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Wstęp

Powszechnie wiadomo, że zarządzanie dotyczy działań kierowniczych mających 
na celu takie sytuowanie instytucji w otoczeniu, by ta mogła przetrwać. Można za-
tem skonstatować, że miarą doskonałości zarządzania jest czas trwania instytucji. 
Warto sobie uświadomić, że ów czas zależy nie tylko od warunków, w jakich instytu-
cja funkcjonuje, doświadczenia i predyspozycji kierowników, ale również w znacz-
nym stopniu od umiejętnego korzystania przez nich z dorobku nauki o zarządzaniu. 
Korzystając z tego dorobku, kierownicy zmagają się jednak z wieloma trudnościami. 
Na trzy z nich warto tu zwrócić uwagę. 

Pierwsza trudność związana jest z przełożeniem wiedzy ogólnej na konkretną 
sytuację danej instytucji. Tak bowiem jest, że nauka o zarządzaniu mówi o instytucji 
w ogóle, nie zaś o jej konkretnej postaci. Zatem nie wszystko można w prosty spo-
sób zastosować w praktyce.

Druga komplikacja polega na tym, że nauka o zarządzaniu proponuje wiele kon-
cepcji, nurtów, metod i technik. Które z nich wybrać, by zapewnić instytucji spraw-
ność? Oto dylemat współczesnego kierownika.

Wreszcie trzecia niedogodność jest następstwem swoiście rozumianej atomiza-
cji nauki o zarządzaniu, skutkiem czego zatraca się holistyczną wizję zarządzania 
instytucją. Może się bowiem okazać, że doskonałe rozwiązanie cząstkowe nie za-
wsze usprawnia całość.

W niniejszym zeszycie zawarto opracowania będące wynikiem badań teoretycz-
nych i praktycznych. Nie są one pozbawione niedostatków, o których wyżej wspo-
mniano, bo taka jest natura ,,produktów” będących wynikiem badań naukowych. 
Mają jednak wartość poznawczą, co sprawia, że mogą być zaczynem interesującej 
dyskusji naukowej, a niektóre z zawartych tu propozycji mogą być wykorzystane w 
pracy kierowniczej.

Zeszyt jest zbiorem artykułów, w których autorzy podejmują różną problematy-
kę z dziedziny zarządzania i stosują często odmienne podejścia metodyczne. Stąd 
pewien dyskomfort redagującego w obszarze logicznego i chronologicznego ułoże-
nia całości opracowania. Poruszone w opracowaniu zagadnienia dotyczą m.in.: za-
rządzania strategicznego, zarządzania kadrami, struktur organizacyjnych, kultury 
organizacyjnej, zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Euro-
pejskiej.

W niniejszej publikacji znalazły się nie tylko artykuły naukowe. Zawarto w niej 
również wypowiedzi wybitnych przedstawicieli nauki o zarządzaniu, którzy odpo-
wiadają na tzw. banalne pytania zadane przez redaktora naukowego niniejszego ze-
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szytu. Chodzi o przybliżenie czytelnikowi znaczących postaci nauki o zarządzaniu, 
należących do różnych generacji badaczy, o poznanie ich opinii w sprawach podsta-
wowych dla zarządzania, które przecież nie są tak jednoznaczne. W tym opracowa-
niu zechcieli się wypowiedzieć prof. dr hab. Maria Romanowska, prof. zw. dr hab. 
dr h.c. Stanisław Sudoł oraz prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, którym serdecznie za 
to dziękuję.

Mieczysław Przybyła



O CO WARTO PYTAĆ WIEDZĄCYCH?

Zarządzanie jest jednym z najstarszych rodzajów działań wykonywanych przez 
człowieka, który zawsze tworzył zbiorowości ludzkie przyjmujące postać instytucji. 
Chociaż wykonywanie działań w instytucjach jest w pewnym sensie udręką dla czło-
wieka (ograniczanie swobody zachowań), to jednak korzyści skłaniające do ich two-
rzenia przewyższają owe niedogodności. Korzyści te związane są m.in. z możliwo-
ścią osiągnięcia efektu synergicznego, zadośćuczynienia potrzebie afiliacji oraz 
łagodzenia chaosu. Historia cywilizacji jest zatem historią instytucjonalizacji, która 
swoim zasięgiem obejmuje coraz więcej obszarów działalności ludzkiej. Można 
więc suponować, iż wiedza praktyczna z zakresu zarządzania instytucjami jest po-
wszechna i dobrze ugruntowana.

Nie można tego powiedzieć o zarządzaniu jako dyscyplinie naukowej, która li-
czy sobie zaledwie sto lat. Wówczas bowiem prekursorzy tej dziedziny wiedzy okre-
ślili obiekt jej badań, którym jest instytucja funkcjonująca w otoczeniu, zastosowali 
naukową metodykę rozwiązywania problemów polegającą na ścisłej obserwacji, 
analizie i pomiarze czasu (metodę tę przejęto z nauk przyrodniczych) oraz podjęli 
wysiłek określenia wspólnoty semiotycznej w tej dziedzinie wiedzy. 

Jako nauka empiryczna zarządzanie ewoluuje tak, jak realia, w których funkcjo-
nują instytucje będące obiektem jej badań. Nie ma zatem jednej koncepcji zarządza-
nia, jest ich wiele i stale pojawiają się nowe.

Wyżej stwierdzono, iż obiektem badań nauki o zarządzaniu jest instytucja funk-
cjonująca w otoczeniu, warto jednak zauważyć, że jest nią przede wszystkim przed-
siębiorstwo, a więc instytucja spełniająca specyficzną rolę wobec społeczeństwa, w 
którym funkcjonuje. Rola ta polega na zaspokajaniu potrzeb materialnych, warun-
kiem zaś jego przetrwania jest osiąganie nadwyżki przychodów nad kosztami. Spe-
cyfika kierowania tego typu instytucją uwarunkowana jest ową rolą i celami, które 
osiąga, charakterem składników ontycznych i osobliwością sfery aksjologicznej, w 
której dominują kryteria ekonomiczne.

Współcześni badacze często zadają pytanie, czy wiedzę teoretyczną z zakresu 
zarządzania można wykorzystać do kierowania innego typu instytucjami, a więc ta-
kimi, którymi się rządzi, administruje czy też przewodzi? Czy tworząc teorię, należy 
poszerzyć obszar instytucjonalny badań i mówić nie tyle o nauce o zarządzaniu, ile 
o naukach o zarządzaniu? Czy też może przyjąć nowy paradygmat w nauce o zarzą-
dzaniu, przenieść ją na wyższy poziom abstrakcji w taki sposób, by można ją od-
nieść do wszystkich typów instytucji? 

Wątpliwości i rozterki współczesnego badacza budzi nie tylko brak jednoznacz-
nego określenia obiektu badań, ale i nadmierna atomizacja podejmowanych zagad-



14 Mieczysław Przybyła  

nień, rodząca zjawisko negatywnie ocenianej autonomizacji. Na gruncie nauki o 
zarządzaniu pojawiają się nierzadko nowe byty, rządzące się własnymi prawami. 
Gubi się holistyczną wizję instytucji i procesu zarządzania nią, zapomina się o ko-
nieczności kompleksowego badania zjawisk i systemowych zależnościach między 
nimi. 

Wiele wątpliwości budzi aspekt metodologiczny nauki o zarządzaniu. Jako na-
uka empiryczna zarządzanie preferuje podejście indukcyjne do rozwiązywania pro-
blemów, a dedukcja i wnioskowanie przez analogię znajdują się w sferze pobożnych 
życzeń (tak twierdzą niektórzy badacze, z czym można się zgodzić). 

Wreszcie dyskomfort badacza potęguje brak klarowności odnośnie do sfery se-
mantycznej nauki o zarządzaniu. Na jej obszar wprowadza się bowiem pojęcia i 
kategorie, które opisują na ogół znane procesy, zdarzenia, zjawiska i niewiele one 
wnoszą nowego do tej dziedziny wiedzy. 

Wymienione rozterki i dylematy badacza mogą być albo potwierdzone, albo od-
rzucone przez innych. Warto więc pytać „wiedzących” o ich stosunek do spraw pod-
stawowych z zakresu zarządzania po to, by uniknąć ignorancji intelektualnej bądź 
też zostać zainspirowanym do kreatywnych rozwiązań.

Pragniemy, by w każdej następnej edycji Prac Naukowych Uniwersytetu Ekono-
micznego z serii Zarządzanie znalazły się wypowiedzi „wiedzących” przybliżające 
do prawdy, której tak trudno dociekać.

Mieczysław Przybyła



Prof. zw. dr hab. Maria Romanowska

Prof. zw. dr hab. Maria Romanowska 
jest kierownikiem Katedry Zarządzania w 
Gospodarce w SGH w Warszawie. Jest wy-
bitną przedstawicielką wśród badaczy zaj-
mujących się zarządzaniem strategicznym, 
członkiem Prezydium Komitetu Nauk Or-
ganizacji i Zarządzania PAN.

CZY ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
JAKO KONCEPCJA TEORETYCZNA

WYCZERPAŁO SWOJE MOŻLIWOśCI W ZAKRESIE
SYTuOWANIA PRZEDSIęBIORSTWA

W CORAZ BARDZIEJ NIEPEWNYM OTOCZENIu?

Odpowiedź na to pytanie wymaga przyjęcia przez odpowiadającego pewnych 
założeń dotyczących charakteru koncepcji zarządzania strategicznego z jednej stro-
ny i charakteru otoczenia organizacji z drugiej strony.

Jeśli chodzi o charakter koncepcji zarządzania strategicznego, to istotna jest od-
powiedź na pytanie, czy teoria zarządzania, a w tym koncepcja zarządzania strate-
gicznego, ma charakter normatywny czy opisowy. Jeżeli ma charakter normatywny, 
to należy żądać od przedstawicieli nauk o zarządzaniu opracowania normatywnych 
modeli postępowania w różnego typu sytuacjach strategicznych oraz zasad i algoryt-
mów rozwiązywania różnych klas problemów strategicznych. I trzeba przyznać, w 
tym zakresie zarządzanie strategiczne słabo wspiera praktykę. Nie daje gotowych 
procedur zarządzania strategicznego ani wskazówek, jak wybrać i zrealizować opty-
malną strategię w przedsiębiorstwie.

Jeżeli jednak uznamy, a ku temu się skłaniam, że nauki o zarządzaniu mają cha-
rakter raczej opisowy niż normatywny, to zadania naukowców zajmujących się pro-
blematyką zarządzania strategicznego należy sformułować następująco:

1. Badać zachowania strategiczne przedsiębiorstw w różnego typu sytuacjach i 
w różnego typu klasach problemów decyzyjnych oraz analizować związki wyborów 
strategicznych z czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi organizacji.

2. Tworzyć i opisywać na podstawie badań praktyki zarządzania modele strategii 
ze wskazaniem, w jakich sytuacjach i uwarunkowaniach są one najczęściej wybierane 
i jakie są szanse i zagrożenia związane z wyborami poszczególnych modeli strategii.
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3. Badać procesy wdrażania decyzji strategicznych i związków między uwarun-
kowaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi tych procesów a decyzjami o zmianie 
strategii.

4. Opracować i stale doskonalić zestaw narzędzi analizy, planowania strategicz-
nego i kontroli realizacji strategii.

Wskazane tu zadania koncepcja zarządzania strategicznego wypełnia w zadowa-
lającym stopniu. Co więcej, stale się rozwija, tworzą się kolejne szkoły zarządzania 
strategicznego, poszerzając zestaw metod analizy i planowania strategicznego. Im 
więcej podejść i modeli teoretycznych tworzą przedstawiciele nauki, tym łatwiej 
menedżer może odnaleźć model teoretyczny zbliżony do problemu, z jakim ma do 
czynienia w praktyce, zrozumieć swoją sytuację i zainspirować się jedną z modelo-
wych strategii pasującą do rzeczywistej sytuacji. Tym samym można stwierdzić, że 
rozwój koncepcji zarządzania strategicznego nadąża za rozwojem praktyki zarzą-
dzania i dobrze objaśnia menedżerom zawiłości współczesnej strategii.

Jeżeli chodzi o charakter otoczenia organizacji, to stwierdzenie o rosnącej nie-
pewności otoczenia przedsiębiorstwa uważam za nieuzasadnione. Za moment prze-
łomowy w rozwoju przedsiębiorstw można uznać lata 70. – wtedy po raz pierwszy 
zauważono, że otoczenie przestało być przewidywalne i przybrało charakter niecią-
gły (turbulentny) (P. Drucker, I.H.Ansoff). Za główną przyczynę nieciągłości oto-
czenia uważa się związek zdarzeń i procesów gospodarczych z polityką, która jest 
zawsze nieprzewidywalna. Kolejne dekady, ze względu na postępującą globalizację, 
tylko nasiliły ten problem, zwiększając podatność przedsiębiorstw na zdarzenia po-
lityczne, gospodarcze i społeczne zachodzące w różnych częściach świata. Ale szok 
i zaskoczenie wynikające z nieciągłości zmian już dawno minął. Już kilka pokoleń 
menedżerów zostało wykształconych w przekonaniu, że „jedyną stałą rzeczą są 
zmiany” (P. Drucker) i współcześni menedżerowie są przygotowani w sensie wiedzy 
i nastawienia psychicznego do radzenia sobie z nieprzewidywalną przyszłością. Na-
uki o zarządzaniu wyposażyły ich w bogaty zestaw metod prognozowania niepew-
ności (np. metody scenariuszowe) i metod zarządzania uwzględniających częste ko-
rekty programu i ograniczających ryzyko działania w warunkach częstych zmian.

Zatem odpowiedź na pytanie postawione przez Pana Profesora Przybyłę 
brzmi – nie, zarządzanie strategiczne jako koncepcja teoretyczna nie wyczerpa-
ło swoich możliwości w zakresie sytuowania przedsiębiorstwa w coraz bardziej 
niepewnym otoczeniu. Przeciwnie, rozwój teorii i coraz wyższy poziom wiedzy i 
zrozumienia uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstwa wśród menedżerów dają 
nadzieję na lepszą jakość zarządzania rozwojem przedsiębiorstw.
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CZY ZARZĄDZANIE  JEST NAuKĄ,
A JEśLI TAK, TO JAK JĄ uSYTuOWAĆ

POśRóD INNYCH NAuK? 

Próbę odpowiedzi na postawione pytanie należy rozpocząć od konstatacji, że 
zarządzanie jest przede wszystkim działaniem praktycznym, czyli świadomą i celo-
wą aktywnością mniejszych lub większych zespołów ludzkich dążących do zrealizo-
wania określonych przedsięwzięć. Do tego  potrzebne są w konkretnych sytuacjach 
określone zasady i metody oraz umiejętności planowania i koordynowania tych ze-
społowych wysiłków. Praktyczna realizacja pewnych zasad zarządzania występuje 
od zarania dziejów, od czasu rozpoczęcia realizowania przez ludzi złożonych działań 
zespołowych. Można śmiało powiedzieć, że nie powstałoby siedem cudów świata 
starożytnego i Wielki Mur Chiński oraz zadziwiające budowle Majów i Azteków, a 
także strzeliste gotyckie katedry średniowiecza bez umiejętności zarządzania. W ich 
realizacji uczestniczyły ogromne masy ludzi, korzystano z poważnych zasobów ma-
terialnych przy bardzo niskim poziomie techniki. Zarządzanie postrzega się jako 
swojego rodzaju sztukę, rozumianą jako umiejętność, mistrzostwo, wynikające z ta-
lentu, intuicji, wiedzy i doświadczenia praktycznego.

Na skutek wielu okoliczności (co można skrótowo określić wzrostem złożoności 
świata) praktyka zarządzania staje się coraz bardziej trudna. Samo doświadczenie, 
nawet najbardziej uzdolnionych menedżerów, już dziś nie wystarcza. Wymaga ono 
opisu, sklasyfikowania i oceny. Poza tym konieczne jest ustalenie, co w nim ma 



18 Stanisław Sudoł  

charakter trwały, a co tylko przejściowy, co dotyczy tylko pojedynczych podmiotów 
gospodarczych lub społecznych, a co dużych zbiorów tych podmiotów. I w tym za-
kresie z pomocą przychodzi nauka, która może uogólnić doświadczenie, ustalić pra-
widłowości (prawa) dotyczące zarządzania oraz formułować teorie naukowe opisu-
jące i objaśniające rzeczywistość (procesy, zjawiska i stany) w zakresie zarządzania. 
Przez teorię naukową rozumie się zespół definicji, twierdzeń i praw, a także hipotez 
prowadzących do rozwoju nauki, które tworzą rzeczowo powiązaną oraz logicznie 
uporządkowaną i spójną całość. Rozwój gospodarczy i – szerzej – cywilizacyjny 
wzmaga popyt na produkty tych nauk.

Zarządzanie stało się obecnie jednym z najważniejszych czynników rozwoju go-
spodarczego i społecznego. Trudno byłoby to komukolwiek kwestionować. Sama ta 
okoliczność wystarczająco uzasadnia, aby zarządzanie było przedmiotem badań na-
ukowych. Bez wiedzy teoretycznej wiedza praktyczna dotycząca zarządzania byłaby 
bardzo spłycona, powierzchowna. Efektem nauki o zarządzaniu jest społecznie uży-
teczna wiedza w postaci ustalonych prawidłowości dotyczących życia gospodarcze-
go i społecznego oraz teorii, które tłumaczą określoną dziedzinę rzeczywistości i/lub 
– dostarczając projekty do zastosowania – pomagają tę rzeczywistość racjonalizo-
wać. Zarządzanie jest przedmiotem badań w różnych ośrodkach naukowych, a ich 
wyniki cieszą się dużym zainteresowaniem. Nic przeto dziwnego, że w prawie 
wszystkich krajach, a zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, zasad zarządzania 
naucza się na uniwersytetach i innych szkołach wyższych, a wydziały zarządzania  
tych uczelni należą do bardzo obleganych. Ponadto publikacje dotyczące zarządza-
nia wydaje się w dużych nakładach. Systematycznie organizuje się seminaria i świa-
towe kongresy naukowe dotyczące zarządzania.

Pomijając określanie nauki związanej z zarządzaniem w pierwszym okresie jej 
kształtowania się, przez długi czas w Polsce stosowane było określenie „nauka orga-
nizacji i zarządzania”. Obecnie już prawie powszechnie używamy w naszym kraju 
określenia „nauki o zarządzaniu”. Dobrze, że używamy tu liczby mnogiej, gdyż pod-
kreśla to wielość źródeł i nurtów tych nauk oraz ich obecne duże wewnętrzne zróż-
nicowanie.  

Należy wyraźnie powiedzieć, że stopień ścisłości, pewności, zasięgu (uniwersa-
lizmu) i trwałości twierdzeń (praw) nauk o zarządzaniu (podobnie jak w wypadku 
innych nauk społecznych) jest niższy, niż ma to miejsce w naukach ścisłych i przy-
rodniczych, co wynika z ich natury. Nauki społeczne, w tym nauki o zarządzaniu, nie 
dysponują jak nauki ścisłe i przyrodnicze stabilnymi „prawami naturalnymi” (choć 
one też się zmieniają), co oznacza, że prawa tych pierwszych są w większym stopniu 
ograniczone w czasie i w przestrzeni. Na przykład reguły zarządzania przedsiębior-
stwami czy urzędami w XIX wieku nie będą odpowiadały rzeczywistości w XXI 
wieku. Podobnie reguły dotyczące zarządzania przestrzegane w USA nie będą ade-
kwatne w stosunku do warunków w Turcji. Prawa nauk o zarządzaniu są bardzo 
ograniczone w czasie i w przestrzeni. Poszukiwanie „prawd wiecznych” w naukach 
o zarządzaniu jest utopią.
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Mówi się, że nauki o zarządzaniu nie dysponują powszechnie przyjętym w śro-
dowiskach naukowych paradygmatem naukowym czy kilkoma paradygmatami, któ-
re wyznaczałyby dominujące podejście badawcze w dyscyplinie i scalałyby wszyst-
kie występujące w nich nurty, kierunki i szkoły. Sprawa jest dyskusyjna, gdyż jedni 
autorzy twierdzą, że nauki o zarządzaniu znajdują się w przedparadygmatycznym 
stadium rozwoju, podczas gdy inni uważają, że paradygmaty takie istnieją, ale ule-
gają ewolucji odpowiednio do zmian w otoczeniu biznesowym i w samych organi-
zacjach. Autor tego krótkiego opracowania sądzi, że w bogatej literaturze można 
znaleźć takie sformułowania, które mogą stanowić „kanony”, podstawowe zasady 
zarządzania, a z czasem nawet pretendować do roli paradygmatów.  

