie nr 323, AE, Kraków 1990, s. 6-7.

2 Zob. np. S. Lis, K. Santarek, S. Strzelczak, Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, 
PWN, Warszawa 1994, s. 19.
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Takie ujmowanie elastyczności wymusza konieczność nieco odmiennego niż 
podejście tradycyjne (taylorowskie) spojrzenia na przedsiębiorstwo i poszczególne 
sfery (obszary) jego funkcjonowania. W rezultacie mamy bowiem do czynienia z 
określonymi przeobrażeniami zachodzącymi w obrębie tych sfer, a także z konse-
kwencjami, które im towarzyszą. 

W literaturze przedmiotu akcentuje się, iż wśród ważnych zmiennych kształtują-
cych funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw, takich jak: cele, ludzie, tech-
nologia, struktura, otoczenie, uwagi wymagają teraz – oprócz otoczenia – głównie 
ludzie. Stwierdza się bowiem, że właśnie ludzie, a więc właściciele, najemni mene-
dżerowie oraz pracownicy, stanowią zasadniczy podmiot ożywiania i rozwoju przed-
siębiorstw3. Jeśli tak jest, to za szczególnie ważne dla ich istnienia oraz rozwoju 
należy uznać społeczne konsekwencje wskazanej elastyczności, w tym zwłaszcza te 
będące następstwem przeobrażeń w szeroko rozumianych relacjach człowiek−praca. 
Chodzi tu np. o zagadnienie kształtowania bezpieczeństwa związanego z posiada-
niem pracy w dłuższym okresie, o zapewnienie pracownikom odpowiednich warun-
ków pracy, tj. niepowodujących narażania pracowników na wystąpienie szkód wy-
nikających z nieprzewidzianego ryzyka, ale i kreowania atmosfery wzajemnego 
zaufania wszystkich wewnętrznych interesariuszy.

Po przyjęciu założenia, że do ważnych obszarów przedsiębiorstwa podlegają-
cych – w wyniku jego uelastyczniania – zmianom należą: preferowane w przedsię-
biorstwie cele, organizacja sfery produkcji i/lub usług, a także sfera personalna oraz 
związane z nią zagadnienia organizacji pracy i kierowania ludźmi, w opracowaniu 
podjęto próbę zaprezentowania podstawowych kierunków i przejawów przeobrażeń 
zachodzących w przedsiębiorstwie będących następstwem jego uelastycznienia. Sta-
ło się to postawą do zwrócenia uwagi na konsekwencje tych przeobrażeń, a zwłasz-
cza na ich aspekty społeczne.

2. Elastyczność współczesnych przedsiębiorstw – obszary i przejawy

Elastyczność stała się cechą organizacji gospodarczych w toku zmian, jakie w 
ostatnich dziesięcioleciach nastąpiły w organizacji procesów wytwarzania dóbr i 
usług, a które polegały na odchodzeniu od zasady specjalizacji charakterystycznej 
dla ery taylorowskiej w kierunku zasady integracji i harmonizacji oraz związanego z 
nimi rozwoju opartego na wzroście elastyczności4. Należy jednocześnie pamiętać, 
że menedżerowie przedsiębiorstw, chcąc sprostać wyzwaniu wzrostu elastyczności 
działania jednostki organizacyjnej, muszą rozważyć kwestie dokonania przeobrażeń 
– jak już wskazano – dotyczących różnych aspektów (obszarów czy sfer) jej funk-
cjonowania. 

3 M. Gableta, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2003, s. 8-9.
4 Zob. B. Skowron-Mielnik, Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie. Podstawy elastycz-

nego czasu pracy, AE, Poznań 2001, s. 37.
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W niniejszym opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na zmiany ujawniające 
się w obrębie preferowanych celów działania przedsiębiorstwa, funkcjonowania, w 
tym organizacji sfery produkcji i/lub świadczenia usług, a także kształtowania sze-
roko rozumianej sfery personalnej (zob. tab. 1).