Nauki o zarządzaniu zalicza się do nauk praktycznych, których główną funkcją 
jest funkcja projekcyjna, tzn. formułowanie wskazań, jak doskonalić proces zarzą-
dzania. Stawia się nieraz pytanie, czy wobec tego mogą one pełnić również funkcję 
poznawczą, tzn. ustalać prawa i prawidłowości w zakresie zarządzania? Autor tej 
krótkiej notatki odpowiada na to pytanie zdecydowanie pozytywnie. Aby móc pro-
ponować doskonalenie zarządzania, nauki te muszą opisywać istniejące procesy za-
rządzania, odróżniać różne ich rodzaje i typy oraz rozpoznawać warunki i czynniki 
je kształtujące. Zarządzanie jest częścią rzeczywistości społecznej; w nim odzwier-
ciedla się wiele czynników społecznych, ekonomicznych, psychologicznych, poli-
tycznych, technicznych i innych, w których występują określone prawidłowości, 
które można i powinno się badać, tak jak to robią socjolodzy czy psycholodzy spo-
łeczni i politolodzy. Wprawdzie w jednych naukach dominuje funkcja poznawcza, a 
w innych funkcja projekcyjna, ale chyba we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach 
naukowych występuje nierozłączność tych dwóch funkcji. Więcej – należy mieć 
świadomość, że zasoby naukowej wiedzy teoretycznej są przetwarzane w zasoby 
wiedzy praktycznej, prowadząc do jej praktycznego zastosowania. 

Wypowiadając zdecydowany pogląd, że zarządzanie, poza tym, że jest działal-
nością praktyczną, jest także nauką, należy zauważyć, że jest to nauka młoda, bo 
licząca nieco ponad 100 lat, co w stosunku do wielu dziedzin i dyscyplin naukowych 
nie jest długim okresem. Młodość nauk o zarządzaniu powoduje, iż wiele, nawet 
podstawowych, kategorii, pojęć, prawidłowości ma jeszcze charakter „miękki” – 
jest różnie formułowane oraz zbyt wiele jest w nich elementów nieudowodnionych 
metodami naukowymi, stwierdzeń niesprawdzonych, zbyt wiele tu subiektywizmu. 
Bardzo łatwo buduje się „nowe teorie” w zakresie zarządzania, którym brak dosta-
tecznej weryfikacji empirycznej, tak że można je traktować co najwyżej jako hipote-
zy, a nieraz jako czyste spekulacje. Występuje konieczność stałego podnoszenia 
standardów (rygorów) naukowych dotyczących nauk o zarządzaniu, w zakresie za-
równo gromadzenia wiedzy, jak i metod badawczych. Muszą o to zadbać same śro-
dowiska naukowe i nikt za nie tego nie zrobi. Dotyczy to nie tylko Polski.

Sam zakres nauk o zarządzaniu nie doczekał się dotąd takiego określenia, które 
byłoby powszechnie albo prawie powszechnie przyjęte w środowiskach naukowych. 
Niejasności wokół tego, co należy do nauk o zarządzaniu, jaki jest ich zakres proble-
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mowy, nie sprzyjają ich rozwojowi, hamują ten rozwój i obniżają rangę tej dyscypli-
ny. Dotychczasowa oficjalna wykładnia Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytu-
łów, z którą się utożsamiam, jest następująca: „Nauki o zarządzaniu zajmują się 
powstawaniem, funkcjonowaniem, przekształcaniem, rozwojem i współdziałaniem 
organizacji (instytucji):

życia gospodarczego, a zwłaszcza przedsiębiorstw, –
administracji publicznej (rządowej i samorządowej),  –
użyteczności publicznej (instytucje naukowe, oświatowo-wychowawcze, służby  –
zdrowia i opieki społecznej, instytucje kulturalne, polityczne, religijne, militarne 
i inne)”.
Choć obszary nauk o zarządzaniu są szerokie i już w ich ramach ukształtowały 

się lub się dopiero kształtują subdyscypliny, to jednak wyrażam pogląd, że ramy 
nauk o zarządzaniu należy obecnie – zgodnie z trendem światowym – jeszcze roz-
szerzyć o tzw. zarządzanie publiczne (public management). Będzie to wyrazem 
otwarcia się nauk o zarządzaniu na nowe, ważne dziedziny i problemy życia spo-
łecznego, przyczyniając się do  podnoszenia ich sprawności i efektywności. 

Stałe powstawanie nowych dyscyplin naukowych powoduje, iż coraz trudniejsze 
jest wyznaczenie granic między nimi. Dotyczy to także nauk o zarządzaniu. Najtrud-
niejsze jest rozgraniczenie pomiędzy nimi a ekonomią. Problemu tego tu nie oma-
wiamy.

Cały dorobek naukowy w zakresie zarządzania, tak jak i innych nauk, musi ciągle 
podlegać weryfikacji, w toku której stale dodaje się do niego wyniki nowych badań, 
równocześnie odrzucając dotychczasowe prawa czy zasady, które się z czasem zdez-
aktualizowały albo od początku budziły wątpliwości.    

Jeżeli chodzi o miejsce nauk o zarządzaniu wśród dziedzin i innych dyscyplin 
naukowych, to – moim zdaniem – są możliwe tylko dwa rozsądne rozwiązania: 

zarządzanie stanowi samodzielną dziedzinę nauki, tak jak to ma miejsce w kra- –
jach anglosaskich (management sciences), co w warunkach polskich wiązałoby 
się z korzyściami, ale także z pewnymi niebezpieczeństwami, których tu nie 
omawiamy,
stanowią one dyscyplinę w ramach dziedziny nauk ekonomicznych, tak jak to  –
ma obecnie miejsce w oficjalnej klasyfikacji nauk, przy czym należy – moim 
zdaniem – zlikwidować nauki o zarządzaniu w dziedzinie nauk humanistycz-
nych; występowanie jednej dyscypliny w dwóch dziedzinach nauki jest rozwią-
zaniem dziwacznym.
Pragnę jeszcze dodać, że zgłoszono propozycję zlikwidowania dziedziny nauk 

ekonomicznych w klasyfikacji nauk i włączenia ich do dziedziny nauk społecznych, 
czego efektem byłoby nietraktowanie nauk o zarządzaniu jako samodzielnej dyscy-
pliny naukowej. Propozycja ta – w świetle sytuacji w nauce światowej oraz bardzo 
dużego znaczenia nauk o zarządzaniu dla życia gospodarczego i społecznego – jest 
zupełnie niedorzeczna. Jej zrealizowanie przyniosłoby szkody dla nauki i praktyki 
życia gospodarczego i społecznego. 
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CZY KONCEPCJE, JAKIE POJAWIAJĄ SIę W NAuKACH
O ZARZĄDZANIu, MOŻNA NAZWAĆ TEORIAMI,

A JEśLI NIE, TO RODZI SIę WĄTPLIWOśĆ,
CZY ,,ZARZĄDZANIE” JEST NAuKĄ?

Problemy „teoretyzowania” i „naukowości” zarządzania to fundamentalne pyta-
nia o tożsamość naszej dyscypliny. Słowo „teoria” zostało zaczerpnięte z greki i 
oznaczało pierwotnie: oglądanie, rozważanie, kontemplację. Nowa Encyklopedia 
Powszechna PWN wskazuje na ogólniejsze, a także uszczegółowione określenie 
teorii. Znaczenie szersze to: „usystematyzowana wiedza wyjaśniająca daną dziedzi-
nę rzeczywistości”. Znaczenie węższe: „teoria naukowa, system twierdzeń logicznie 
i rzeczowo uporządkowanych, powiązanych określonymi stosunkami logicznymi, 
występującymi w danej nauce, oraz spełniający przyjęte w niej kryteria naukowości 
i poprawności metodologicznej”. Wiele koncepcji tworzonych na gruncie nauk o 
zarządzaniu mieści się w ramach obu wspomnianych definicji, zatem są one teoriami 
naukowymi. A jednak daleko im do teorii nauk przyrodniczych. W teoriach organi-
zacji i zarządzania, podobnie zresztą jak i innych nauk społecznych, znacznie niższy 
jest stopień ogólności i bardzo słaba jest moc predykcyjna. W przeciwieństwie do 
przyrodoznawstwa nie znajduje szerszego zastosowania aparat matematyczny stano-
wiący przecież uniwersalny język natury. Nauki o zarządzaniu nie stworzyły jedne-
go paradygmatu i znajdują się w stadium przejściowej lub permanentnej wielopara-
dygmatyczności. 

Czy słabość teorii w naukach o zarządzaniu może przesądzać o ich nienaukowo-
ści? Neopozytywiści uznaliby, że tak, i wskazali, że brak realizacji programu scien-
tific management oznacza zaniechanie wdrażania ideału „prawdziwej” nauki. Z tego 
punktu widzenia zarządzanie prowadzące do doskonalenia organizacji jest działal-
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nością wyłącznie praktyczną, nienaukową, taką jak np. rzemiosło. Z drugiej strony 
nauki o zarządzaniu pozwalające sobie na pogłębione analizy natury teoretycznej i 
metodologicznej nie będą, zgodnie z kryteriami neopozytywistycznymi, nauką, lecz 
metafizyką. Ideały neopozytywistycznej nauki pokutują w głowach wielu badaczy 
nauk o zarządzaniu, przyczyniając się do powstania kompleksów wobec bardziej 
„naukowych” nauk przyrodniczych i technicznych. Uważam, że powinniśmy odrzu-
cić fundamentalizm epistemologiczny, przyjmując liberalne kryteria rozumienia na-
uki jako działalności poznawczej i wiedzotwórczej poddanej rygorom metodolo-
gicznym i treściowym oraz interpretowanej społecznie jako naukowa. Nauki o 
zarządzaniu podejmują kluczowe dla współczesności problemy efektywnej organi-
zacji, tworzą teorie „średniego zasięgu”, wpływają na kształt rzeczywistości spo-
łecznej oraz wchodzą w skład instytucji akademickich. Spełniają zatem funkcje po-
znawcze poddane rygorom metody i są społecznie postrzegane jako nauka. 

Nauki o zarządzaniu zajmują się bardzo złożonym obszarem badań obejmują-
cym systemy społeczno-kulturowe i nie radzą sobie, jak dotychczas, z wieloma pro-
blemami natury teoretycznej i pragmatycznej. Pola badawcze zarządzania są zresztą 
interdyscyplinarne i przenikają się m.in. z: ekonomią, socjologią, politologią, antro-
pologią kulturową, a nawet naukami technicznymi i prawnymi. Dlatego, choć uwa-
żam, że nauki o zarządzaniu spełniają kryteria „naukowości”, powinniśmy skoncen-
trować się na rozwiązywaniu problemów badawczych, a nie na wskazywaniu na 
odrębność i swoistość obszaru nauk o zarządzaniu. Przyjmując orientację na proble-
my i pola badawcze, możemy w dużej mierze ignorować instytucjonalne podziały na 
dziedziny i dyscypliny nauki. Powinniśmy być otwarci na inspiracje płynące z in-
nych nauk społecznych i przyrodniczych, ponieważ rzeczywistość nie respektuje 
naszych historycznych podziałów na różne dyscypliny nauki. Twórcze rozwiązania 
problemów poznawczych organizacji i zarządzania mogą tkwić w podejściu transdy-
scyplinarnym.



Zbigniew Antczak

FuNKCJA PERSONALNA (NA TLE NAuK O ZARZĄDZANIu) 
A uWARuNKOWANIA METODOLOGICZNO- 

-PARADYGMATYCZNE NAuK SPOŁECZNYCH

1. Wstęp 

Pomimo że problem założeń systemowo-holistycznych funkcjonowania organi-
zacji jest fundamentalny, a proces naukowego poznania rzeczywistości uwarunko-
wany aksjologicznie, to w ważkich pracach, których autorzy m.in. próbują dokonać 
szerszych podsumowań procesów przeobrażających otoczenie i przedsiębiorstwo, 
ich uwadze umyka refleksja na temat uwarunkowań metodologiczno-paradygma-
tycznych (zob. np. [Brilman 2002; Grudzewski, Hejduk 2002]). Dlatego autor – i to 
jest cel artykułu – chce zdiagnozować (założenie implicite: przy aktualnym stanie 
wiedzy) wpływ uwarunkowań metodologiczno-paradygmatycznych nauk społecz-
nych na funkcję personalną (na tle nauk o zarządzaniu). Wykorzystane zostaną w 
nim zarówno wiedza autora pochodząca z rozlicznych i obszernych badań własnych 
[Antczak, Listwan 2007, s. 16]1, jak i eksploracja związanej z problemem literatury 
fachowej2. 

2. Systematyzacja istotniejszych użytych pojęć

Funkcja personalna (FP) to całokształt działań związanych z ludźmi, zmierzają-
cych do osiągnięcia celów organizacji i zaspokojenia potrzeb jej uczestników. Forma 
realizacji FP jest swoistą praktyką mającą miejsce w danym przedsiębiorstwie, opi-
sywaną (mniej lub bardziej trafnie) za pomocą pewnej konwencji terminologicznej, 
np. jako zarządzanie zasobami ludzkimi, kapitał ludzki itp. Ewolucja to proces prze-
obrażeń, zmian, przechodzenia do stanów bardziej złożonych/doskonalszych, wszel-
ki rozwój [Antczak 2005a, s. 17 i nast.; Listwan 1995; Słownik języka... 1992, s. 563]. 

1 Doświadczenie pochodzi zarówno z badań starszych, jak i nowszych, zarówno indywidualnych 
autora, jak i zespołowych Katedry Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Z nowszych badań (celowo dobrane organizacje), np. w latach 1998-2003: 16/18; 1998-2000: 100; 
2001-2006: 164 (w II etapie); 2005/2006: 31/35; 2006: 93/101.

2 Zob. literatura artykułu. 
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W literaturze przedmiotu na określenie działań związanych z zatrudnionymi w 
organizacji/przedsiębiorstwie3 można znaleźć wiele terminów, m.in. np. administro-
wanie/zarządzanie/kierowanie (niekiedy z przymiotnikiem: strategiczne) persone-
lem, kadrami, zasobami ludzkimi, wartością zasobów ludzkich, zasobami pracy, 
potencjałem ludzkim/pracy/społecznym, kierowanie/zarządzanie kapitałem społecz-
nym/ludzkim/intelektualnym, polityka/gospodarka kadrowa, marketing/proces ka-
drowy itd. (zob. m.in. [Słownik języka... 1992, s. 619; Antczak 2005a, s. 17 i nast.; 
Pocztowski 1993, s. 13-22; Stalewski 1997, s. 9-22]). Zdarza się, iż autorzy używają 
niektórych terminów zamiennie. Te różnorodne podejścia można potraktować jako 
swoiste sposoby systematyzowania/ustrukturyzowania problematyki FP w specy-
ficznych – dla: danego badacza, prowadzonej analizy, funkcjonowania państwa, spo-
łeczeństwa, gospodarki, przedsiębiorstwa, systemów wartości itd. – warunkach 
[Pocztowski 1995, s. 43; Król, Ludwiczyński 2006, s. 60]. 

Badacz wnikający w złożoną rzeczywistość przedsiębiorstwa ma do dyspozycji 
różnorodne podejścia metodologiczne i całą gamę narzędzi. W założeniach – meto-
dologia4 (tak jak np. techniki) jest neutralna i ma pomagać w badaniach. Rzecz w 
tym, by nie paraliżowała procesu badawczego [Chełpa 2002, s. 75]. Nadto badacz 
winien mieć świadomość, że „w momencie interpretacji danych empirycznych ze-
branych określoną techniką – technika ta traci swą neutralność, łącząc się z syste-

3 Lub kooperującymi ze zleceniobiorcami w ramach sieci.
4 Metodologia jest rozważaniem nad praktyką badawczą, krytyczną oceną procesów badawczych 

wraz z wnioskami zmierzającymi do ich doskonalenia: samokorygujący się system normatywny [En-
cyklopedia powszechna... 1985, t. III, s. 75 i nast.; Frankfort-Nachmias, Nachmias 2001, s. 28 i nast.; 
Markiewicz 1991, s. 24; Słownik języka... 1992, t. II, s. 144; Słownik wyrazów... 1991, s. 551]. 

Metodologia dzielona jest na normatywną oraz opisową (rekonstrukcyjną). Zob. [Ajdukiewicz 
1965, s. 174 i nast.; Brzeziński 1999, s. 15 i nast.; Nowak 1985, s. 23 i nast.; Stachak 1997, s. 10 i nast.; 
Topolski 1984, s. 14]. Uwagi o słabościach metodologicznych nauk o zarządzaniu – zob.: [Krzyżanow-
ski 1999, s. 280-283]. 

Podejścia metodologiczne systematyzowane są jako ilościowe (określane też jako nomotetyczne, 
powtarzalne, charakterystyczne dla nauk przyrodniczych), jakościowe (określane też jako kliniczne, 
idiograficzne, różnicowe, idiosynkratyczne, morfogeniczne, jednorazowe, niepowtarzalne, charaktery-
styczne dla nauk społecznych) oraz kompleksowe (jakościowo-ilościowe, komplementarne, hybrydo-
we). Zob. [Ossowski 1983, s. 170-194] (tam też o wypaczeniach podejścia ilościowego w kwanto- czy 
metrofrenię, jak też faktolatrię/-fagię). 