Treści ujęte w tab. 1 nie wyczerpują listy obszarów, które podlegają zmianom 
pod wpływem upowszechniania postulatów elastyczności. Odnosząc się do wy-
szczególnionych tam aspektów (obszarów), nietrudno jednak zauważyć, że przed-
siębiorstwo „tradycyjne”, nawiązujące do założeń tzw. tayloryzmu, różni się znacz-
nie od przedsiębiorstwa realizującego założenia elastyczności. 

Tabela 1. Przykłady różnic w kształtowaniu poszczególnych obszarów w przedsiębiorstwie 
tradycyjnym i elastycznym

Obszary/aspekty
funkcjonowania
przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo tradycyjne Przedsiębiorstwo elastyczne

Preferowane cele orientacja na cele cząstkowe •
orientacja na koszty cząstkowe •
maksymalizacja wydajności •
daleko posunięta specjalizacja •

orientacja na cele ogólne •
orientacja na koszty całkowite •
maksymalizacja produktywności •
zmienne procesy/wielostronność •

Produkcja/usługi typowe wyroby/usługi •
produkcja na zapas •
długie cykle produkcyjne •
złożone i mało przejrzyste procesy  •
technologiczne
długi czas przezbrajania maszyn •

różnorodne wyroby/usługi •
rezerwy zdolności produkcyjnych •
uproszczone i przejrzyste cykle pro- •
dukcyjne
krótki okres przezbrajania maszyn •

Organizacja pracy rozbudowana hierarchia organiza- •
cyjna
ustalone metody pracy •
dominacja wysiłku fizycznego •
nadmierny podział pracy, praca in- •
dywidualna
centralizm decyzyjny •

płaska struktura organizacyjna •
samodzielnie ustalane metody pracy •
dominacja intelektu (wielostronność)  •
pracowników
zwiększona autonomia decyzyjna •
łączenie pracy, praca zespołowa, gru- •
powa

Warunki 
zatrudnienia
i pracy

mały zakres szkolenia i doskonale- •
nia kwalifikacji
motywatory głównie finansowe •
miejsce wykonywania pracy: głów- •
nie siedziba przedsiębiorstwa
sztywne godziny pracy •
preferowane formy zatrudnienia:  •
nawiązanie stosunku pracy, umowy
o pracę na czas nieokreślony, długo-
terminowe umowy o pracę na czas 
określony

ciągłe szkolenie i podnoszenie kwa- •
lifikacji
motywatory płacowe i pozapłacowe •
miejsce wykonywania pracy: przedsię- •
biorstwo, miejsce zamieszkania, inne
zwiększona elastyczność godzin pra- •
cy (telepraca)
preferowane formy zatrudnienia: •
umowy o pracę na czas określony,
umowy o dzieło, umowy-zlecenia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Lis, K. Santarek, S. Strzelczak, wyd. cyt., s. 13-28;
A. Cierniak-Emerych, A. Pietroń-Pyszczek, Elastyczność w obszarze zatrudnienia a interesy pra-
cowników, „Przegląd Organizacji” 2006 nr 1, s. 42-44.
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Uelastycznienie sprzyja m.in. zmianie orientacji przedsiębiorstwa z celów cząst-
kowych na cele ogólne. Podobne zależności można odnotować, jeśli chodzi o orienta-
cję kosztową. Ważną zmianą w stosunku do tradycyjnych założeń jest stawianie za cel 
maksymalizację produktywności, a nie maksymalizację zysku. Nie należy przy tym 
zapominać, iż intensyfi kacja zamian zachodzących w obrębie potrzeb oraz oczeki-
wań klientów sprzyja odchodzeniu od daleko zaawansowanej specjalizacji na rzecz 
wzrostu znaczenia wielostronności organizacji. Taki stan nie pozostaje bez wpływu 
na sferę produkcyjną (świadczenie usług). Coraz częściej można zaobserwować róż-
nicowanie oferty wyrobów i usług, skracanie cykli produkcyjnych. Charakterystycz-
ną cechą współczesnych przedsiębiorstw jest ponadto dążenie do ograniczania licz-
by zapasów przy jednoczesnym zwiększaniu rezerw zdolności produkcyjnych.

Wraz z uelastycznianiem innych sfer przedsiębiorstwa uelastycznieniu podlega 
także, a może przede wszystkim, szeroko rozumiana sfera personalna, a zwłaszcza 
określone aspekty układu człowiek−praca, i tak np. ściśle ustalone metody pracy 
zastępuje się wprowadzaniem zasad zwiększonej samodzielność, a nawet autonomii 
pracowników, co oznacza jednocześnie m.in. wzbogacenie treści pracy, a w przy-
padku środków pracy powoduje wzrost ich wielostronności, czyli zakresu funkcji
i zadań możliwych do wykonywania. Zmniejsza się zainteresowanie pracami manu-
alnymi, uciążliwymi i szkodliwymi dla zdrowia. Wzrasta zaś zakres wykorzystywa-
nia prac o charakterze koncepcyjnym, w tym tych związanych z podejmowaniem 
decyzji5. Ewolucja treści pracy w kierunku realizacji zadań o charakterze nadzorczo-
-kontrolno-sterującym wymaga inicjatywy, umiejętności podejmowania ryzyka zwią-
zanego m.in. z rozwiązywaniem pojawiających się problemów i z podejmowaniem 
odpowiednich decyzji. Coraz większą wagę nadaje się zatem wzrostowi autonomii 
pracowników, ich włączaniu w życie przedsiębiorstwa, czyli partycypacji pracowni-
czej. Sprzyja temu również fakt, iż rozbudowane hierarchiczne organizacje – cha-
rakterystyczne dla przedsiębiorstwa tradycyjnego – zastępowane są strukturami pła-
skimi.

Wraz z uelastycznianiem przedsiębiorstwa przeobrażeniom ulega model zatrud-
nienia, który ewoluuje w kierunku preferowania zatrudnienia pracowników na pod-
stawie umów na czas określony a także umowy-zlecenia oraz umowy o dzieło. 
Sprzyja to dostosowywaniu liczby pracowników do potrzeb przedsiębiorstwa (na-
wet tych krótkookresowych). Tylko niewielka liczba osób tworzących tzw. trzon 
załogi objęta jest nadal tradycyjną formą zatrudnienia6.

Jednocześnie zmieniają się szeroko ujmowane warunki pracy. Na znaczeniu tra-
ci tradycyjne postrzeganie pracy, wiązanie jej z konkretnym stanowiskiem, z ściśle i 
jednoznacznie określonym zakresem obowiązków. Zaciera się przy tym granica ist-
niejąca między miejscem wykonywania pracy a miejscem odpoczynku. Często tym 
pierwszym staje się mieszkanie, dom pracownika. Sprzyja temu rozpowszechnianie 

5 S. Lis, K. Santarek, S. Strzelczak, wyd. cyt. , s. 28.
6 M. Gableta, wyd. cyt., s. 125-132.
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tzw. elastycznych form organizacji czasu pracy, a także elastycznych form organiza-
cji pracy określanych niejednokrotnie jako swoiste formy zatrudnienia, jak np. tele-
praca7 (zob. tab. 1).

Należy podkreślić, iż przedstawione przeobrażenia przedsiębiorstwa związane z 
uelastycznianiem poszczególnych sfer jego funkcjonowania stwarzają określone 
uwarunkowania nie zawsze przyjmowane z entuzjazmem przez wewnętrznych i ze-
wnętrznych interesariuszy przedsiębiorstwa. Za szczególnie ważne należy uznać 
konsekwencje o charakterze społecznym znajdujące wyraz m.in. w braku odpowied-
niego przygotowania nie tylko kadry menedżerskiej, pracowników, ale i klientów do 
uelastyczniania praktyki gospodarczej.

3. Konsekwencje przeobrażeń przedsiębiorstwa
jako układu społecznego – aspekt jednostkowy i grupowy

Każde przedsiębiorstwo jest nie tylko układem technicznym, organizacyjnym 
czy ekonomicznym, lecz również układem społecznym lub szerzej – psychospołecz-
nym. Zaprezentowane rozważania dotyczące elastyczności sfery zatrudnienia zary-
sowują te jej społeczne następstwa, które mogą być istotne dla funkcjonowania 
przedsiębiorstwa jako całości. Nie można jednak pomijać analizy omawianego zja-
wiska w kontekście jego wpływu na funkcjonowanie jednostki (człowieka).