Systematyzując dalej terminologię badawczą, przyjęto, że metodyka jest zbiorem dyrektyw mó-
wiących o regułach posługiwania się daną metodą (pod względem zakresu pojęcie to jest węższe od 
metodologii), a procedury badawcze są sposobami zorganizowania procesu pozyskiwania, przetwa-
rzania i integrowania danych ważnych dla określonych problemów badawczych. Metody badań są 
ukierunkowanymi powtarzalnymi środkami i czynnościami (doborem środków odpowiednich do osią-
gnięcia celu) służącymi do zbierania informacji (w węższym znaczeniu – prowadzącymi do wykonania 
określonego zadania; w szerszym – całokształt ogólnych założeń badawczych lub sposób ujmowania 
badanych faktów), techniki badań zaś są ich uszczegółowieniem, sposobem wykonywania, konkrety-
zacją w postaci określonych narzędzi badawczych adekwatnych do eksplorowanego problemu. Zob. 
[Encyklopedia powszechna... 1985, t. III, s. 75 i nast., 1987, t. IV, s. 453; Kotarbiński 1982, s. 78 i nast.; 
Mikołajczyk 1997, s. 37-40; Pocztowski, Miś 2000, s. 16 i nast.; Chełpa 2002, s. 85; Nowak 1985, s. 19 
i nast.; Słownik języka... 1992, t. II, s. 144; Słownik wyrazów... 1991, s. 551; Stachak 1997, s. 126-129; 
Zieleniewski 1981, s. 79]. Uwagi co do procesu badawczego [Kostera 2003, s. 63-66].
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mem założeń filozoficznych (tj. podejść metodologicznych i paradygmatów) będących 
podstawą interpretacji danych empirycznych”. Kierunek badaniom bowiem nadaje 
teoria, a nie metodologia, która pełni funkcję służebną [Konecki 2000b, s. 18]. Wię-
cej, już na poziomie konkretnych technik, w fazie sondażu, niekiedy przez  dotarcie 
do małej organizacji – badacz wywiera wpływ na badany obiekt. Kształtuje to spe-
cyfikę oraz niepowtarzalność postępowania badawczego w naukach społecznych 
[Ossowski 1983, s. 195-213; Kwiatkowski 2000; Strużyna 1996, s. 109-122]. Badacz 
winien więc wykorzystywać znajomość reguł metodologicznych, zalet i wad po-
szczególnych technik – w planowaniu postępowania badawczego i w wyborze odpo-
wiednich metod5. „(...) dobrzy badacze nigdy nie tworzą planów badawczych przed 
rozpoczęciem badań. Rzadko również formułują hipotezy (...) mają operacyjne intu-
icje (...) czego mogą się spodziewać (...) nie ignorują wyników wcześniejszych ba-
dań (...) poszukują interesujących teorii”, które w nowym ujęciu pokazują badane 
zjawiska [Shively 2001, s. 41]. 

Trafność i rzetelność badań jakościowych doświadczony badacz uzyskuje przez 
wiarygodność (badani, np. pracownicy, dokonują weryfikacji/uściśleń), przenośność 
(badanie uzyskanych interpretacji w innych kontekstach sytuacyjnych), porówny-
walność i zależność (weryfikacja interpretacji przez innych badaczy), oraz potwier-
dzalność (zewnętrzni recenzenci – sędziowie kompetentni badają poprawność inter-
pretacji). Zaletami badań jakościowych są: nieinwazyjność (pobieranie danych w 
naturalnym kontekście sytuacyjnym), elastyczność (możliwość modyfikowania pla-
nu badań w zależności od ich rozwoju, by osiągnąć cele badania) oraz całościowość 
(holistyczne podejście daje dokładną penetrację zjawiska; badanie pogłębione) [Mi-
cek, Beźnic; Chełpa 2002, s. 76]. Swoistym przezwyciężeniem pewnych ograniczeń 
nurtu jakościowego jest podejście komplementarno-kompleksowe, polimetodolo-
giczne. Jednak wielość ujęć badanej rzeczywistości generuje dużą liczbę danych, 
które wymagają selekcji i integracji, wydłuża czas prowadzenia badań i podraża je. 
Wypracowana metodologia takich złożonych badań została oparta na zasadzie trian-
gulacji (wielości punktów badania/optyk) na poziomach [Konecki 2000b, s. 85 i 
nast.]: 

uzyskiwanych danych/ich źródeł;  –
osób badających (badacz, obserwator, kontroler itd.);  –
teorii, tj. użycia wielu perspektyw teoretycznych;  –
metodologii, tj. użycia wielu różnorodnych metod i technik badawczych.  –
Pojęcie paradygmatu wprowadził, zastosował w wielu zakresach znaczenio-

wych i upowszechnił T.S. Kuhn [2001, s. 33 i nast., s. 302-360]. Termin ten pochodzi 
od greckiego parádeigma. Służy m.in. na oznaczenie wzorca, modelu (też: analogii, 
metafory) [Słownik wyrazów... 1991, s. 637; Krzyżanowski 1999, s. 81], układu od-
niesienia (używanego w celu uporządkowania obserwacji i rozumowania) [Babbie 
2004, s. 56], również w rozumieniu założenia/założeń [Przybyła 2001, s. 355 i nast.]. 

5  Przykładem mogą być badania S. Kwiatkowskiego nad przedsiębiorczością intelektualną [Kwiat-
kowski 2000, passim]. 
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Może więc mieć zakres znaczeniowy wąski (sensu stricto, np. doniosłe, powszech-
nie uznane osiągnięcie naukowe, rozwiązanie problemu) lub szeroki (sensu largo, 
tzn. dotyczyć zmiennego historycznie wymiaru/-ów ogólnofilozoficznego/-ych, tzw. 
zbioru/matrycy dyscyplinarnej/dziedzinowej danej nauki, zespołu charakterystycz-
nych przekonań, uprzedzeń, przeświadczeń, symbolicznych uogólnień, powszechni-
ków, modeli), dotyczący charakteru i struktury pewnych bytów. Bywają one – mniej 
lub bardziej świadomie – podzielane przez pewne grupy (np. uczonych, menedże-
rów itd.) i umożliwiają na pewnych etapach rozwoju nauki postęp wiedzy w zakresie 
badanej rzeczywistości [Kuhn 2001, s. 12, 33 i nast.; Krzyżanowski 1999, s. 16, 52]. 
Uświadomienie funkcjonowania paradygmatu/-ów występuje w momencie ich od-
rzucenia/zmiany lub też w sytuacji niemożności wytłumaczenia na bazie dotychcza-
sowych koncepcji mechanizmów funkcjonowania organizacji. 

3. Pierwszy poziom rozważań [epistemologiczny(?)6]

Nauka jest próbą zrozumienia rzeczywistości, poznania i sformułowania w spo-
sób całościowy i systematyczny warunków determinujących badane zdarzenia w 
celu wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania. Pojęcie „nauki” jest więc od-
noszone do: 

a) procesu zdobywania wiedzy – badania, założeń, systemu czynności badaw-
czych i rodzajów procesów badawczych, 

b) wiedzy naukowej – w sensie rezultatów badań. 
Samo więc wybranie obiektu badań/tematu zmienia/narusza zastany porządek i 

tworzy specyfikę danej dziedziny czy obszaru nauki oraz jej funkcji (deskryptywnej, 
eksplanacyjnej i prognostycznej). Należy też pamiętać o ewolucji założeń teoriopo-
znawczych, które przeszły proces przeobrażeń od redukcjonizmu do ujęcia holi-
styczno-systemowego. Nauki społeczne cechują się interdyscyplinarnością i są wie-
loparadygmatyczne. Postmodernizm w naukach społecznych wśród swoich założeń 
wskazuje na relatywizm poznawczy, który jest w swoistej opozycji wobec staty-
styczno-obiektywnej rzeczywistości nauk przyrodniczych. Naukom o zarządzaniu 
przypisuje się interdyscyplinarność, wieloparadygmatyczność, złożoność, wielo-
aspektowość, niski stopień predykcyjności, uwikłanie aksjologiczne, a ich przed-
miot badań ma cechy zarówno mierzalne, jak i niemierzalne (jakościowe) [Babbie 
2004; s. 316; Brzeziński 2003, s. 15, 33 i nast.; Cempel 2002, s. 8-12; Koziński 2004, 
s. 101 i nast., 105; Nagel 1970, s. 13; Pabis 1985, s. 12 i nast.; Sztumski 1984, s. 133; 
Śpiewak 2006, s. 130]. 

Macierz paradygmatów (odnoszących się m.in. do teorii organizacji) zapropo-
nowana przez M. Kosterę7 zorientowana jest według dwóch wymiarów: założeń 
związanych z nauką oraz społeczeństwem. Paradygmat funkcjonalistyczny oparty 

6 Epistemologia: teoria wiedzy naukowej, dyscyplina zajmująca pośrednie miejsce pomiędzy ogólną 
teorią poznania a naukami szczegółowymi: [Słownik języka... 1992, s. 550]. 

7 M.in. na podstawie prac G. Burrella i G. Morgana: [Burrell, Morgan 1979; Morgan 1984, s. 306- 
-327; Kostera 1996, s. 32-41, 48 i nast., 52-56]. Zob. też [Konecki 2000b, s. 16-23]. 
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Tabela 1. Zbiór postulatów metodologicznych/paradygmatycznych według P. Płoszajskiego

W kierunku nowego paradygmatu
od do

redukcjonizmu morfogenezy
podejścia mechanicystycznego analogii holograficznych

uniwersalizmu relatywizmu
podejścia

statycznego/równowagi dynamicznego/nierównowagi

poszukiwania równowagi deterministycznego chaosu /porządkowania
przez fluktuacje

badania wpływu
elementów na cechy systemu struktury na cechy systemu

koncepcji wzrostu
entropii złożoności

systemu
względnie otwartego luźno związanego

strategii
konkurencji i walki o przetrwanie współistnienia i kooperacji

systemu informacyjnego
składającego się z umiejscowionych jednostek jako struktury rozlokowania zespołów informacji

ewolucji społecznej poprzez naturalną
selekcję najlepszych struktur i metod

powstających przez przypadkowe mutacje
świadomego zróżnicowania

procesów społecznych opisywanych funkcjami
ciągłymi nieciągłymi

analizy zmian
ilościowych jakościowych

hierarchii i centralizmu heterarchii i pluralizmu
badania

władzy prawomocności
poszukiwania

tożsamości jednostek/systemów harmonii (zbiorowości, cech indywidualnych, 
systemów)

podejścia
jednostkowego transakcyjnego

analiz
„przedstawiających”/opisów poszukujących istoty zjawisk (abstrakcyjnych)

wyjaśniania
analitycznego metaforycznego

obiektu badania jako przedmiotu upodmiotowienia relacji badacz – obiekt
(action research)

badacza jako 
obserwatora uczestnika

wiedzy dla
rozumienia zmieniania

Źródło: [Płoszajski 1995, s. 19]. 
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jest na założeniu, iż istnieją obiektywnie byty konkretne i realne. Badacz zachowuje 
dystans wobec badanych zjawisk dzięki zastosowaniu właściwej metody. Nauka zaś 
winna dążyć do obiektywizmu i unikać wartościowania. Paradygmat interpreta-
tywny (diachroniczny) zawiera założenie, iż rzeczywistość (w tym: społeczna) jest 
niestabilna i względna, jest intersubiektywnym tworem jej uczestników. Nauka zaś 
jest – ponieważ nadajemy światu sens i interpretujemy go poprzez język – zbiorem 
gier językowych tworzonych przez używających danego języka. Paradygmat struk-
turalistyczny zakłada istnienie materialnej rzeczywistości społecznej, którą można 
zbadać i opisać. Badacz jest realnym więźniem społecznej rzeczywistości i poszuku-
je sposobów przezwyciężenia ograniczeń i poznania Prawdy. Paradygmat humani-
styczny zakłada, iż społeczeństwo nie jest konkretnym bytem. Naukowiec więc jest 
uwięziony w nierealnym świecie i winien demaskować fałszywe pułapki zbiorowej 
świadomości. W założeniu powyższe paradygmaty nie łączą się, choć jest możliwa 
synergia ich oddziaływania. G. Morgan wnioskował, iż różne paradygmaty przyczy-
niają się m.in. do uświadomienia złożoności i niejednoznaczności społecznego zja-
wiska, jakim jest organizacja. 

Zbiór postulatów metodologicznych/paradygmatów określających kierunek 
zmian w metaparadygmacie nauk o zarządzaniu przedstawił P. Płoszajski (zob. tab. 1) 
[Płoszajski 1995, s. 3-22]. Badana rzeczywistość odchodzi od stabilnych organizacji 
hierarchicznych, o wyraźnych podziałach ilościowo-strukturalnych, a zaczyna jawić 
się jako przestrzeń o złożonych poziomach i relacjach, sieciowo-wirtualna, ciągle 
przeobrażająca się i kooperująca/wchodząca w nowe transakcje, w której jakościo-
we, słabe sygnały i ich umiejętność wychwycenia generują wiedzę. Naukowiec 
przestaje być bezstronnym badaczem, a staje się pracownikiem wiedzy przeobraża-
jącym otoczenie, funkcjonującym w ramach procesu stawania się wolnym profesjo-
nalistą.

Modele paradygmatyzacji zarządzania zaproponował B. Wawrzyniak [1995, 
s. 208 i nast., 199 i nast.]. Model A – powielanie, polega na wykorzystywaniu wzor-
ców (ewentualnie z pewnymi modyfikacjami) wypracowanych przez naukę lub 
praktykę (m.in. naukowa organizacja pracy, badanie pracy, kierunek techniczno-fi-
zjologiczny itd.). Kwestionowanie dotychczasowych zasad i praktyk (np. zespoły 
autonomiczne, struktura macierzowa itp.) zawarte jest w ujęciu B: eksperymento-
waniu. uczenie się i wyciąganie wniosków, by doskonalić procedury, przestrzeń 
organizacji czy jej strategię – jako szczególny rodzaj innowacji – zawarte jest w 
modelu C. Stałe odnawianie, doskonalenie organizacji jest zawarte w ujęciu D. 
Prof. B. Wawrzyniak wskazuje, iż zarządzanie jest na rozdrożu, gdyż i w nauce, i w 
praktyce dominuje paradygmat A polegający na powielaniu, choć otoczenie organi-
zacji ulega szybkim i daleko idącym przeobrażeniom. Nie jest on jednolity. Badania 
wskazują, iż można mówić o trzech modelach zarządzania mających swoją specyfi-
kę: europejskim (m.in. orientacja na ludzi, zarządzanie międzynarodową różnorod-
nością, wewnętrzne negocjacje), amerykańskim (m.in. orientacja na zysk, profesjo-
nalizm, konkurencyjność) i japońskim (m.in. orientacja na długoterminowy wzrost, 
integracja, konsensus i jakość). 
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4. Drugi poziom rozważań: wpływ uwarunkowań metodologiczno- 
-paradygmatycznych na funkcję personalną

we współczesnej organizacji 

Ewolucja funkcji personalnej, którą można zaobserwować w przedsiębiorstwach 
na przełomie XX i XXI wieku (zob. tab. 2), zawiera szereg charakterystycznych 
wątków związanych ze zmianą paradygmatów zarządzania [Antczak 2001, s. 10]. 
Podejście nurtu strukturalno-funkcjonalistycznego zakładające, iż można ustalić pa-
rametry najlepszej (tj. dostosowanej m.in. do wielu zmiennych otoczenia) struktury 
przestrzeni organizacji hierarchicznej [Łucewicz 1999, s. 19, 43-47], wskutek dal-
szych badań i działalności menedżerów zrewidowano. Możliwe bowiem okazało się 
generowanie czy to struktur składających się z eklektycznie dobranych fragmentów, 
czy też przestrzeni sieciowych oraz wirtualnych. Oznaczało to m.in., iż wiele proce-
dur/procesów jest porządkowanych na wielu różnych poziomach według kryteriów 
problemowo-operacyjnych. Wzrosła rola wiedzy/profesjonalizacji i podmiotowości/
przedsiębiorczości pracownika. Wiedza (w tym: wiedza niejawna = paradygmat 
funkcjonowania danej organizacji) staje się istotnym źródłem władzy czy też podsta-
wą bycia przywódcą/liderem grupy zadaniowej. Maleje tzw. dystans władzy. Rośnie 
znaczenie działań strategicznych, komunikowania, kultury organizacyjnej i etyki. 

Systematyzując zmienne (grupy zmiennych – szerzej: układy relacji pomiędzy 
zmiennymi, które tworzą charakterystyki badanej struktury) tworzące nowy para-
dygmat nauk o zarządzaniu, należy m.in. wskazać na to, że: 

przestrzeń organizacyjna może przybierać strukturę globalnej wielopoziomowej  •
sieci z licznymi elementami wirtualnymi, wieloma różnorodnymi koordynatora-
mi regionalno-produktowymi na wielu szczeblach, co nie przesądza o wewnętrz-
nej strukturze elementu lokalnego, dostosowanego do warunków, w jakich funk-
cjonuje [Antczak 2005a, s. 83-95];
procesy globalizacji, oznaczające, iż dana organizacja/jej fragmenty struktury  •
o różnej proweniencji prawno-właścicielskiej (ewentualna metafora organiza-
cyjna: skoordynowane zachowanie ryb w ławicy), respektując wytyczoną strate-
gię działania, z jednej strony zachowują operacyjno-kosztową samodzielność, 
a z drugiej korzystają ze wsparcia/przewag dużego przedsiębiorstwa; organizacja 
balansuje na granicy stabilnej nierównowagi (oscyluje na kontinuum pomiędzy 
porządkiem/stabilnością a chaosem/nierównowagą); działając może eksploato-
wać rynkowe nisze na wielu poziomach: lokalnym, regionu/-ów (w obrębie jedne-
go/kilku krajów), całego kraju, wielo-/ponadnarodowym, w skali całego globu; 
rośnie znaczenie słabych, miękkich sygnałów/oddziaływań, bez których funk- •
cjonowanie złożonych struktur staje się niemożliwe: szeroko rozumianego ko-
munikowania (wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem; na znaczenie tej zmien-
nej można wskazać to, iż przedsiębiorstwo wirtualne bez komunikowania 
praktycznie nie istnieje), zaufania, systemów/łańcuchów wartości, etyki (należy 
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tu wskazać komplementarny proces, w ramach którego pracownik ma być pod-
miotem, a także na powszechne stosowanie wobec niego manipulacji, w tym 
także: manipulacji wielopoziomowych), wiedzy, umiejętności zbiorowego ucze-
nia się organizacji, jednoczesnego dzielenia się jej pewnymi fragmentami, a za-
chowywania innych tylko dla siebie (wiedza niejawna; zmienna kapitału wiedzy, 
z jednej strony, odgrywa coraz większą rolę w budowaniu przewagi organizacji, 
a z drugiej strony ciągle istnieją poważne trudności w jej mierzeniu), kultury 
organizacyjnej (wielu menedżerów i specjalistów jednocześnie funkcjonuje 
przynajmniej w dwóch kulturach organizacyjnych – lokalnej oraz sieciowej). 