Dążenie przedsiębiorstw do zwiększania elastyczności w sferze zatrudnienia 
każe sceptycznie patrzeć na trwałość bytu pracownika pełnoetatowego. Nową per-
spektywą staje się myślenie, że w interesie pracowników jest nabywanie oraz dosko-
nalenie określonych zdolności, wśród których na plan pierwszy wysuwają się umie-
jętności:

komunikowania się z innymi, także ze względu na konieczność pracy w często  •
zmieniających się układach personalnych,
ustawicznego samokształcenia, uniezależniająca od pracy na jednym, ściśle  •
określonym stanowisku,
adaptacji do zmieniającej się sytuacji, •
ponoszenia ryzyka przy podejmowaniu nowej pracy. •
Widoczny coraz bardziej brak gwarancji pracy w jednym zawodzie czy w jed-

nym przedsiębiorstwie dla wielu ludzi oznacza konieczność wręcz rewolucyjnej 
zmiany w ich dotychczasowym myśleniu o pracy jako formie życiowej aktywności. 
Przymus stałej elastyczności może być nawet szkodliwy dla ludzi, bo to oni muszą 
być lepiej zorganizowani, bardziej dbać o swoją formę fi zyczną i psychiczną, tak by 
podejmowanie nowej pracy stanowiło swoiste wyzwanie. W takim ujęciu można 
powiedzieć, że konkurowanie na rynku pracy przez umacnianie swojej „zatrudnial-

7 Zob. A. Cierniak-Emerych, A. Jagoda-Lenartowicz, Pracownik daleko, efekty blisko. Rzeczywi-
stość i perspektywy systemu telepracy w Polsce i w innych krajach Europy, „Personel i Zarządzanie” 
2003 nr 13/14, s. 48-52.
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ności” (employability)8 łączy się ze zwiększeniem wiązki zadań do wykonania, a 
także nierzadko z przewartościowaniem aktualnych i przyszłych priorytetów (wybo-
rów) życiowych. W takich okolicznościach realne staje się zagrożenie dla równowa-
gi między życiem zawodowym a życiem osobistym (prywatnym). Jak zauważa 
S. Borkowska9, czas pracy, mimo formalnego skracania w Unii Europejskiej, ulega 
faktycznemu, często nieformalnemu i dodatkowo nieopłacanemu wydłużaniu, co ma 
negatywne konsekwencje. 

Praca na określony czas lub ograniczona do wykonania określonych zadań zmie-
nia sposób zatrudniania i wymagania stawiane zatrudnionym. Podkreśla się przy 
tym najczęściej konieczność zwiększonej samoorganizacji, samokontroli i automo-
tywacji wykonawców. Jednocześnie wskazuje się, że takie podejście i wynikające z 
niego oczekiwania względem pracowników sprzyjają ich rozwojowi. Chodzi tutaj o 
kształtowanie postaw przedsiębiorczych, otwartości i gotowości do zmian oraz po-
staw elastycznego przystosowywania się do zaistniałych warunków. Jeżeli przyjmie-
my, że w tych okolicznościach zwiększa się liczba (zbiorowość) przedsiębiorców, to 
można mówić o skutkach społecznych występujących nie tylko na poziomie jednost-
kowym, ale także na poziomie społeczeństwa i gospodarki jako całości. Należy przy 
tym jednak podkreślić, że takie ujęcie omawianych zagadnień – tj. postrzeganie ich 
w kategoriach szansy i korzyści – jest charakterystyczne dla osób wykształconych, 
posiadających wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie, a jednocześnie ceniących 
autonomię i niezależność.

Rozważanie problemu społecznych konsekwencji elastyczności zatrudnienia 
bardziej się komplikuje, gdy przyjmiemy, że dążenia przedsiębiorstwa ukierunko-
wane na realizację jego interesów nie zawsze są zbieżne z interesami pracowników. 
Jeżeli przedsięwzięcia organizacyjne dotyczące uelastyczniania sfery zatrudnienia 
są odbierane przez tych ostatnich jako przymusowe, to istnieje niebezpieczeństwo 
obniżenie zaufania w organizacji.