Tabela 2. Tendencje w ewolucji funkcji personalnej/zarządzania kadrami w Polsce od lat 80. ubiegłego 
wieku do początku XXI wieku

Elementy
Ewolucja

od: do:
1 2 3

Otoczenie
organizacji

względnie stabilne, 
zagęszczające się, 
o słabej konkurencji

gęste, turbulentne, zmienne, o ostrej konkurencji, procesy 
gospodarcze przekraczają granice państw: globalizacja

Funkcjonuje
w strukturach
o dystansie 
między przełożo-
nym a podwład-
nym

hierarchicznych, 
zbiurokratyzowanych, 
racjonalizujących, 
ekonomizujących, 
o dużym dystansie 
władzy

heterarchicznych, wyszczuplonych, spłaszczonych, ela-
stycznych, sieciowych i wirtualnych (telepraca, elastycz-
ne modele zatrudnienia), samouczących się (zarządzanie 
wiedzą, talentami), stosujących outsourcing, o malejącym 
dystansie władzy

Znaczenie FP; jej 
ujęcie i orienta-
cja, realizacja jej 
zmierza do:

ograniczone; cząstko-
we; brak koordynacji 
i oglądu całości; ope-
racyjna lub operacyj-
no-taktyczna

procesowe, holistyczne, całościowo-systemowe; rosnące, 
jakościowo nowe znaczenie; strategiczna, tworzące ka-
pitał wiedzy/ludzki/intelektualny, służące wdrażaniu idei 
organizacji uczącej się, również w wymiarze trans-(wielo-, 
ponad-) narodowym

Relacja FP do 
innych obszarów 
zarządzania

względna izolacja, 
nikła współpraca
i współprzyczynianie 
się do osiągania celów

rosnące, usługowe, pełniej zintegrowane i służebne wobec 
celów organizacji, synergiczne zorientowanie na strategię 
przedsiębiorstwa i generowanie wiedzy (organizacja uczą-
ca się)

Liczba narzędzi 
(też: informatycz-
nych) wspoma-
gających realiza-
cję FP

mała, o niewielkiej 
przydatności

dynamicznie rosnąca ich liczba i przydatność będąca po-
chodną poziomu informatyzacji i wirtualizacji FP, przy-
wracająca relację między pracą (jej wynikami, osiąganiem 
celów organizacji) a wynagrodzeniem

Podejście 
instytucjonalne 
podmiotów do FP; 
nacisk położony 
na; jej realizacja 
przez:

statyczne, pasywne, 
biurokratyczne; 
nacisk na pracę admi-
nistracyjną; realizacja 
przez: menedżerów 
personalnych sztabo-
wych i liniowych

bardziej dynamiczne, aktywne; nacisk na pracę z ludźmi/
zespołami; rozproszona realizacja przez: menedżerów 
sztabowych i liniowych (wspieranych przez centrum usług 
wspólnych), zespoły zadaniowe/pracowników, zewnętrzne 
podmioty (wirtualizacja części subfunkcji, pozostałe są 
centralizowane lub delegowane, poddane outsourcingowi 
itp.), a pracownicy partycypują w ich realizacji: samoob-
sługa 
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1 2 3
Rola pracowni-
ka; jego postrze-
ganie; o kulturze 
organizacyjnej

niewielka (metafora: 
niewiele znaczące kół-
ko w organizacji); jako 
koszt; lokalna kultura 
organizacyjna

rosnąca, podmiotowa (w wyznaczonych przedziałach/za-
kresach – funkcjonuje tzw. zjawisko człowieka organiza-
cji), z celowym uzależnieniem/powiązaniem jego interesu 
z interesem organizacji; upowszechnianie tzw. elastycznego 
modelu zatrudnienia wskazuje na istotne znaczenie kwalifi-
kacji pracownika; jako kapitał (wartość dodana, inwesty-
cja) dająca konkurencyjną przewagę; kultura organizacyjna 
złożona, wielopoziomowa, z przenikaniem (fuzją) wielu 
wartości różnych społeczeństw

Rola menedżera istotna rola perso-
nalnych menedżerów 
sztabowych, nikła 
menedżerów liniowych

rosnąca rola menedżerów liniowych oraz liderów i samych 
pracowników (ewentualnie wspieranych teleinformatycznie 
przez tzw. zewnętrzne działy kadr lub odciążanych przez 
zlecanie na zewnątrz – outsourcing), którzy zajmują się 
subfunkcjami związanymi z bieżącym zarządzaniem, w 
tendencji zaś – malejąca menedżerów personalnych, którzy 
coraz częściej zajmują się działaniami strategicznymi, po-
głębiająca się specjalizacja i profesjonalizacja

Metauwarunko-
wanie aksjolo-
giczno-etyczne FP

zawłaszczanie, wy-
zysk, przedmiotowe, 
manipulacyjne

wyzysk przy społecznie rosnącym znaczeniu wartości i 
norm etycznych, ich instytucjonalizacji w grupach/war-
stwach w postaci kodeksów zawodowych, uświadamianie 
społecznej odpowiedzialności biznesu oraz społecznego 
partnerstwa biznesu; wielopoziomowo (pracownik współ-
decyduje, jest podmiotem w wyznaczonym przedziale)-
manipulacyjne, programy równowagi praca–życie

Źródło (zreinterpretowane): [Antczak 2005a, s. 104; Listwan 2006, s. 11]. 

5. Zakończenie

Analiza mechanizmów generowania wiedzy wskazuje, że proces jej zdobywania 
jest złożony, wieloetapowy, spiralno-cykliczny, a penetracja zagadnień często ma 
charakter sekwencyjno-symultanicznej eksploracji. Takie podejście tworzy m.in. 
tzw. twórczy bałagan i powoduje nadmiar informacji (nadmiarowość), które później 
należy usystematyzować [Grudzewski, Hejduk 2000, s. 73-126; Nonaka, Takeuchi 
2000, s. 79-194]. Otaczająca nas rzeczywistość w swojej różnorodności nieraz wy-
przedza dominujące później idee czy koncepcje. Ale właśnie one umożliwiają zrozu-
mienie i kształtowanie powstającej nowej rzeczywistości. Można więc mówić o wie-
lorakim wpływie wyników badań na wiedzę (np. wychodząc od teoriopoznawczego 
łańcucha: fakty ⇒ teoria ⇒ przewidywanie ⇒ fakty) [Brzeziński 2003, s. 34; Wój-
cicki 1974, s. 10] na poziomie metodologiczno-metodyczno-narzędziowym i two-
rzeniu wielokrotnie złożonych relacji w postaci paradygmatu kolejnych przybli-
żeń: doświadczenie ⇒ jego teoretyczne uogólnienie ⇒ konfrontacja z dominującymi 
aktualnie zasadami ⇒ tworzenie nowych zasad ⇒ nowa interpretacja i weryfikacja 
doświadczenia ⇒ nowe systemowe uogólnienie. 

Problemom związanym ze zjawiskiem rosnącej złożoności otoczenia – prze-
obrażająca się organizacja przeciwstawia przestrzeń o, pozornie, uproszczonej struk-



32 Zbigniew Antczak  

turze, albowiem relacje scalające jej elementy są wysoce złożone i wysublimowane. 
Działanie/zachowanie zarówno menedżera, jak i pracowników, w takiej przestrzeni 
organizacyjnej, wymaga wielu nowych i wysokich kwalifikacji oraz zredefiniowa-
nia/nowego odczytania reguł funkcjonowania. Ponowne sformułowanie paradygma-
tów zarządzania przekłada się m.in. na zachowania (znajdujące m.in. wyraz w kul-
turze organizacyjnej) przedsiębiorcze, przewodzenie czy autorytet – w swojej istocie 
oparte na niematerialnych wartościach/systemach wartości. Menedżer może więc: a) 
pamiętając, że sam jest częścią systemu i winien się zmieniać; b) dysponując narzę-
dziami na kontinuum pomiędzy podejściem instrumentalnym/przedmiotowym a hu-
manistycznym/podmiotowym, tak operować relacjami, by w danych warunkach 
funkcjonować w przedziale względnej równowagi (chociażby osiągając cele przed-
siębiorstwa, np. jego rozwój, zysk, a jednocześnie inwestując w pracowników czy 
stwarzając im stabilne warunki funkcjonowania). 
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The results presented in the paper come from the autor’s scientific diagnosis of the influence the 
methodological-paradigms conditioned by personnel function (HC, Human Capital; HRM, Human Re-
sources Management) in enterprises functioning in Polish conditions. 

Zbigniew Antczak – dr hab., prof. UE w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu.



Maciej Czarnecki

TRADYCYJNE SYSTEMY PREMIOWE
A ZARZĄDZANIE PRZEZ WARTOśĆ (ZPW)

1. Wstęp

Na temat koncepcji zarządzania przez wartość powstaje wiele publikacji, opra-
cowań oraz podręczników. A. Rappaport przewiduje, że w ciągu najbliższych kilku 
lat trend ten się rozpowszechni i stanie się obowiązującym standardem w zarządza-
niu przedsiębiorstwem. Wśród znanych wielkich przedsiębiorstw, które wdrożyły 
kompleksowe systemy zarządzania przez wartość, znajdują się m.in.: Coca-Cola, 
Walt Disney, Elli Lilly, Best Buy, Herman Miller, Whirlpool, Sony, Siemens, J.C.Pen-
ney i wiele innych.

Jak wspomniano, idea zarządzania przez wartość jest stosunkowo nowa. Jej ko-
rzeni należy jednak szukać w XVIII wieku i liberalnych koncepcjach Adama Smitha, 
który przekonywał, że najlepszy efekt dla rozwoju społeczeństwa i gospodarki bę-
dzie uzyskany, gdy dobro jednostki będzie skorelowane z dobrem ogółu. Poprzedni-
kiem wskaźnika ekonomicznej wartości dodanej, który sprawił, że świat zaintereso-
wał się koncepcją zarządzania przez wartość, jest koncepcja wartości rezydualnej, 
znanej ekonomistom także od ponad dwustu lat. Jednak to dopiero w XX wieku 
własność przedsiębiorstwa oraz zarządzanie nim rozdzieliły się tak dalece, że po-
wstała pilniejsza niż kiedykolwiek wcześniej potrzeba kontroli działań menedżerów, 
których interesy niekoniecznie muszą być zbieżne z interesami właścicieli.

Istotę zarządzania przez wartość, w dużym uproszczeniu, można sprowadzić do 
pięciu istotnych zagadnień. Są to:

1) uwzględnienie kosztu kapitału własnego w decyzjach oraz sprawozdawczości 
przedsiębiorstwa,

2) stworzenie nadrzędnego w stosunku do dotychczas najczęściej używanych 
wskaźników finansowych, wskaźnika kreacji wartości dla właścicieli,

3) nacisk na konieczność korekt tradycyjnego systemu rachunkowości,
4) stworzenie nowatorskiego, wysoce motywacyjnego planu premii dla pracow-

ników,
5) zwrócenie uwagi, iż w nowoczesnej gospodarce aktywa niematerialne odgry-

wają coraz większą rolę dla przedsiębiorstwa, kosztem aktywów materialnych.
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Wartość przedsiębiorstwa powstaje (lub jest niszczona) w niemal każdej komór-
ce organizacyjnej przedsiębiorstwa. Bardzo istotne dla kreowania wartości w przed-
siębiorstwie jest istnienie efektywnego systemu motywacyjnego, dzięki któremu 
zarówno menedżerom jak i wszystkim pracownikom będzie się opłacało postępowa-
nie maksymalizujące wartość. „Nieprawidłowo ukształtowany system motywacyjny 
może się okazać pojedynczym, najbardziej destrukcyjnym czynnikiem w efektyw-
nym i skutecznym wdrażaniu strategii” [Michalski 2001, s. 67]. 

W inny sposób maksymalizować wartość będą decyzje najwyższego kierownic-
twa, w inny zaś szeregowego pracownika, dlatego różne grupy pracowników ocenia-
ne będą oraz wynagradzane na podstawie różnych kryteriów. Według propagatorów 
ZPW, tradycyjne systemy premiowe nie przyczyniają się we właściwy sposób do 
tworzenia wartości dla właścicieli. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wad tradycyjnych narzędzi pre-
miowania w kontekście zarządzania zorientowanego na wzrost wartości przedsię-
biorstwa.

2. Premie uznaniowe

Jednym z najpopularniejszych instrumentów motywowania pracowników jest 
przyznawanie premii uznaniowych, wypłacanych jako dodatki do podstawowego 
wynagrodzenia. Ich maksymalną wysokość najczęściej określa się procentowo w 
relacji do wynagrodzenia podstawowego. O ile rozwiązanie to jest uzasadnione w 
wielu przypadkach, o tyle w kontekście ZPW ma następujące wady:

Premia zależna jest od uznania przełożonego; w związku z tym uzależniona jest  •
(lub może być) od humoru przełożonego, jego osobowości, sympatii dla pracow-
nika, a często także od tzw. czynników politycznych. Przełożony może się mylić 
w swojej ocenie pracownika i jego osiągnięć, a nawet, pomimo dobrej woli, 
mieć trudność z premiowaniem pracownika za przyczynianie się do wzrostu 
wartości, jeśli wielkości tej nawet się w firmie nie mierzy1.
W praktyce często zdarza się, że przyznawanie premii odbywa się na maksymal- •
nym pułapie. Jest to wygodna postawa dla przełożonego, który nie musi podej-
mować „trudnych” decyzji, związanych z różnicowaniem wysokości premii. 
Postępowanie takie nie motywuje jednak pracowników do maksymalizowania 
zaangażowania w sprawy firmy oraz do osiągania ponadprzeciętnych wyników.
Równie często w praktyce występuje sytuacja, że wszystkim pracownikom przy- •
znaje się premie w równej wysokości. W ten sposób „nikt nie jest pokrzywdzo-
ny”. Co ciekawe, duża część pracowników akceptuje takie rozwiązanie, które 
1 Nie oznacza to, że rozwiązanie to nie ma swoich zalet. W pracy liczy się także dobra atmosfera, 

wzajemne zrozumienie i zaufanie, umiejętność pracy w zespole itd. Dobry przełożony może premio-
wać natychmiast pożądane zachowania w tym zakresie, natomiast wskaźniki mierzące kreację wartości 
mogą to robić z opóźnieniem lub „nie dostrzegać” pewnych ważnych, trudno mierzalnych zjawisk.
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„sprzyja dobrej atmosferze”. Z pewnością jednak nie motywuje do maksymali-
zowania swojego zaangażowania w sprawy firmy oraz do osiągania ponadprze-
ciętnych wyników.

3. Premie za wyniki

Premie za wyniki oblicza się na podstawie ustalonych wcześniej formuł (np. 
wykonanie planu w określonym procencie). W tradycyjnych systemach najczęściej 
mamy do czynienia z sytuacją, w której przyznawanie premii za wyniki zaczyna się 
mniej więcej od osiągnięcia 80% „docelowych” wyników [Ehrbar 2000, s. 84]. Od 
tego momentu do realizacji ok. 120% „docelowych” wyników, powyżej których nie 
przyznaje się dodatkowych premii, pracownikowi opłaca się intensyfikować swoje 
wysiłki, gdyż jest za to wynagradzany. Co się jednak dzieje w przypadku nieosiągnię-
cia 80% docelowych wyników? Pracownik nie otrzymuje premii; jeśli w okresie 
rozliczeniowym i tak nie osiągnie 80%, to traci motywację do pracy. Może mieć za 
to motywację do tego, żeby poprzez manipulacje (np. przesuwanie terminów reali-
zacji zleceń, celowe opóźnienia itp.) „przerzucić” część wyników na okres następny, 
bo w przyszłości jest szansa na osiągnięcie określonych pułapów. Może więc je so-
bie dodatkowo poprawić poprzez przesunięcie części wyników z bieżącego okresu, 
za który i tak nie dostanie premii. Jest pewne, że żaden menedżer nie skończy roku 
z 79% budżetowanego wyniku finansowego, a „jeśli rok jest zły, menedżer może 
sobie równie dobrze pozwolić na jego pogorszenie, ponieważ doprowadzi to do ła-
twiejszego planu w roku kolejnym” [Ehrbar 2000, s. 83].

Podobna sytuacja nastąpi po przekroczeniu 120% docelowych wyników. Pra-
cownik nie ma motywacji do dalszego poprawiania wyników, bo przecież i tak już 
uzyskuje maksymalną premię. Co gorsza, może być zainteresowany wyhamowa-
niem wzrostu. Wysoki wzrost może „przyzwyczaić” zwierzchników do znakomi-
tych wyników oraz do ustalenia w okresach następnych docelowych wyników na 
poziomach znacznie wyższych od poziomów okresu bieżącego. Autor kilkakrotnie 
obserwował takie zjawisko w praktyce życia firm; co ciekawe, dotyczy to zarówno 
małych przedsiębiorstw, jak i międzynarodowych korporacji. „W rzeczywistości 
poza punktami granicznymi równymi 80 i 120%, prawdziwa motywacja to minima-
lizowanie wyników. (...) Jedyna ekonomiczna motywacja działająca w interesie ak-
cjonariuszy w dolnej części »punktów golfowych«2 to obawa menedżerów przed 
dopuszczeniem do takiego pogorszenia wyników, które zagroziłoby ich szansom na 
awans lub, w krańcowym przypadku, przetrwania w firmie. Z drugiej strony, jeżeli 
to dobry rok, menedżerom zależy na dopilnowaniu, aby nie okazał się zbyt dobry” 
[Ehrbar 2000, s. 83-84].

Premia za wyniki, która w założeniu ma wynagradzać za wzrost jakiejś wartości, 
paradoksalnie może w długim okresie prowadzić do jej obniżenia. Jeśli np. „podsta-

2 Lepiej w takich sytuacjach, jak to humorystycznie ujął Ch. Kantor, wiceprezes firmy Stern Ste-
wart, relaksować się podczas gry w golfa.
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wowym kryterium oceny są wskaźniki księgowe bazujące na zysku, uczestnicy sys-
temu uruchamiającego premię po osiągnięciu pewnego minimum wyników po zbli-
żeniu się do strefy 80% będą za wszelką cenę dążyć do przekroczenia »poprzeczki«. 
Może to oznaczać krótkowzroczne »podpieranie« zysków w drodze blokowania – 
ważnych z punktu widzenia budowania potencjału konstruktywnego (kreującego 
wartość) wzrostu przedsiębiorstwa w przyszłości – części przedsięwzięć badawczo-
-rozwojowych, marketingowych, szkoleń itp.” [Cwynar, Cwynar 2002, s. 341]. Jeśli 
z kolei miernikiem jest wartość sprzedaży, w działach sprzedaży można pod koniec 
okresu rozliczeniowego zauważyć nasilenie się sprzedaży z większymi niż zazwyczaj 
rabatami, sprzedaży kontrahentom, których zdolność płatnicza jest wątpliwa itp. 

4. Wybrane cechy tradycyjnych systemów premiowania a ZPW

Charakterystyczną cechą tradycyjnych systemów premiowania jest konieczność 
negocjowania „docelowych” wyników. Pracownicy będą zazwyczaj w różny sposób 
starali się zaniżyć ich wysokość, podczas gdy zwierzchnicy będą zainteresowani ich 
podnoszeniem. Spotykają się zwykle „gdzieś w połowie drogi”, a wynegocjowane 
wartości będą często w dużej mierze zależeć od siły argumentów, talentów negocja-
cyjnych oraz „polityki”. Dodatkowo na negocjacjach traci się dużo czasu, a obie 
strony mogą czuć się „pokrzywdzone” na skutek podjętych ustaleń. Jak to trafnie 
ujęli A. i W. Cwynarowie, „czas poświęcony na ten szczególny rodzaj biznesowej 
rozgrywki stanowi jedną z największych tragikomedii współczesnego kapitalizmu” 
[Cwynar, Cwynar 2002, s. 335].

Inną wadą stwierdzaną w większości funkcjonujących systemów premiowania 
jest ich oderwanie od strategii. Wiele firm nie ma w ogóle strategii (lub ją ma, ale jest 
ona nieznana i zlokalizowana „w głowie szefa”) bądź ich strategia jest niespójna, ale 
– co ciekawe – nawet firmy cieszące się jasno sprecyzowaną i zakomunikowaną 
strategią mają kłopoty z jej przełożeniem na codzienne działania oraz na system 
motywacyjny.

Powiązanie wynagrodzeń z rozmiarami firmy stanowi kolejną wymagającą 
usprawnień cechę motywacyjnych systemów wynagradzania. Zależność ta powodo-
wać może dążenie do wzrostu przedsiębiorstwa dla samego wzrostu, bez postawienia 
fundamentalnego pytania, czy ekspansja ta tworzy wartość. Udowodniono zależność 
pomiędzy wielkością firmy a wynagrodzeniami pracujących dla niej menedżerów. 
Poza płacowymi, menedżerowie mają często inne, „ambicjonalne” motywy do po-
większania wielkości firmy, takie jak „bycie liderem”, „osiągnięcie najwyższego 
wzrostu w branży”, „zdobycie rynku niemieckiego”. Spełnianie tych ambicji zbyt 
często odbywa się kosztem interesów właścicieli. 

Według zwolenników ZPW, częstą wadą tradycyjnych metod premiowania jest 
także relacja między częścią stałą a zmienną wynagrodzenia. W praktyce najczęściej 
poziom premii (wliczając w to stosowane dość często coroczne „wypłaty z zysku”) 
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w odniesieniu do stałej części wynagrodzenia mieści się w granicach 10-25%. Stwa-
rza to sytuację, w której zarówno pozytywna, jak i negatywna motywacja jest na 
stosunkowo niskim poziomie.

5. Opcje zakupu akcji

Powyżej omówiono problemy, które mogą wyniknąć w następstwie stosowania 
„tradycyjnych” premii uznaniowych oraz premii za wyniki. Są one najczęstszym 
sposobem motywowania pracowników niższych i średnich szczebli organizacyj-
nych. Poniżej przedstawiono sposoby motywowania osób zajmujących najwyższe 
stanowiska w przedsiębiorstwach oraz ich zalety i wady w kontekście ZPW.

Już dość dawno zauważono, że interesy właścicieli firmy oraz menedżerów 
mogą się rozmijać (teoria agencji), dlatego w wielu firmach próbuje się uczynić me-
nedżerów ich współwłaścicielami poprzez programy udziału kierownictwa we wła-
sności przedsiębiorstwa. „Ich ojczyzną są Stany Zjednoczone, gdzie opcjami zakupu 
akcji dla kierownictwa posługiwano się już w latach 40. XX wieku. (...) Najstarszą i 
jednocześnie najbardziej rozpowszechnioną formą programów partycypacji kierow-
nictwa w kapitale akcyjnym własnej spółki są opcje zakupu akcji. Statystyki poka-
zują, że stosuje je już ponad 90% amerykańskich przedsiębiorstw z listy Fortune 
1000” [Cwynar, Cwynar 2002, s. 300]. 

Istotą programów opcyjnych jest przyznanie menedżerowi prawa do zakupu akcji 
firmy po uzgodnionej z góry cenie (tzw. „cenie realizacji”) w danym okresie. Na 
przykład menedżer, obejmując stanowisko prezesa w firmie 5 maja 2005 r., w okresie 
od 5 maja 2007 r. do 5 maja 2008 r. uzyskuje prawo wykupienia od firmy jej akcji po 
ustalonej cenie 100 zł. Załóżmy, że jest to cena odpowiadająca dzisiejszej cenie ryn-
kowej akcji firmy. Menedżer będzie w tym wypadku motywowany do działań, które 
przyczynią się do wzrostu kursu akcji. W przypadku wzrostu kursu ze 100 do 150 zł, 
menedżer uprawniony do zakupu 10 000 akcji zyskuje 50 zł .10 000 = 500 000 zł. 
Menedżerowie powinni być w takiej sytuacji bardzo zainteresowani wzrostem kursu 
akcji. Tak jest, okazuje się jednak, że system ten ma wiele wad. 

Nawet w przypadku stabilności rynku kapitałowego, przy stałej cenie realizacji 
(np. 100 zł), menedżer zostanie nagrodzony niesłusznie w sytuacji, gdy cena akcji 
wzrośnie, lecz w stopniu, który nie pokrywa minimalnych żądań akcjonariuszy. 
Wracając do wcześniejszego przykładu: jeśli cena akcji wzrośnie w ciągu 3 lat o 8%, 
nie zadowoli to właścicieli akcji. Zrobiliby oni lepszy interes, inwestując swój kapi-
tał w obligacje lub bony skarbowe, dodatkowo ich inwestycja byłaby znacznie bez-
pieczniejsza3. Tak więc akcjonariusze są (słusznie) niezadowoleni, natomiast mene-
dżer realizuje premię w wysokości 8 zł . 10 000 = 80 000 zł.

3 Jest to problem tzw. minimalnej stopy zwrotu wymaganej przez akcjonariuszy. Z reguły zawiera 
się ona w granicach 10-15% w ujęciu rocznym.
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Menedżer może zostać niesłusznie i sowicie „nagrodzony” za ogólną hossę pa-
nującą na rynku kapitałowym, oraz odwrotnie – w przypadku bessy nawet menedżer 
osiągający ponadprzeciętne wyniki nie odbierze zasłużonej premii. Duże pieniądze 
zależą od szczęścia lub pecha menedżera, a przecież system premiowania powinien 
być maksymalnie powiązany z wynikami. Wady tej można w dość prosty sposób 
uniknąć przez indeksowanie ceny realizacji. Odpowiednio do sytuacji należy dobrać 
poziom odniesienia (indeks wszystkich spółek notowanych na giełdzie, indeks cen 
akcji przedsiębiorstw danej branży itd.) oraz właściwie indeksować cenę realizacji. 
Tak ustalona cena będzie „oczyszczona” z czynników, na które menedżer nie ma 
wpływu. Co prawda można się zastanawiać, czy słuszne jest, że w sytuacji bessy, 
gdy właściciele akcji tracą, menedżerowie realizują z zyskiem swoje opcje zakupu. 
Z drugiej jednak strony metoda ta motywuje menedżerów do osiągania ponadprze-
ciętnych wyników. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy np. indeks giełdowy lub 
indeks kursów firm konkurencyjnych spadnie o 30%, a kurs firmy zarządzanej przez 
menedżera spadnie tylko o 10%. Spadek o 10% oznacza w takich okolicznościach 
wynik „ponadprzeciętny”. Innym sposobem „indeksowania” ceny realizacji może 
być odniesienie jej do średniego ważonego kosztu kapitału spółki.

Okazuje się jednak, że system taki ciągle nie jest pozbawiony poważnych wad. 
Może się zdarzyć, że cała branża dynamicznie rośnie (np. w tempie 25% rocznie), a 
kurs akcji firmy rośnie o 15%. Jest to zdecydowanie mniej niż przeciętnie w branży, 
więcej natomiast, niż wynosi średni skorygowany koszt kapitału spółki, w związku 
z czym menedżer zrealizuje z zyskiem swoje prawo wynikające z opcji. Metoda ta 
może dodatkowo doprowadzić do odpływu utalentowanych menedżerów z przedsię-
biorstwa, gdyż pomimo uzyskiwania ponadprzeciętnych wyników na skutek bessy 
na rynku kapitałowym nie są oni w stanie zapewnić wzrostu cen akcji firmy o przy-
jęty poziom odniesienia. Mogą więc odejść do firm lepiej „doceniających” ich talent 
i wysiłek.

Systemy opcyjne w ogóle charakteryzują się poważną wadą. Jest nim występo-
wanie progu – „dolnego punktu golfowego”. Osiągnięcie tego punktu oznacza, że 
opcje w ogóle mają jakąkolwiek wartość. Każdy wzrost ceny akcji powyżej niego 
będzie oznaczał coraz wyższą premię dla menedżera. Jednak poniżej niego opcje nie 
mają żadnej wartości, niezależnie od tego, o ile tańsze są akcje od ceny realizacji. 

Nie można też wykluczyć celowych prób manipulacji kursami akcji przedsię-
biorstwa przez menedżerów, np. przez ogłaszanie ambitnych planów inwestycyj-
nych lub restrukturyzacyjnych, podawanie optymistycznych prognoz rozwoju ryn-
ku, manipulacje wskaźnikami finansowymi itp. 

Rynek kapitałowy podlega dużym wahaniom w czasie, a często chwilowe kursy 
akcji mają niewiele wspólnego z fundamentalną wartością firmy. Nawet jeśli mene-
dżer nie ma dobrych wyników w zarządzaniu firmą, na skutek tych wahań może 
uzyskać „niezasłużoną” premię. „Niemal ze stuprocentową pewnością można przy-
jąć, że w ciągu kilku lat (a tyle przewiduje się najczęściej na realizację opcji) w 
przypadku prawie każdego przedsiębiorstwa wystąpią okresy, gdy jego rynkowy 
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kurs przewyższy niezmienny w konwencjonalnych programach poziom ceny reali-
zacji. Osiągnięcie korzyści z opcji menedżerskich jest więc tylko kwestią czasu” 
[Cwynar, Cwynar 2002, s. 314]. 

6. Programy lewarowanego zakupu akcji

Programy opcyjne są obarczone wieloma wadami w kontekście motywowania 
menedżerów najwyższego szczebla do kreowania wartości dla właścicieli. Alterna-
tywą dla programów opcyjnych mogą być programy lewarowanego zakupu akcji. 
Polegają one na tym, że menedżer jest zobowiązany do zakupu akcji przedsiębior-
stwa, a wartość akcji, które ma obowiązek wykupić, powinna być znaczna. Ma to 
zapewnić mocne związanie menedżera z przyszłością firmy; w przypadku progra-
mów opcyjnych w najgorszym razie menedżer nie zrealizuje premii, stanowiącej  
dodatek do jego menedżerskiej pensji. W przypadku obowiązku zakupu akcji, jeśli 
kurs akcji spada, menedżer podobnie jak pozostali akcjonariusze, nie tylko nic nie 
zyskuje, lecz także traci część zainwestowanego przez siebie majątku. 

Ważne jest, żeby ta potencjalna strata była odpowiednio „dotkliwa”. Jeśli mene-
dżer zarobi w firmie na podstawie kontraktu 200 000 zł rocznie, zakupi na początku 
roku akcje za 50 000 zł, których wartość spadnie nawet o 20% (czyli wartość zaku-
pionego przez menedżera pakietu zmniejszy się o 10 000 zł), to jego bilans i tak 
wypadnie dobrze. W tym samym czasie bilans akcjonariuszy osiągnie znacznie gor-
szy wynik. Finanse menedżera nie są w tym wypadku w sposób wystarczający zwią-
zane z finansami akcjonariuszy. Pakiet akcji, do którego wykupienia powinien być 
zobowiązany menedżer, winien być znacznie większy. Jednak zainwestowanie tak 
znacznych kwot może okazać się dla menedżera trudne do wykonania, dlatego spół-
ka może udzielić pożyczki na zakup akcji bądź poręczenia (w przypadku uzyskania 
pożyczki na zewnątrz). „Spłata pożyczki jest zabezpieczana nabywanymi akcjami, 
przy czym program może, ale nie musi, przewidywać odpowiedzialność majątkową 
jego uczestnika za zobowiązanie z tytułu powstałego zadłużenia w sytuacji, gdy 
wartość rynkowa akcji jest na tyle niska, że uniemożliwia pełną amortyzację pożycz-
ki wraz z narosłymi odsetkami” [Cwynar, Cwynar 2002, s. 320]. Dobrze jest przy 
tym, żeby pożyczka była oprocentowana. W przeciwnym wypadku gwarancją odzy-
skania kapitału zainwestowanego przez menedżera będzie tylko utrzymanie się do 
dnia zwrotu pożyczonego kapitału rynkowej ceny akcji spółki na wyjściowym po-
ziomie. Rozsądne wydaje się ustalenie stopy procentowej od pożyczki na poziomie 
minimalnej wymaganej przez akcjonariuszy stopy zwrotu z kapitału. W takiej sytu-
acji menedżer nie ponosi strat, jeśli zapewni akcjonariuszom przynajmniej wymaga-
ną przez nich stopę zwrotu. Zyskuje natomiast, jeśli stopa zwrotu będzie wyższa, a 
traci natomiast, i to dużo4, gdy tracą akcjonariusze. Czy jest to jednak „sprawiedli-
we” w sytuacji, gdy straty te powodowane są przez czynniki pozostające całkowicie 

4 Przykładowe wyliczenia np. w pozycji [Cwynar, Cwynar 2002, s. 320-324].
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poza kontrolą menedżera? (bessa, przypadki losowe, inne). Zapewne nie do końca. 
Może odpowiedzią jest tu „wyważenie” potencjalnych strat oraz korzyści przez od-
powiednie dobranie wielkości pakietów, które menedżer jest obowiązany wykupić, 
dobór stopy oprocentowania pożyczki, terminu jej spłaty itd.

System udziału kierownictwa we własności firmy, niezależnie od tego, w jaki 
sposób będzie doskonalony, nie pozbędzie się następujących wad:

Niewykluczona jest manipulacja menedżerów kursem akcji przedsiębiorstwa w  •
sytuacji, kiedy będą chcieli je sprzedać. Aby temu zapobiec, często w kontrak-
tach zapisuje się, że określoną część akcji menedżer musi utrzymywać przez 
określony okres. Jednak jeśli menedżer może sprzedać jakiś ułamek swojego 
pakietu akcji, jego motywacja do maksymalizowania wartości firmy może odpo-
wiednio spaść. Rosnąć jednak może chęć manipulacji w okresach, w których ma 
on zamiar sprzedawać swoje transze. 
„Rozcieńczenie” udziałów pozostałych akcjonariuszy. Dotychczasowi właści- •
ciele muszą pogodzić się z tym, że więcej będzie uprawnionych zarówno do 
podziału dywidendy, jak i do podejmowania decyzji w firmie. ,,W Polsce udział 
akcji wyemitowanych w ramach programów opcji menedżerskich w całości ak-
cji spółek wynosił średnio 8,69% i był o ok. 5% niższy od wskaźnika cechujące-
go rozwiązania amerykańskie” [Cwynar, Cwynar 2002, s. 330]. „Rozcieńczenie” 
udziałów to wysoka cena. Warta jest zapłacenia tylko wtedy, gdy menedżerowie 
sobie na to zasłużą.
Natomiast programy opcyjne oraz lewarowanego wykupu akcji charakteryzują 

się dodatkowymi ograniczeniami. Mogą znaleźć zastosowanie:
tylko w spółkach, których akcje notowane są na giełdzie, •
tylko w odniesieniu do najwyższego kierownictwa. Kierownicy średniego szcze- •
bla nie mają bowiem kontroli nad wszystkimi czynnikami decydującymi o kre-
owaniu lub niszczeniu wartości, a „odpowiedzialność zbiorowa”, zgodnie z po-
stulatami zarządzania przez wartość, powinna być ograniczana. 

7. Zadania systemu premiowego zorientowanego na wzrost wartości 

Głównym celem systemu zarządzania przez wartość jest sprawienie, aby pra-
cownicy przedsiębiorstwa jej poszukiwali i ją tworzyli, zarówno w swoich codzien-
nych, jak i w strategicznych decyzjach. Pracownikom mają opłacać się zachowania 
takie, jakie by podjęli, gdyby byli współwłaścicielami firmy. W tym celu opracowu-
je się systemy premiowania różniące się w wysokim stopniu od tradycyjnych. Poni-
żej wymieniono cechy różniące systemy premiowe proponowane przez zwolenni-
ków zarządzania przez wartość od systemów tradycyjnych:

W systemach zarządzania przez wartość udział premii w stosunku do części sta- •
łej wynagrodzenia jest wyższy; przedmiotem indywidualnych ustaleń jest usta-
lenie „docelowej” relacji między stałą częścią wynagrodzenia a premią, nawet 
jeśli premia będzie nieograniczona (tak naprawdę tylko teoretycznie, gdyż zało-
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żenie o możliwym bardzo szybkim i nieograniczonym kreowaniu wartości jest 
„nieżyciowe”); udział ten powinien być wyższy niż w tradycyjnych systemach 
(np. 30-50%, zamiast tradycyjnych 10-25%).
Pracownicy wynagradzani są za wzrost wartości przedsiębiorstwa, a nie za wy- •
konanie budżetu, osiągnięcie założonego pułapu wskaźnika zysku itp. Wymaga 
to ustalenia, w jaki sposób zmierzyć kreowaną przez poszczególnych pracowni-
ków wartość. Nie jest to zadanie proste; problem nie ogranicza się tylko do usta-
lenia właściwych wskaźników, lecz także do trudności pomiarów w sytuacji, gdy 
procesy zachodzące w przedsiębiorstwie są skomplikowane, wzajemnie na sie-
bie oddziałują, a różni pracownicy w różnym stopniu przyczyniają się lub mogą 
się przyczyniać do kreowania wartości. Pomiary takie są praktycznie niemożli-
we dla większości stanowisk typu administracyjnego, zazwyczaj zaś są stosun-
kowo proste dla stanowisk związanych ze sprzedażą lub dla wydzielonych jed-
nostek biznesu. Problem ten jest chyba najtrudniejszym wyzwaniem dla firmy 
projektującej system zarządzania przez wartość.
Możliwe do uzyskania premie są wyższe niż w systemach tradycyjnych (brak  •
progów i pułapów premii, które teoretycznie, tak jak wzrost wartości firmy, 
mogą być nieskończenie duże), lecz wyższe jest także ryzyko nieprzyznania pre-
mii w razie braku wzrostu wartości. Może to powodować lęk wśród pracowni-
ków, nawet jeśli statystyka pokazuje, że pomimo wahań osoby wynagradzane w 
ten sposób osiągają średnio wyższe zarobki niż osoby wynagradzane w sposób 
tradycyjny. „Spokojny sen” oraz przewidywalność przepływów finansowych ma 
wysoką wartość dla większości ludzi. W związku z tym wyższe premie z „nad-
datkiem” muszą zrekompensować większą niepewność dotyczącą wynagrodzeń. 
Być może dla niektórych osób pewność i przewidywalność ma tak wysoką cenę, 
że nie będą chciały brać udziału w planie premiowym systemu zarządzania przez 
wartość.
Możliwe jest utracenie części premii „zarobionej” w okresach poprzednich w  •
przypadku niszczenia wartości w okresach następnych. Niektóre premie, w czę-
ści np. dwukrotnie przewyższającej założoną na dany okres premię, „przecho-
wywane” są w tzw. banku premii. Ma to na celu wygładzanie dużych wahań w 
poziomach premii, lecz głównie zagwarantowanie, że nagrody będą uzależnione 
od trwałych zmian bogactwa właścicieli, a menedżerowie, podejmując swoje 
decyzje, będą myśleć w perspektywie długookresowej. Bank premii „stanowi na 
pewno skuteczny rodzaj bodźca, w istotny sposób zmniejszającego prawdopo-
dobieństwo konsumpcji wartości” [Cwynar, 2003, s. 201-202]. Należy podkre-
ślić, że co prawda bank premii „zmniejsza prawdopodobieństwo konsumpcji 
wartości”, lecz „nie jest w stanie w pełni zapobiec transferowi zasobów w celu 
podniesienia dzisiejszej EVA, niestety kosztem przyszłych EVA, kreującego 
wartość wzrostu spółki i w konsekwencji spadku jej dzisiejszej wartości” [Cwy-
nar, 2003, s. 207-208]. Okres „przechowywania” premii w banku jest sprawą 
indywidualnie ustalaną w firmie. W przypadku przedsiębiorstw działających 
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w sektorach, w których wyniki podlegają istotnym wahaniom, lub zdolnych do 
zademonstrowania efektów kreacji wartości dla akcjonariuszy dopiero po upły-
wie dłuższego niż przeciętnie czasu okres utrzymywania części premii na spe-
cjalnym koncie pracownika powinien zostać wydłużony. Natomiast podmioty 
działające w relatywnie stabilnym środowisku mogą skrócić cykl rozliczania 
wyników. 
Nie ma corocznego budżetowania oraz przetargów pomiędzy centralą a jednost- •
kami operacyjnymi oraz negocjacji, od jakiego poziomu wyników menedżero-
wie będą premiowani. Premie określa się na podstawie stałego, przejrzystego 
wzoru. Oczywiście, jak wspomniano powyżej, ustalenie „stałego, przejrzystego 
wzoru” jest dużym wyzwaniem.