W literaturze przedmiotu utrwalił się już pogląd, że zaufanie jest niezwykle waż-
ne dla funkcjonowania współczesnych organizacji. W atmosferze zaufania organiza-
cyjnego łatwiej osiąga się optimum interesów różnych interesariuszy – klientów, 
pracowników, akcjonariuszy, partnerów, społeczności. Zaufanie postrzegane jest 
także jako czynnik rozwoju organizacji m.in. z tego względu, że sprzyja motywowa-
niu pracowników do kreatywności. Istotną płaszczyzną kształtowania się zaufania w 
organizacji jest zarządzanie czasem pracy, które ułatwia tworzenie i umacnianie wię-
zi między pracownikami, także na gruncie towarzyskim, niezwiązanym bezpośred-
nio z pracą10. Podkreśla się przy tym, że dla niemal wszystkich ludzi ważnym bodź-

8 „Zatrudnialność” rozumiana jako odzwierciedlenie siły przetargowej poszczególnych osób na 
rynku pracy związanej z dysponowaniem atrybutami warunkującymi zatrudnienie, a w zasadzie posia-
danie pracy (por. M. Gableta, wyd. cyt., s. 133-134).

9 S. Borkowska, Praca a życie pozazawodowe, [w:] S. Borkowska  (red.), Przyszłość pracy w XXI 
wieku, IPiSS, Warszawa 2004, s. 56. S.

10 A. Lipka, Różnorodność kulturowa a budowanie zaufania w organizacji, [w:] A. Pocztowski  
(red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Ofi cyna Ekonomiczna, Kra-
ków 2005, s. 285.
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cem jest sytuacja wspólnotowa rozumiana jako poczucie osobistego komfortu w 
stosunkach społecznych, nazywana niekiedy solidarnością, integracją społeczną, in-
stynktem stadnym czy też bezpieczeństwem socjalnym (w nieekonomicznym rozu-
mieniu tego terminu)11. Jest to szansa na koleżeństwo, na znalezienie oparcia w in-
nych ludziach.

Zaufanie, jako element kultury organizacyjnej, zakłada wyznawanie wspólnych 
norm i wartości, co ułatwia współpracę pracowników przez ich zintegrowanie wokół 
wspólnej misji. Jeśli go brakuje, to zagrożone jest ukierunkowywanie organizacji na 
zbudowanie kultury jakości związanej z uwierzeniem sobie nawzajem, że w proce-
sach produkcyjnych będą przez wszystkich dotrzymywane ustalone standardy jako-
ści12. Brak zaufania lub jego ograniczenie może spowalniać procesy decyzyjne oraz 
utrudniać powstawanie i utrwalanie relacji kooperacyjnych, których roli dla funkcjo-
nowania organizacji XXI w. – jak zauważa wielu autorów – nie sposób przecenić.

Coraz szybsze tempo zmian społecznych i rosnące znaczenie profesjonalizmu 
przyczyniają się do zaostrzania generacyjnego konfl iktu wartości między człowie-
kiem tradycyjnym a nowoczesnym13. Człowiek nowoczesny jest otwarty na nowe 
doświadczenia, stosunkowo niezależny od ojcowskiego autorytetu, ma szerokie ko-
smopolityczne perspektywy, uczestniczy w wielu grupach społecznych i jest opty-
mistą co do możliwości kontrolowania swojego środowiska. Natomiast człowiek 
tradycyjny uczestniczy w niewielu grupach społecznych, patrzy na świat podejrzli-
wie, identyfi kuje się z rodzicami, czuje się zdany na łaskę niejasnych czynników 
środowiskowych i traktuje stosunki międzyludzkie jako cel, rzadziej jako środek 
służący do jego osiągnięcia. Konfl ikty kulturowe między generacjami mogą się stać 
źródłem m.in. problemów komunikacyjnych; zła komunikacja, niewłaściwy prze-
pływ informacji (brak sprzężeń zwrotnych), a w konsekwencji niedoinformowanie 
mogą wywołać u pracowników poczucie niepewności, niechęć do współpracy i po-
noszenia odpowiedzialności za wyniki. Nieprawidłowości w systemie komunikacji 
w przedsiębiorstwie mogą doprowadzić do dezintegracji zespołów i nasilania się 
konfl iktów. W tym względzie warto podkreślić, że społeczne środowisko pracy może 
się stać istotnym źródłem demotywacji, prowadząc w konsekwencji (zazwyczaj 
przez stres) do niekorzystnych dla człowieka zmian w stanie zdrowia psychicznego 
i somatycznego. 