8. Zakończenie

Tradycyjne narzędzia premiowania są zazwyczaj nieefektywne w kontekście 
wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Zwolennicy zarządzania przez wartość sugerują 
projektowanie i wdrażanie systemów premiowych, które przez motywowanie do 
tworzenia wartości na każdym stanowisku pracy przyczyniają się do wzrostu warto-
ści przedsiębiorstwa. Skuteczności systemów zarządzania zorientowanych na wzrost 
wartości (których elementem powinny być odpowiednie systemy premiowania) po-
święcono do tej pory stosunkowo niewiele niezależnych badań empirycznych. Co 
więcej, ich wyniki są niejednoznaczne [Cwynar 2003, s. 112]. W literaturze znajdu-
jemy wyniki badań zarówno wskazujących na wysoką ich skuteczność, jak i badań 
z których wynika, że po dokonanych wdrożeniach zasadniczo nic się nie zmieniło 
[Mäkeläinen 1998, s. 8]. Zarządzanie przez wartość jest jednak dyscypliną młodą 
i podstawowe pytania dotyczące skuteczności systemów takiego zarządzania obec-
nie  pozostają często bez przekonujących, udokumentowanych przez niezależne ba-
dania odpowiedzi. Aby je znaleźć, potrzeba jeszcze wielu wdrożeń oraz czasu. Być 
może na większość pytań dziś stawianych jednoznacznych odpowiedzi nie da się 
udzielić.
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WIDESPREAD INCENTIvE SYSTEMS IN THE CONTExT OF THE vBM

Summary

Widespread Incentive Systems are usually ineffective in the context of the Value Based Manage-
ment (VBM). It is recommended by VBM propagators to design and implement incentive systems 
which stimulate all employees to create value and, in this way, stimulate corporate value creation. It was 
the author’s aim to briefly introduce the ineffectiveness of commonly used incentive tools in the context 
of the VBM.

Maciej Czarnecki – dr, adiunkt w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Ekono-
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ROLA I PROCES SZKOLENIA PRACOWNIKóW
W SYSTEMACH PRODuKCYJNYCH

1. Wstęp

Współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne funkcjonują w wysoce niestabil-
nych warunkach. Stają w obliczu wielu zewnętrznych oraz wewnętrznych przemian, 
które wymagają od nich szeroko rozwiniętych zdolności adaptacyjnych, umiejętno-
ści nie tylko przystosowywania się do zmian, ale ich inicjowania, postrzegania 
w kategoriach szansy. W związku z rosnącą liczbą wyzwań zarządzanie przedsię-
biorstwami produkcyjnymi jest coraz bardziej złożone oraz wymaga wychodzenia 
poza utarte schematy postępowania, rozwiązywania problemów czy podejmowania 
decyzji. 

Każde przedsiębiorstwo produkcyjne jest systemem społeczno-technicznym, 
opiera się bowiem na działaniu i współdziałaniu dwóch podstawowych zasobów: 
rzeczowego oraz ludzkiego. W różnych okresach gospodarczych przywiązywano 
różną wagę do roli każdego z nich w tworzeniu sukcesu organizacji. Przez stosunko-
wo długi okres koncentrowano się przede wszystkim na rzeczowej (techniczno-tech-
nologicznej) stronie systemów produkcyjnych i w niej upatrywano szans na budo-
wanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. To oczywiście nie przejawiało się 
całkowitym ignorowaniem roli człowieka w systemie produkcyjnym, ale na pewno 
wyraźnym brakiem równowagi pomiędzy rodzajem i jakością działań skierowanych 
w stronę techniki i technologii a działaniami dotyczącymi pracowników. Przedsię-
biorstwa nie musiały długo czekać na konsekwencje takiego stanu rzeczy. Zaniedba-
nia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi systemu produkcyjnego dały o sobie 
znać m.in. poprzez niski poziom motywacji pracowników, brak wykwalifikowanej 
kadry, złą atmosferę w pracy itd. Nie dziwi zatem, że problematyka zarządzania 
społeczną stroną systemów produkcyjnych przybiera obecnie na znaczeniu. Mieści 
ona w sobie wiele zagadnień, które nie sposób omówić na łamach tego artykułu. 
Autorki opracowania koncentrują się na jednym z nich, a mianowicie na szkoleniach 
pracowników systemów produkcyjnych jako procesie decydującym o jakości poten-
cjału ludzkiego, którym dysponuje organizacja. 
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Studiując literaturę przedmiotu, można stwierdzić, że szkolenie pracowników 
systemu produkcyjnego to odpowiednio zaplanowany i zorganizowany proces mo-
dyfikowania ich kompetencji zmierzający do osiągania lepszych efektów na stano-
wisku pracy i zaspokajania celów organizacji oraz celów własnych pracowników 
(por. [Armstrong 2000, s. 448; Beardwell, Holden 1997, s. 379]). 

Celem artykułu jest ukazanie roli oraz etapów procesu szkoleniowego pracowni-
ków systemu produkcyjnego. Artykuł oparty jest na doświadczeniach autorek naby-
tych podczas współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi w obszarze szkolenia 
pracowników oraz na studiach literatury przedmiotu.

2. Istota i specyfika szkoleń pracowników systemów produkcyjnych

W obliczu warunków, w jakich funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa pro-
dukcyjne, trudno zrozumieć te, w których nie przywiązuje się wystarczającej wagi 
do szkoleń pracowników oraz nie rozumie się ich istotnej roli w budowaniu sukcesu 
organizacyjnego. 

Traktowanie szkoleń pracowników jedynie w kategoriach kosztów albo też ogra-
niczanie liczby i rodzajów szkoleń do niezbędnego minimum (np. tylko do szkoleń 
obowiązkowych) jest marnotrawstwem potencjału wiedzy oraz zdolności do jej roz-
wijania, który tkwi w podstawowym zasobie systemu produkcyjnego – pracow- 
nikach. 

Za koniecznością planowego i systematycznego szkolenia kadry produkcyjnej 
przemawia wiele faktów [Polak 2001, s. 79]:

Badania firm produkcyjnych pokazały, że w organizacjach realizujących pro-1. 
gramy szkoleniowe odnotowano 19-procentowy wzrost produktywności (w ciągu 
trzech lat) w stosunku do tych firm, które takich programów nie stosowały.

Doświadczenia firmy Motorola pokazują, że 1 dolar wydany na szkolenie 2. 
przynosi 30 dolarów zysku w postaci zwiększonej produktywności.

Badania prowadzone w firmach GTE Corporation i Western Electric umożli-3. 
wiły dokonanie analizy porównawczej kosztów podniesienia produkcyjności z wy-
datkami poniesionymi na zatrudnienie nowego pracownika lub przeszkolenie pra-
cownika już pracującego. W 11 na 12 przypadków badanych koszty te były niższe.

Program rozwoju i treningu pracowniczego prowadzony przez Auto Workers/4. 
Ford Education spowodował wśród pracowników wzrost satysfakcji z pracy o ok. 
75%, a w 1999 r. odnotowano wzrost produktywności o 46% w stosunku do roku 
1988.

Badania firm holenderskich wskazały na produktywność 30% wyższą przy 5. 
wyższych kwalifikacjach pracowników produkcyjnych.

Wychodząc z założenia, że szkolenia pracowników są niezbędne do tego, aby 
system produkcyjny mógł właściwie funkcjonować, warto zastanowić się nad tym, 
jakiego rodzaju szkolenia są potrzebne pracownikom organizacji produkcyjnych. 
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Pracownicy systemów produkcyjnych mogą uczestniczyć w trzech rodzajach 
szkoleń:

obowiązkowych, do których pracownik jest zobligowany przepisami prawa, np.  •
szkolenia BHP lub szkolenia specjalistyczne, warunkujące wykonywanie pracy 
na określonych stanowiskach, takie jak: dotyczące obsługi wózka widłowego, 
uprawnienia elektryczne; 
uzupełniających, przeprowadzanych w celu dostosowania kwalifikacji pracow- •
nika z danego zakresu tematycznego, wynikających np. z wprowadzenia nowych 
uregulowań prawnych czy nowych rozwiązań technicznych, poszerzenia treści 
pracy w związku z rotacją na stanowiskach pracy;
rozwojowych, prowadzonych z myślą o przyszłych przemieszczeniach kadro- •
wych pionowych lub poziomych pracowników. 
Specyfika systemów produkcyjnych w decydujący sposób rzutuje na rodzaj wy-

maganych od pracowników kompetencji i powoduje, że prym wśród szkoleń prowa-
dzonych dla pracowników działów produkcji wiodą szkolenia w zakresie tzw. umie-
jętności twardych, technicznych, w ramach np. operatywnego planowania produkcji, 
harmonogramowania zadań w czasie, normowania pracy, obsługi maszyn i urzą-
dzeń, podwyższania jakości wytwarzanych produktów. Ich rola to podnoszenie 
sprawności pracowników w wykonywaniu obecnych i przyszłych zadań produkcyj-
nych, a ich znaczenie dla osiągnięcia postawionych przed systemem produkcyjnym 
celów jest oczywista. Problem pojawia się wówczas, kiedy działania rozwijające 
kompetencje pracowników ograniczają się tylko do tej sfery umiejętności, wiedzy, 
zachowań. Autorki wielokrotnie spotykały się z organizacjami, które np. nie realizo-
wały zleceń produkcyjnych w terminie nie dlatego, że pracownicy nie mieli odpo-
wiedniej wiedzy i umiejętności technicznych, ale dlatego, że nie potrafili ze sobą 
współpracować, przekazywać sobie informacji itd. Problemy komunikacyjne poja-
wiały się m.in. pomiędzy działami: produkcyjnym, technologiczno-konstrukcyjnym, 
kontroli jakości, magazynem narzędzi, działem zaopatrzenia. To oznacza, że pra-
cownicy, aby osiągać cele systemu techniczno-społecznego potrzebują wiedzy za-
równo technicznej, jak i społecznej. Trudno im bowiem sprawnie realizować zadania 
produkcyjne bez umiejętności skutecznej komunikacji z innymi uczestnikami syste-
mu produkcyjnego lub wiedzy na temat tego, jak efektywnie działać w zespole czy 
rozwiązywać konflikty. 

Ten problem dotyczy nie tylko pracowników wykonawczych, ale również kadry 
zarządzającej: kierowników działów, mistrzów, brygadzistów oraz liderów zespo-
łów produkcyjnych. Wywiady, które od kilku lat autorki prowadzą z kadrą kierowni-
czą przedsiębiorstw produkcyjnych, wyraźnie wskazują na deficyt kompetencji spo-
łecznych występujący u tych pracowników. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, 
że najczęściej funkcje kierownicze w tych organizacjach pełnią osoby z wykształce-
niem technicznym, doskonale przygotowane od strony technicznej do odgrywania  
swojej zawodowej roli. Jednak w obliczu problemów zarządzania ludźmi, kiedy nie-
zbędne są tzw. kompetencje miękkie (interpersonalne) napotykają oni różnego ro-
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dzaju trudności. Są one coraz poważniejsze, po pierwsze dlatego, że problemy ro-
dzące się na tym gruncie długo były spychane na drugi plan, a po drugie dlatego, że 
rosną oczekiwania i wymagania pracowników produkcyjnych w zakresie sposobów 
zaspokajania ich potrzeb. Na przykład niewielu zarządzających kadrą produkcyjną 
dostrzega, że motywowanie pracowników tylko za pomocą środków finansowych 
już nie wystarcza. Pracownicy oczekują bowiem stosowania wobec nich szerokiej 
grupy motywatorów pozafinansowych, np. możliwości szkolenia i rozwoju. Ważne 
są dla nich także rzetelne informacje zwrotne na temat efektów ich pracy oraz ade-
kwatne do nich decyzje personalne. To wymaga od przełożonych kompetencji z za-
kresu podstawowych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi: doboru, rozwoju, 
motywowania, oceniania pracowników produkcyjnych itd. Rysunek 1 pokazuje, ja-
kie grupy kompetencji powinny być zatem rozwijane u osób zajmujących stanowi-
ska kierownicze w sferze produkcji oraz jak ważną rolę wśród nich odgrywają kom-
petencje społeczne i to bez względu na poziom zarządzania. 

3. Etapy procesu szkolenia pracowników systemów produkcyjnych

Pierwszym etapem procesu szkolenia pracowników produkcyjnych jest identyfi-
kacja rzeczywistych potrzeb szkoleniowych. Potrzeby szkoleniowe w ujęciu ogól-
nym to obszary kompetencji pracownika wymagające zmiany lub modyfikacji na 
drodze szkolenia. 

Identyfikując potrzeby szkoleniowe, warto zastanowić się, na ile zidentyfikowane 
braki kompetencyjne pracowników utożsamić można z ich rzeczywistymi potrzebami 
szkoleniowymi. Obniżająca się wydajność pracy, rosnący poziom braków tylko poten-
cjalnie mogą wskazywać na potrzebę szkolenia. Przed podjęciem ostatecznej decyzji 
o szkoleniu danego pracownika warto rozważyć (por. [Dessler 1998, s. 249-250]):

Czy stwierdzony problem dotyczy pojedynczych pracowników, czy też większej  •
grupy osób? Jeżeli nie jest to przypadek jednostkowy, warto uwzględnić przy-
czyny takiej sytuacji inne niż brak kompetencji lub zbyt niski ich poziom. 

Rys. 1. Kompetencje na różnych poziomach zarządzania

Źródło: [Katz 1974, s. 90-102].
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Czy pracownik zna normy, standardy przypisane do jego stanowiska pracy? Jeśli  •
ich nie zna, to stwierdzony problem nie musi być problemem szkoleniowym, a 
jego rozwiązanie sprowadza się do przekazania mu informacji w tym zakresie.
Czy przyczyna problemu na pewno leży po stronie pracownika? Jeżeli jest ona  •
od niego niezależna, wówczas szkolenie nie jest właściwym rozwiązaniem. Bar-
dziej zasadna może okazać się zmiana organizacji pracy, wykorzystywanych 
metod czy technik działania.
Czy pracownik chce pracować i zna konsekwencje dobrego oraz złego wykonania  •
zadania. Jeśli nie, to szkolenie nie rozwiąże tego problemu. Jest to raczej podstawa 
do modyfikacji systemu motywowania pracowników przedsiębiorstwa.
Trafność decyzji na tym etapie szkolenia uzależniona jest w dużym stopniu od 

właściwego doboru metod i narzędzi analizy potrzeb szkoleniowych (tab. 1). 

Tabela 1. Propozycje metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie trzypoziomowej analizy potrzeb 
szkoleniowych systemu produkcyjnego

Poziom
systemu produkcyjnego

Poziom 
komórki produkcyjnej

Poziom 
pracownika

analiza planów strategicznych,  •
taktycznych i operacyjnych 
przedsiębiorstwa 
analizy badań rynku •
wskaźniki efektywności  •
działania 
schemat struktury  •
organizacyjnej
reklamacje zgłaszane przez  •
klientów wewnętrznych 
i zewnętrznych
raporty wewnętrzne  •
i zewnętrzne
wskaźniki absencji  •
pracowników
wskaźniki fluktuacji  •
pracowników
normy jakości •
analiza zmian w sferze  •
techniki i technologii
zasięganie opinii ekspertów  •
zewnętrznych

analiza jakości  •
i standardów wykonywanej
pracy
karty zadań •
obserwacje pracy •
opisy kompetencji •
opisy stanowisk pracy •
analiza problemów  •
komórki organizacyjnej
analiza procesu  •
produkcyjnego 
zasięganie opinii  •
ekspertów

rozmowa strukturowana •
z pracownikiem
analiza siatki Kelly’ego • *

opisy stanowisk pracy •
analiza wskaźników jakości  •
pracy
analiza zdarzeń krytycznych • **

symulacje •
assessment center •
ankiety •
arkusze ocen pracowników •
obserwacje •
samoobserwacje •
indywidualne plany kariery •
indywidualne podania  •
o szkolenie
raporty okresowe •
testy umiejętności •
rozmowy formalne  •
i nieformalne
analiza błędów popełnianych  •
przez pracownika

 * Analiza siatki Kelly’ego umożliwia identyfikację tzw. konstruktów personalnych, czyli cech 
wskazujących na podstawowe elementy niezbędne do skutecznego działania pracownika. Celem tej 
metody jest określenie przydatności pracownika na danym stanowisku pracy w zależności od spełnia-
nia wyznaczonych konstruktów lub też ich zaprzeczaniu [Armstrong 2000, s. 267].

** Analiza zdarzeń krytycznych, czyli obserwacja pracownika w specjalnie przygotowanych na 
ten cel nietypowych sytuacjach wymagających od niego niespecyficznych zachowań.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Armstrong 2000, s. 263-268; Anthony i in. 1999, s. 342].
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Kolejnym etapem procesu szkolenia pracowników produkcyjnych powinno być 
formułowanie celów szkolenia i opracowanie na ich podstawie takiego planu działa-
nia, który umożliwi ich osiągnięcie. 

Cele szkoleniowe są zamierzonym w określonej perspektywie czasu docelowym 
poziomem kompetencji pracowników, który organizacja zamierza osiągnąć na dro-
dze szkolenia kadry. Powinny one stanowić podstawę dla przeprowadzenia później-
szej weryfikacji stopnia skuteczności odbytego szkolenia. Należy jednak podkreślić, 
że warunkiem niezbędnym dla ich wykorzystania jako miernika oceny szkolenia 
jest dokładne określenie bazowego poziomu kompetencji pracownika przed rozpo-
częciem szkolenia (celem określenia zmian, jakie zaszły w tym zakresie w wyniku 
szkolenia).

Przy formułowaniu celów szkoleniowych warto przestrzegać kilku zasad, a mia-
nowicie powinny być one [Lambert 1999, s. 325]:

ściśle powiązane ze strategią firmy i identyfikowanymi na jej podstawie rzeczy- •
wistymi potrzebami szkoleniowymi;
uzgadniane, a nie narzucane odgórnie, oparte na dialogu pomiędzy przełożonym  •
i pracownikiem. Stawianie zbyt wygórowanych wyzwań pracownikom może 
znacznie obniżyć ich motywację oraz chęć aplikacji zdobytych kompetencji. 
Osoba szkolona jest bowiem skłonna podjąć wysiłek tylko wtedy, gdy przekona-
na jest o możliwości ich osiągnięcia; 
zgodne z zasadą SMART [Rae 1999, s. 86], tj.  • szczegółowe, gdyż to ułatwia 
zarówno zaprojektowanie programu szkoleniowego, jak i jego realizację i kon-
trolę, mierzalne, zapisane w postaci wymiernych wielkości, umożliwiających 
obiektywną ocenę uzyskanych efektów, realistyczne, czyli możliwe do osiąg-
nięcia w zakresie posiadanych zasobów, istotne, koncentrujące się na rzeczywi-
stych problemach i potrzebach szkoleniowych, wzajemnie niesprzeczne, czyli 
w przypadku ich większej liczby nie mogą się wzajemnie wykluczać, a ich 
wewnętrzna hierarchia co do ważności i kolejności ich realizacji powinna być 
ściśle określona;
powinny one dotyczyć przede wszystkim osiąganych przez pracownika wyni- •
ków, a nie wkładanego przez niego wysiłku. Powinny być obiektywne i na tyle 
elastyczne, aby uwzględniać zmienny charakter otoczenia. 
Działaniem nieodłącznie związanym z procesem formułowania celów powinno 

być jednoczesne określenie kryteriów ich późniejszej kontroli i oceny. Możliwość 
zapoznania się z nimi przez szkolonych pracowników sprzyja kształtowaniu pożąda-
nego nastawienia wobec szkolenia. Pominięcie tej kwestii wywołać może niezado-
wolenie i opór u osób szkolonych. 

Obserwacja praktyki pozwala zauważyć, że etap formułowania celów szkolenio-
wych sprawia podmiotom zarządzającym wiele problemów, a mianowicie: często 
lekceważą potrzebę ustalania celów szkoleniowych, ustalają cele, jednak bez aktyw-
nego udziału szkolonych pracowników, stawiają pracownikom cele zbyt ogólne, czę-
sto niemierzalne, trudne do osiągnięcia, mało istotne lub też nieokreślone w czasie. 
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Zasygnalizowane wyżej niedociągnięcia, powodowane najczęściej brakiem 
kompetencji kadry kierowniczej w tym zakresie, mogą przyczyniać się do braku 
właściwego rozumienia podejmowanych działań szkoleniowych. Pracownik nie 
znając celów szkoleniowych lub też ich nie rozumiejąc, nie czuje się wystarczająco 
zmotywowany i odpowiedzialny za dokonanie transferu treści szkoleniowych na 
stanowisku pracy. 

W procesie szkoleniowym bardzo ważny jest dobór odpowiednich metod i tech-
nik szkolenia. To kolejny etap procesu szkolenia pracowników systemu produkcyj-
nego. Spośród wielu propozycji w tym zakresie specyfika stanowisk pracy systemu 
produkcyjnego, związana z potrzebą kształtowania szczególnie umiejętności manu-
alnych oraz technicznych, zachęca do skorzystania z metod szkolenia typu on the 
job. Ich ideą jest szkolenie pracowników na stanowiskach pracy zgodnie z zasadą 
learning by doing. Pracownik poprzez wykonywanie zadań wspólnie ze szkoleniow-
cem bądź tylko na drodze obserwacji „mistrza” rozwija swoje kompetencje. Podsta-
wowym ograniczeniem w zastosowaniu technik on the job jest jednak potrzeba po-
siadania wysokich kompetencji przez osobę szkolącą. W przeciwnym razie 
pracownik może powielać przekazane mu wadliwe wzorce. Tabela 2 przedstawia 
przykłady technik szkoleniowych na stanowisku pracy (on the job).

Tabela 2. Przykłady technik szkoleniowych na stanowisku pracy (on the job) 
w systemie produkcyjnym

Przykład techniki Istota techniki
Szkolenie przez 
obserwację

obserwowanie przez osobę szkoloną pracy wykwalifikowanego czy bardziej 
doświadczonego pracownika. Polega na zdobywaniu praktycznych, zazwy-
czaj manualnych umiejętności poprzez obserwowanie oraz wykonywanie 
zadań w rzeczywistym środowisku

Konsultacje/instruktaż celowe przekazywanie informacji na temat sposobu wykonywania pracy na 
danym stanowisku przez doświadczonego pracownika

Rotacja stanowiskowa planowe dokonywanie zmiany określonych stanowisk pracy celem zdoby-
wania nowych kompetencji. Szkoleni pracują w różnych działach, na róż-
nych stanowiskach przez określony czas

„Rzut na głęboką 
wodę”

Samodoskonalenie podczas wykonywania powierzanych zadań z wykorzy-
staniem  zasady prób i błędów

Powierzanie zadań 
zleconych

Zlecanie pracownikowi do wykonania dodatkowych zadań, wykraczających 
poza jego rutynowe czynności

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kuryłowicz-Rodzioch 1999, Harris 1997, s. 317-321].

Każde szkolenie powinno kończyć się sprawdzeniem, w jakim stopniu zostały 
osiągnięte przyjęte cele szkoleniowe. Kontrola skuteczności szkolenia powinna mieć 
miejsce bezpośrednio po zakończeniu szkolenia oraz po upływie określonego czasu 
(np. kilku miesięcy) od jego zakończenia. Przedmiotem kontroli powinny być zmia-
ny w zakresie umiejętności, wiedzy, zachowań oraz wyników pracy szkolonego pra-
cownika. W tym celu można posłużyć się miernikami oceny skuteczności szkolenia 
pracowników systemu produkcyjnego (tab. 3).
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Tabela 3. Przykłady mierników oceny skuteczności szkolenia pracowników 

Ocena skuteczności
szkolenia

Propozycja miernika.
Zmiana (przed i po szkoleniu) w zakresie:

W zakresie liczby wielkości produkcji •
liczby zrealizowanych zamówień •
średniego czasu realizacji zlecenia •
liczby zleceń terminowych, spóźnionych •
wydajności pracowników na jednostkę czasu •
czasu adaptacji nowych pracowników •
liczby wypadków •

W zakresie jakości wskaźnika błędów/braków •
liczby reklamacji zewnętrznych •
liczby/częstotliwości wypadków •

Źródło: opracowanie własne. 

Warunkiem skutecznej realizacji procesu szkoleniowego jest określenie podmio-
towej odpowiedzialności za działania w tym obszarze. To wymaga odpowiedzi na 
kluczowe pytanie: kto i w jakim zakresie powinien ponosić odpowiedzialność za 
szkolenia pracowników systemu produkcyjnego?

W ogólnym ujęciu odpowiedzialność ta powinna rozkładać się na: kadrę kierow-
niczą działu produkcyjnego, dział personalny/szkoleń, trenerów oraz na samych pra-
cowników produkcyjnych jako uczestników szkolenia. 

Rola każdego podmiotu jest specyficzna, ale jednakowo ważna dla powodze- 
nia procesu szkoleniowego. Co więcej role te są względem siebie komplementarne 
(tab. 4).

Tabela 4. Rola i zakres odpowiedzialności podmiotów odpowiedzialnych za szkolenie pracowników 
systemu produkcyjnego

Rodzaj podmiotu Rola i zakres odpowiedzialności
1 2

Kadra kierownicza
systemów produk-
cyjnych wyższego 
szczebla 

podkreślanie znaczenia i roli szkoleń w ramach przyjętej strategii produk- •
cyjnej
współtworzenie kultury szkoleniowej •
ocena efektów szkolenia i ich uwzględnianie w decyzjach personalnych oraz  •
organizacyjnych całego systemu /komórek produkcyjnych

Kierownicy liniowi 
(mistrzowie, 
brygadziści)

przełożenie strategicznych zadań szkoleniowych na działania taktyczne i  •
operacyjne systemu
promowanie znaczenia szkoleń wśród pracowników •
współuczestnictwo w określaniu rzeczywistych potrzeb szkoleniowych pra- •
cowników, celów szkolenia, doboru metod i technik szkolenia itd. 
wspieranie i motywowanie pracowników w okresie implementacji nowych  •
kompetencji na stanowisku pracy
systematyczne kontrolowanie efektów pracy szkolonych pracowników oraz  •
udzielanie informacji zwrotnej
stała współpraca z działem personalnym/szkoleń oraz z kadrą zarządzającą  •
wyższego szczebla
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1 2
Dział personalny/
szkoleń 

przygotowywanie planów i budżetów szkoleniowych na dany okres oraz ich  •
bieżąca kontrola
koordynowanie prac w zakresie planowania i realizacji procesu szkolenio- •
wego
stała współpraca z kierownikami liniowymi w ramach realizacji procesu  •
szkoleniowego
dbałość o organizacyjną stronę szkolenia •
sporządzanie raportów i prowadzenie bieżącej dokumentacji szkoleniowej •

Podmiot szkolący aktywny udział w procesie identyfikacji potrzeb szkoleniowych pracowni- •
ków
przygotowanie merytorycznego zakresu szkolenia na podstawie uzyskanych  •
informacji
przeprowadzenie szkolenia •
udział w procesie kontroli i oceny szkolenia •

Pracownicy
produkcyjni

współuczestnictwo w identyfikacji potrzeb szkoleniowych, w ustalaniu ce- •
lów szkolenia
aktywny udział w szkoleniu •
samodoskonalenie •
dokonanie transferu treści szkoleniowych na stanowisku pracy •

Źródło: opracowanie własne.

Mając to na uwadze, warto zwrócić szczególną uwagę na rolę kierownictwa li-
niowego w procesie szkoleniowym. Mistrzowie, brygadziści stanowią ogniwo łą-
czące naczelne kierownictwo działów produkcyjnych z pracownikami szeregowymi. 
Pełniąc funkcje kierownicze, powinni być oni formalnymi opiekunami podwładnych 
odpowiedzialnymi za ich rozwój. Żaden program szkoleniowy nie przyniesie zamie-
rzonych rezultatów, jeżeli kierownicy liniowi swoją postawą będą utrudniać pracow-
nikom wdrażanie nowych rozwiązań. Efekty szkolenia mogą być niezauważane, je-
śli kierownicy nie będą identyfikować się z potrzebą szkolenia kadry i wspierać 
działań w tym kierunku. 

4. Zakończenie 

Szkolenia pracowników systemu produkcyjnego stanowią ważną determinantę 
sukcesu współczesnych organizacji produkcyjnych. Monitorowanie kompetencji 
pracowników w kontekście wymagań stawianych przed systemem produkcyjnym 
oraz umiejętne reagowanie na stwierdzone luki w kompetencjach pracowników to 
podstawa konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstwa. Szkolenia pracowników 
powinny być odpowiednio zaplanowane, przeprowadzone i skontrolowane pod ką-
tem ich skuteczności. Tylko w pełni świadome i odpowiedzialne podejście do tego 
problemu umożliwi systemowi produkcyjnemu osiąganie celów społecznych oraz 
produkcyjnych. 
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THE ROLE AND THE TRAINING PROCESS OF EMPLOYEES
IN PRODuCTION SYSTEMS

Summary

Recently the role and the meaning of employees training have grown in production systems. Key 
factors influencing this state are changes in the external and internal environment of these systems 
(engineering, technological, social, economic changes) and additionally the necessity for flexible reac-
tion towards these. Proper level of competences of productive staff, both managers and workers, deci-Proper level of competences of productive staff, both managers and workers, deci-
des about success and the competitiveness of modern productive enterprises. The important role in this 
area has employees training. The aim of this article is to present the role and the training process of 
employees in production systems.
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Alicja Jasińska

ROLA OSóB Z NAJWYŻSZEGO KIEROWNICTWA
W KSZTAŁTOWANIu AKTYWNOśCI INNOWACYJNEJ 

REGIONALNYCH BROWARóW W POLSCE

1. Wstęp

Nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą coraz mniej przewidywalne otoczenie, sta-
wiają współczesne przedsiębiorstwa przed koniecznością ciągłego dokonywania 
zmian oraz przygotowywania kolejnych. Specyfika tego typu zachowań w więk-
szym stopniu odchodzi od biernego poddawania się wpływom otoczenia na rzecz 
kreatywnego ich wykorzystania. Przedsiębiorstwa dążące do efektywnego działania 
i rozwoju powinny, oprócz wykonywania działań reaktywnych, również same ini-
cjować tworzenie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań, które nie mogą być jedno-
cześnie wyłącznie kwestią przypadku, ale powinny być rezultatem przemyślanych 
i wynikających z ogólnych założeń strategicznych działań. Stają się bowiem coraz 
częściej krytycznym punktem na drodze do przetrwania i rozwoju, umożliwiając 
adaptowanie się do zmian siły i zakresu oddziaływań zewnętrznych i wewnętrznych. 

W rezultacie takiego postrzegania roli i znaczenia innowacji rodzi się koniecz-
ność rozpatrywania ich nie tylko z punktu widzenia efektu, w postaci sposobów 
działania, produktu bądź usługi, ale w kontekście szerszym, bardziej systemowym, 
umożliwiającym śledzenie procesu innowacji, a w konsekwencji zarządzanie jego 
przebiegiem i efektywnością. Dlatego też należy zwrócić uwagę nie tylko na finalne 
wdrożenia, ale przede wszystkim na czynniki kształtujące w sposób bezpośredni i 
pośredni przebieg procesu oraz warunkujące, w perspektywie wewnętrznej, jego 
efekty, które tworzą przestrzeń decydującą o końcowym sukcesie projektu oraz wa-
runkują cykliczność tego typu działań. 

2. Pojęcie aktywności innowacyjnej 

Istotne wydaje się skupienie uwagi na dodatkowej, szerszej kategorii, określanej 
mianem aktywności innowacyjnej, która obejmuje całokształt działań i zachowań 
przedsiębiorstwa powiązanych z późniejszymi efektami innowacyjnymi. Pozwala 
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ona bowiem rozpatrywać poziom innowacyjności z punktu widzenia skłonności 
podmiotu do tego typu zachowań, stopnia działań własnych oraz udziału innowacji 
obcych, jak również wskazuje na możliwość innowacji permanentnej. Poza tym na-
biera szczególnego znaczenia w odniesieniu do rosnącej złożoności otoczenia, w 
której prosty podział na przedsiębiorstwa innowacyjne i nieinnowacyjne staje się 
niewystarczający. Ma to miejsce zwłaszcza w wypadku podmiotów małych i śred-
nich oraz reprezentujących branże powszechnie uznawane za tradycyjne, które jako 
mniej zaangażowane w wykorzystanie i tworzenie nowoczesnych rozwiązań tech-
nicznych z założenia traktowane są jako nieinnowacyjne, co oprócz względów for-
malnych przekłada się bardzo często na niekorzystne skutki w wielu obszarach ich 
funkcjonowania. 

Istotę koncepcji aktywności innowacyjnej przedstawia rys. 1.

Rys. 1. Model aktywności innowacyjnej przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawiony model aktywności innowacyjnej odnosić się może do każdego 
typu organizacji, niezależnie od ich wielkości, przynależności branżowej czy orien-
tacji ekonomicznej. Wielkość poszczególnych obszarów składających się na wyróż-
nione kategorie ma charakter jedynie schematyczny, nie oddający rzeczywistych 
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wartości, ponieważ są one uwarunkowane działalnością poszczególnych podmiotów 
zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Należy zaznaczyć, iż schemat, dla za-
chowania przejrzystości modelu, obejmuje całokształt działań i zachowań bez wy-
różniania poszczególnych ich typów. 

W zależności od konkretnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstwa 
mogą przyjmować różnorodne strategie innowacji, przekładające się na zróżnicowa-
ny zakres, a w konsekwencji na wyniki prowadzonych przez siebie działań z zakresu 
aktywności innowacyjnej. Aby można było przynajmniej w minimalnym stopniu 
wiązać pojęcie innowacji z danym podmiotem, konieczne jest wyodrębnienie spo-
śród ogółu działań prowadzonych przez przedsiębiorstwo tych, które składają się na 
tzw. skłonność do innowacji. Wyraża ona stopień, w jakim dany podmiot jest otwar-
ty na wszelkie zmiany, nowe rozwiązania i metody prowadzenia typowej dla siebie 
działalności oraz na pojawiające się okazje rynkowe. Obejmuje również chęć wyko-
rzystania wszelkich działań zwiększających jakość i sprawność funkcjonowania, a 
przy tym poprawiających konkurencyjną pozycję oraz zapewniających rozwój. Po-
strzegana jest w wymiarze:

czynnym •  – gdy przekłada się na podjęcie konkretnych działań innowacyjnych, 
bezpośrednio z nią związanych oraz
biernym •  – gdy nie wynikają z niej jakiekolwiek działania innowacyjne.
Działania innowacyjne [Oslo Manual... 2005, s. 36, 58-59] – to działania podej-

mowane przez przedsiębiorstwo w celu opracowania lub nabycia jakiejkolwiek for-
my innowacji. W konsekwencji prowadzą do zamierzonego polepszenia wyników 
firmy poprzez rozwój i implementację nowych produktów i procesów, metod pro-
mocji i sprzedaży i/lub zmian w wewnętrznych formach funkcjonowania przedsię-
biorstwa. 

Rozróżnić należy następujące działania innowacyjne:
zakończone sukcesem •  – tzn. implementacją konkretnej innowacji lub zakoń-
czeniem działań i procesów zmian, usprawnień lub modyfikacji. Sukces, w tym 
rozumieniu, niekoniecznie musi mieć wymiar stricte komercyjny;
trwające •  – niezakończone w czasie objętym badaniem;
przerwane •  lub zakończone niepowodzeniem – przed wprowadzeniem inno-
wacji lub zakończone brakiem zakładanych rezultatów po ich wprowadzeniu.
Istnieje również inna forma działań innowacyjnych – która nie wynika ze skłon-

ności podmiotu do innowacji i nie jest z nią powiązana – działania innowacyjne 
wymuszone, np. przez nowe uregulowania prawne, czy też zaistniałą sytuację ryn-
kową. W niektórych przypadkach powyższe działania są konieczne do podjęcia, w 
innych możliwe jest ich zaniechanie, które jednak wiąże się z konkretnymi konse-
kwencjami w wymiarze rynkowym i konkurencyjnym. Prowadzić mogą jednak do 
innowacyjności przedsiębiorstwa, gdy z powodzeniem zostaną wdrożone. 

Niezależnie od formy działań innowacyjnych zakończenie ich sukcesem w da-
nym okresie badawczym pozwala uznać wybrany podmiot za przedsiębiorstwo in-
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nowacyjne. Natomiast przez aktywność innowacyjną przedsiębiorstwa rozumia-
ne są zachowania, które składają się na całokształt zarówno skłonności do innowacji, 
jak i działań innowacyjnych, niezależnie od ich rodzajów. 

3. Możliwości innowacyjne regionalnych browarów w Polsce

Badania prowadzone przez firmę AC Nielsen wskazują, iż polski rynek alkoho-
lowy już od kilku lat rozwija się w bardzo dynamicznym tempie [Drewnowska 
2006]. Przemysł ten, a zwłaszcza browarnictwo, przechodząc ogromne przeobraże-
nia własnościowe i technologiczne, doprowadził do zasadniczych zmian wartości 
uznawanych przez Polaków, nie tylko tych należących do ich grupy konsumenckiej. 
Zmiana wizerunku osoby pijącej piwo oraz stworzenia tzw. kultury piwnej doprowa-
dziło w konsekwencji do szybkiego wzrostu rynku. W 2005 r. zanotowano bowiem 
rekordową dla Polski sprzedaż piwa na poziomie przewyższającym 30 mln hl, czyli 
o ok. 5,1% więcej niż w roku poprzednim (w ciągu 15 lat rynek potroił wielkość 
sprzedaży). Coraz częściej piwo wypiera z rynku napoje wysokoprocentowe, któ-
rych udział w rynku w 2005 roku wynosił 39,7%, podczas gdy piwa 51,7% [Drew-
nowska 2006].

Charakterystyczną cechą polskiego sektora browarniczego jest jego wysoka 
konsolidacja. Ponad 90% rynku należy do czterech grup kapitałowych. 37,1% posia-
da Kompania Piwowarska należąca do koncernu SABMiller, 34% Grupa Żywiec i 
koncern Heineken, 14% posiada Okocim wchodzący w skład grupy Carlsberg, nato-
miast ok. 4,5% rynku kontroluje założony w 1992 r. Browar Belgia, produkujący 
m.in. piwo Frater. Pozostała część rynku podzielona jest między ok. 30 browarów 
zaliczanych do grupy regionalnych, małych i mikro – tzw. brewpubs [W opinii... 
2005]. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej, w związku ze zmianami w ustawach 
o VAT i o krytycznej dla tej grupy akcyzie, swoją działalność zakończyło 5 browa-
rów, a kolejne rozpoczęły żmudną walkę przede wszystkim o utrzymanie. Szans na 
poprawę sytuacji upatruje się jednak w możliwości zwiększenia ulg akcyzowych, 
które w Polsce wynoszą jedynie 33%, a unijne praktyki dopuszczają nawet 50%. 
Dodatkowo sytuacji nie ułatwia fakt, iż nakłady pracy ponoszone na wyprodukowa-
nie 1 hl piwa w regionalnych browarach są dziesięciokrotnie większe niż w tzw. fa-
brykach piwa, ponieważ piwo warzone jest ręcznie [Browarnicy... 2005]. Jednak 
mimo że 15% rynku należy do piwa Tyskie, regionalne browary znalazły sposób na 
konkurowanie nawet z największymi browarami w Polsce. Jako że małe przedsię-
biorstwa są bardziej elastyczne i skłonne do przeobrażeń niż ich więksi konkurenci, 
lepiej rozpoznają potrzeby klientów i łatwiej je zaspokajają. Polski konsument piwa 
staje się coraz bardziej wybredny w kwestii jakości i walorów smakowych. Główna 
zatem przewaga ujawnić się może w związku z lokalnym charakterem małych bro-
warów oraz faktem, iż to właśnie one mają możliwości produkcji piwa niestandardo-
wego, np. niepasteryzowanego. Wykorzystywanie prawdziwie tradycyjnych metod 
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warzenia pozwala bowiem uzyskać niepowtarzalny asortyment, zasadniczo odróż-
niający się od tzw. alkoholizowanej gorzkiej wody. 