4. Zakończenie 

Trudne do przewidzenia zmiany w otoczeniu, a także w wewnętrznych warun-
kach funkcjonowania przedsiębiorstw powodują, że immanentną ich cechą w XXI w. 
powinna być gotowość do odpowiednio szybkiego reagowania na te zmiany. Funk-

11 Ch.I. Barnarda, Funkcje kierownicze, NOWOCZESNOŚĆ, AE, Czytelnik, Kraków 1997, 
s. 163-182.

12 A. Lipka, wyd. cyt., s. 282.
13 Por. Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 2001, s. 283-284.
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cjonowanie, a także osiąganie sukcesu w tych warunkach wymaga uelastyczniania 
różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. 

Jak wykazano w artykule, uelastycznienie sprzyja m.in. preferowaniu w przed-
siębiorstwie celów natury ogólnej, różnicowaniu oferty wyrobów i usług, dążeniu do 
ograniczania liczby zapasów z jednoczesnym zwiększaniem rezerw zdolności pro-
dukcyjnych. Elastyczność jest przy tym obecnie uznawana za szczególną kompeten-
cję nie tylko w odniesieniu do przedsiębiorstwa jako całości (na co wskazano w 
tekście), ale i w odniesieniu do jednostki (człowieka – pracownika). 

Tempo, a przede wszystkim charakter omawianych przeobrażeń istotnie prze-
kształcają społeczną sferę podmiotów gospodarczych. Dążenie do zwiększania ela-
styczności prowadzi jednak do określonych konsekwencji (m.in. takich jak rozluź-
nienie więzi pracowników z przedsiębiorstwem) nie zawsze ocenianych pozytywnie 
przez wewnętrznych interesariuszy. Staje się następstwem odchodzenia od tradycyj-
nych, stabilnych form zatrudnienia na rzecz form cywilnoprawnych, jak np. umowa 
o dzieło, umowa-zlecenie. Towarzyszy temu niebezpieczeństwo ograniczania zaufa-
nia do osób luźno związanych z organizacją.

Warto mieć na uwadze, iż ostateczny bilans pozytywnych i negatywnych konse-
kwencji omawianych przeobrażeń będzie zależał od indywidualnych oczekiwań i 
preferencji wewnętrznych interesariuszy, tj. pracodawców i pracobiorców, oraz 
możliwości ich obopólnego zaakceptowania w określonej sytuacji. Ci, których po-
stawy i zachowania cechuje elastyczność i przedsiębiorczość oraz wysoki poziom 
kompetencji, mogą w tych okolicznościach dostrzegać więcej możliwości i korzy-
ści. Dla innych owa mieszanina szans i zagrożeń może oznaczać niepokojącą inge-
rencję pracy w życie pozazawodowe utożsamianą z wymuszoną zmianą charakteru 
pracy w wydłużonym czasie. W związku z tym należy brać pod uwagę zjawiska, 
wobec których przedsiębiorstwo może zareagować elastycznie, ale także rozważać 
konsekwencje tych decyzji.
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THE ENTERPRISE’S FLEXIBILITY AND ITS CONSEQUENCES
FOR THE SOCIAL SYSTEM

Summary

The paper examines circumstances that stimulate employers to introduce the policy of fl exibility 
in enterprise. The authors postulate that employers’ aim to introduce fl exibility in employment should 
be examined not only in terms of opportunities, but also risks. The risk involved is mainly associated 
with limited receptivity of the employer towards the issue of employment security, with resulting pro-
blems of organizational trust, decreased loyalty of employees and other consequences that affect com-
pany operation.
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