Browarnictwo zasadniczo zaliczane jest do branż tradycyjnych, raczej niepowią-
zanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii czy innowacjami, a piwo 
kojarzone z niezmienną od wieków technologią, a nie skomputeryzowanym, steryl-
nym i hermetycznym systemem produkcyjnym. Tak jednak wyglądają duże nowo-
czesne browary, podkreślające swoją nowoczesność i innowacyjność, pogardliwie 
zwane przez regionalnych browarników fabrykami piwa. Dodatkowo, jak twierdzą 
znawcy rynku, to właśnie innowacyjność staje się jedyną możliwą formą konkuro-
wania na polskim wysoce skoncentrowanym rynku. Tu właśnie pojawia się szansa 
dla małych browarów. Każdy mały browar w Polsce ma w swojej ofercie przynaj-
mniej jedno piwo niestandardowe, stanowiące innowację produktową (często na 
skalę kraju), niespotykane w ofercie innych browarów, zwłaszcza dużych – są to 
zazwyczaj piwa ciemne lub smakowe (malinowe, miodowe czy pomarańczowe).  
Browar Jagiełło z Chełma – Podkówki produkuje nawet piwo ekologiczne. Stanowi 
to dla nich ogromną możliwość rozwojową, zwłaszcza w obliczu faktu, iż Polacy 
coraz chętniej sięgają po piwa właśnie smakowe (wzrost sprzedaży w 2005 r. o po-
nad 26% w stosunku do roku poprzedniego [Drewnowska 2006]). Regionalne małe 
browary przyciągają klientów kultywowaniem tradycji, wspieraniem lokalnych ini-
cjatyw i czynnym udziałem w życiu regionu, a przede wszystkim tworzeniem nie-
znanego dotąd poczucia przynależności do lokalnej społeczności. Tworzą charakte-
rystyczną dla danego obszaru kulturę związaną z piciem piw z danego właśnie 
browaru. Stawiając na produkty i strategie niszowe, posługują się bardzo często in-
nowacją wartości, która jak żadna inna potrafi zjednać klientów (warto zauważyć, iż 
u podstaw odwoływania się do tradycji przez wielkie koncerny leży właśnie sukces 
małych browarów) . 

Nie oznacza to jednak, iż innowacja wartości i produktowa stanowi jedyny prze-
jaw aktywności i działań innowacyjnych regionalnych browarów. Ograniczone jed-
nak środki finansowe nie otwierają im takich możliwości w tym zakresie, jakie mają 
ich duzi konkurenci. Badania i rozwój finansowane są zazwyczaj z własnych zaso-
bów finansowych (choć browary lepiej funkcjonujące korzystają również z obcych 
źródeł w postaci kredytów czy dofinansowania rządowego lub unijnego), przy opra-
cowywaniu nowych rozwiązań nie wykorzystuje się raczej zewnętrznych firm 
doradczych, a niejednokrotnie prowadzoną już działalność innowacyjną należy prze-
rwać w związku ze zbyt wysokimi kosztami jej kontynuacji. Sytuacja ta, choć nieko-
rzystna, powoduje również wiele pozytywnych implikacji. Konieczność innowa-
cyjności oraz ograniczone fundusze powodują bowiem, iż regionalne browary 
poszukują nowatorskich rozwiązań w niestandardowych obszarach działalności in-
nowacyjnej, tworząc specyficzne i niepowtarzalne rozwiązania zarówno organiza-
cyjne czy produkcyjne, jak i zewnętrzne, np. marketingowe, przekładające się na 
długofalowe pozytywne efekty finansowe i konkurencyjne oraz decydujące o unika-
towości każdego z nich.
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4. Badania empiryczne

Opracowana koncepcja aktywności innowacyjnej zastosowana została do badań 
nad poziomem tego typu zachowań wśród regionalnych browarów. Przeprowadzone 
badania skupiły się jedynie na podmiotach zaliczanych do kategorii browarów regio-
nalnych, zgodnie z nomenklaturą stosowaną w Polsce. W myśl takich założeń do 
obszaru badawczego zaliczono browary restauracyjne, lokalne oraz regionalne, któ-
rych produkcja nie przekracza 200 000 hl rocznie. Kluczowym jednak wyznaczni-
kiem przynależności do grupy była całkowita niezależność, zarówno finansowa, jak 
i prawna, od koncernów będących liderami na rynku. Założenie takie dokonane zo-
stało w celu uwiarygodnienia otrzymanych wyników oraz wskazania jedynie tych, 
które są typowe dla małych browarów. Browary regionalne bowiem, należące do 
dużych koncernów, stosują zupełnie inną strategię marketingową, korzystają z zaso-
bów finansowych właścicieli oraz mają dostęp do większości masowych kanałów 
dystrybucji, z których niezależni odpowiednicy nie mogą korzystać, stąd też ich ak-
tywność innowacyjna będzie uzależniona od strategii koncernu i będzie miała zupeł-
nie inny charakter.

Populacja regionalnych browarów nie należy do licznych, w związku z czym 
badania objęły swoim zakresem obszar całego kraju. Dodatkowym warunkiem 
uczestnictwa była prowadzona nieprzerwanie działalność komercyjna od stycznia 
2003 r. do grudnia roku 2005. Po dokonaniu selekcji grupy badawczej tworzyło ją 29 
podmiotów, w tym:

22 browary małe, •
5 browarów średnich, •
2 browary restauracyjne. •
Osiemnaście z nich prowadzi działalność stricte lokalną, sprzedając piwo jedy-

nie w kilku punktach w najbliższym regionie, natomiast produkty jedenastu dostęp-
ne są na terenie całego kraju. Rozpatrując zróżnicowanie browarów pod względem 
wielkości zgodnie z założeniami przyjętymi w ustawie o swobodzie działalności 
gospodarczej [Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. ..., art. 104-106], należy zauważyć, iż ba-
dana populacja stanowi reprezentację wszystkich wymienionych kategorii przedsię-
biorstw, zatrudniając od 2 do ok. 300 pracowników. Z browarów zakwalifikowanych 
do badań 25 jest członkiem Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich. 

5. Rola kierownictwa w kształtowaniu aktywności innowacyjnej
w browarach regionalnych 

Jedną z zasadniczych tez sformułowanych na podstawie analizy branży browar-
niczej oraz wywiadów z jej przedstawicielami stanowiło stwierdzenie, iż kształto-
wanie aktywności innowacyjnej w regionalnych browarach w Polsce zależy w głów-
nej mierze od osób z najwyższego kierownictwa. Badania dotyczyły zatem ogólnego 
nastawienia kierownictwa do tego typu aktywności, źródeł pomysłów innowacyj-
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nych, współpracy, prowadzonych badań oraz wymiaru konkurencyjnego i strate-
gicznego prowadzonej działalności. Zagadnienia te są bowiem istotne z punktu wi-
dzenia przygotowania, przebiegu oraz efektów w postaci ogólnego poziomu 
aktywności w tym zakresie innowacyjności, co znajduje potwierdzenie w wielu po-
dobnych badaniach koncentrujących się na fazie koncepcyjnej i rozwojowej proce-
sów innowacyjnych.

Badania dotyczące ogółu przedsiębiorstw sektora MŚP [Żołnierski 2005] w Pol-
sce wykazały, iż w przeważającej większości przypadków za sferę koncepcyjną i 
przebieg projektów innowacyjnych oraz całokształt działań składających się na ak-
tywność przedsiębiorstw w tym zakresie odpowiada wyłącznie najwyższe kierow-
nictwo. Udział pracowników ogranicza się jedynie do wykonywania, w sposób fa-
chowy i zdyscyplinowany, ustalonych na najwyższym szczeblu kierowania poleceń. 
Jak podkreślają respondenci, pracownicy nie stanowią dla nich partnerów podczas 
kształtowania i opracowywania koncepcji przyszłych działań innowacyjnych. Wielu 
z nich wskazuje nawet na całkowity brak możliwości pełnienia jakiejkolwiek roli w 
realizacji tego typu działań. 

Niemal identyczną tendencję można zaobserwować również wśród regionalnych 
browarów działających na terenie Polski. Respondenci zgodnie twierdzą, iż osobą 
w głównej mierze określającą kierunek i zakres wszelkiego rodzaju nowych działań 
podejmowanych przez browar jest dyrektor (takiej odpowiedzi udzielono w 20 bro-
warach) lub właściciel (w 7 browarach)1. Sytuacja ta przybiera dodatkowo na sile w 
kontekście pomysłów stricte innowacyjnych bądź bezpośrednio związanych z tego 
typu aktywnością. Ponad połowa uczestników badania wskazała bowiem jako za-
sadnicze ich źródło dyrektora browaru oraz właścicieli (rys. 2). 

Rys. 2. Źródła pomysłów na działania innowacyjne

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
1 W niektórych browarach regionalnych można zaobserwować oddzielenie funkcji właścicielskiej 

od kierowniczej. 
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Osoba technologa, reprezentująca w pewnym stopniu pracowników, pojawia się 
w odpowiedziach niestety jedynie w sytuacji, gdy kierownictwo nie ma odpowied-
niego wykształcenia w zakresie browarnictwa. Potwierdza to zatem tezę postawioną 
na początku badań.

Zgodnie z tendencją ogólną, w przypadku przebadanych browarów widać rów-
nież wyraźny brak udziału pracowników w generowaniu nowatorskich rozwiązań. 
Równie niski poziom wskazań dotyczył klientów oraz prasy fachowej. Jest to bezpo-
średnim efektem częstego poglądu, iż jedynie osoby z wykształceniem w zakresie 
browarnictwa są zdolne do generowania innowacyjnych pomysłów, szczególnie jeśli 
działania te skupiają się przede wszystkim na nowych produktach, modyfikacjach 
oraz technologii warzenia. Pracownicy niższego szczebla bowiem nie mają zazwy-
czaj wykształcenia w tym zakresie, a w najlepszym wypadku jedynie doświadczenie 
w pracy w browarze. Właściciele natomiast, często pełniący bezpośrednio funkcję 
dyrektora browaru, zazwyczaj mają wykształcenie kierunkowe, dlatego też sami za-
równo opracowują koncepcję przyszłych działań, jak i kształtują atmosferę dla roz-
wijania aktywności innowacyjnej. W przeciwnym wypadku korzystają z wiedzy 
i doświadczenia zatrudnionych technologów, podejmując jednak ostateczne decyzje 
osobiście (12 z 20), co po raz kolejny potwierdza postawioną na wstępie tezę. Co 
prawda 17 z 20 browarów wskazuje na wykorzystywanie pomysłów pracowników, 
jednak w większości nie dotyczą one działań z zakresu innowacyjności. Niepokoją-
ce jednak w tym zestawieniu jest to, iż jedynie 3 razy wskazano na klientów jako na 
bezpośrednie źródło pomysłu na innowację, zwłaszcza w zestawieniu z powszech-
nym twierdzeniem o stałym badaniu rynku (20) i opinii klientów (20). Pojawiły się 
również opinie wskazujące, iż niezależnie od sygnałów rynkowych część właścicie-
li realizuje założone wcześniej wytyczne bez koniecznych modyfikacji, co w sytu-
acji, w jakiej znajdują się browary, nie wróży dobrze na przyszłość. Wskazuje to po 
raz kolejny na przeważającą rolę najwyższego kierownictwa w kształtowaniu ak-
tywności innowacyjnej oraz realizowania głównie obranych przez nich strategii.

Również w odniesieniu do końcowej fazy koncepcyjnej aktywności innowacyj-
nej, tj. ostatecznych decyzji o podjęciu bądź odrzuceniu wdrożenia lub też realizacji 
projektu innowacyjnego, uwidacznia się zaobserwowana wcześniej tendencja. Za-
zwyczaj bowiem pomysł konsultowany jest jedynie ze ścisłym kierownictwem bro-
waru (17 z 20) przy niemal całkowitym pominięciu pracowników i ich doświadczeń 
(4 z 20). Nieliczne browary, które wykorzystują inicjatywę i opinię pracowników, 
scharakteryzować można jako należące do właścicieli polskich i prowadzące swoją 
działalność na terenie całego kraju. Koncentrują się one głównie na innowacjach 
produktowych i badaniach nad tym zagadnieniem, prowadzonych z chęci polepsze-
nia sytuacji własnej oraz w związku z działaniami innych podmiotów na rynku lub 
z zaobserwowanymi na nim niekorzystnymi tendencjami. Badania własne nad inno-
wacjami browary finansują głównie ze środków własnych oraz wskazują na konkret-
ne pozytywne zmiany wdrożonych rozwiązań. 
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Tabela 1. Rola kierownictwa w zależności od ogólnego poziomu aktywności innowacyjnej browaru

Kształtowanie
aktywności

Niski poziom
aktywności

innowacyjnej

Średni poziom
aktywności

innowacyjnej

Wysoki poziom
aktywności

innowacyjnej
Technolog pozytywnie 
nastawiony do zmian, 
współpracujący
z innymi browarami, 
korzystający 
z własnego 
doświadczenia

Właściciel pozytywnie 
nastawiony do zmian, 
który konsultuje się z kadrą 
kierowniczą, korzystający 
z doświadczenia własnego 
oraz firm zagranicznych

Dyrektor wykorzystujący
doświadczenie pozostałej 
kadry zarządzającej, 
pozytywnie nastawiony 
do zmian, korzystający 
z własnej wiedzy 
i doświadczeń innych firm

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań.

Ciekawie prezentuje się zatem zestawienie dotyczące kształtowania aktywności 
pod względem uzyskanego jej ostatecznego poziomu (tab.1).

6. Zakończenie

Uzyskane wyniki badań wskazują jednoznacznie, iż w regionalnych browarach 
w Polsce dominującą rolę w kształtowaniu aktywności innowacyjnej odgrywa naj-
wyższe kierownictwo. Dotyczy to fazy zarówno koncepcyjnej, jak i decyzyjnej, w 
których zasadnicza funkcja przypada dyrektorowi bądź właścicielom browaru, z nie-
mal całkowitym pominięciem w tej kwestii pozostałych pracowników. Są to jednak 
w przeważającej części przedsiębiorstwa niewielkich rozmiarów, które swoją dzia-
łalność oparły przede wszystkim na wiedzy i doświadczeniu kierownictwa, wyniki 
zatem wydają się nie stanowić żadnego zaskoczenia. Za pozytywne jednak należy 
uznać to, że mimo całkowitego niemal pominięcia pracowników w fazie koncepcyj-
nej procesów innowacji nie pomija się obserwacji dokonań i działań innych repre-
zentantów branży oraz podejmuje się próby tworzenia klimatu sprzyjającego podno-
szeniu poziomu aktywności innowacyjnej.
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Bartosz Jasiński

ROLA RAD NADZORCZYCH
W SYSTEMIE WŁADZY PRZEDSIęBIORSTWA

1. Wstęp

W związku z ujawnionymi jakiś czas temu problemami dotyczącymi najwięk-
szych światowych korporacji, a związanych z podejmowaniem przez nie bądź to 
zbyt ryzykownych decyzji, bądź to po prostu zwyczajnie dopuszczaniem się prze-
stępczych machinacji, nasiliło się zainteresowanie problematyką szeroko pojętego 
nadzoru korporacyjnego [Rady nadzorcze... 2006]. Istnieje wiele definicji nadzoru 
korporacyjnego, akcentujących różnorodne aspekty tego pojęcia. Można jednak 
przyjąć, że jednym z bardziej klasycznych sposobów definiowania jego znaczenia 
jest to, które mówi, że przez nadzór korporacyjny rozumie się zintegrowany zbiór 
zewnętrznych i wewnętrznych mechanizmów kontroli, które łagodzą konflikt intere-
sów między menedżerami a akcjonariuszami, wynikający z oddzielenia własności 
od kontroli [Baysinger, Hoskisson 1990, s. 72]; za: [Rudolf i in. 2002, s. 31].

2. Podstawowe mechanizmy nadzoru 

Gospodarka rynkowa wykształciła wiele mechanizmów nadzoru, mających regu-
lować problemy kontroli nad funkcjonowaniem korporacji. Do najbardziej istotnych 
z pewnością zaliczyć należy [Hessel 1995]; za: [Koładkiewicz 1999, s. 52-60]: 

regulacje prawne i przepisy, opisujące rolę i zakres odpowiedzialności osób pro- •
wadzących interesy spółki,
regulacje prawne i przepisy tworzące ramy działania organów nadzorujących, tj.  •
rad nadzorczych (rad dyrektorów),
rynek kapitałowy,  •
rynek kontroli przedsiębiorstw,  •
rynek talentów menedżerskich,  •
rynek produktów.  •
Analizując te mechanizmy z punktu widzenia płaszczyzn ich działania, można 

wyróżnić dwa obszary [Koładkiewicz 1999, s. 52]. Pierwszy z nich opiera się na 
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obserwacjach zewnętrznego otoczenia korporacji, w tym: rynku kapitałowego, 
rynku kontroli przedsiębiorstw, rynku kontroli talentów menedżerskich, rynku pro-
duktów.

Drugi zaś obejmuje problemy wewnętrznego nadzoru i monitoringu zachowań 
kadry zarządzającej prowadzonego przez właścicieli przedsiębiorstw ze szczegól-
nym uwzględnieniem relacji pomiędzy organami władzy spółki, tzn. pomiędzy radą 
nadzorczą a zarządem.

3. Asymetria mechanizmów nadzoru

 W Polsce jak dotąd występuje znaczna asymetria między mechanizmami nadzo-
ru o charakterze wewnętrznym a tymi o charakterze zewnętrznym, z wyraźną prze-
wagą tego pierwszego. Nie jest więc kwestią przypadku, że nadzór korporacyjny jest 
w Polsce kojarzony głównie z funkcjonowaniem rad nadzorczych. W ten sposób na 
radę spada duża odpowiedzialność za działalność spółki. Zdecydowanie większa niż 
w sytuacji, gdy nadzór zewnętrzny skutecznie realizuje swoją działalność, mając 
możliwość korekty nawet błędnych decyzji rady nadzorczej. W takiej sytuacji do 
działalności rad nadzorczych i wszystkich elementów, które decydują o jakości ich 
pracy, o ich skuteczności, a w rezultacie o efektywności nadzoru korporacyjnego 
w Polsce, przywiązywana jest szczególnie duża waga [Rudolf 2003, s. 520; Jasiński 
2006, s. 591-596].

Ciekawym zagadnieniem, a jednocześnie dużym problemem przy analizowaniu 
pozycji rady nadzorczej w strukturze władzy spółki, a pośrednio jej efektywności – 
zagadnieniem, które warto rozpatrzyć już na początku rozważań na temat rady – jest 
odpowiedź na pytanie o to, w czyim interesie tak naprawdę swoje funkcje pełni to 
gremium? Czy jest to interes poszczególnych akcjonariuszy czy może samej spółki? 
Co ciekawe, jak twierdzą eksperci z zakresu prawa spółek, na podstawie tzw. zasady 
równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, członkowie rady powinni kierować 
się przede wszystkim interesem spółki [Domański 2000]; za: [Jeżak 2003, s. 226- 
-227]. Często jednak zdarza się sytuacja, w której interes spółki rozumiany jest przez 
członków rady tak, jak interes akcjonariuszy, których głosami zostali wybrani [Jeżak 
2003, s. 226-227]. Dodatkowo ciekawymi przypadkami są sytuacje, w których ak-
cjonariat spółki jest znacznie rozdrobniony, a nominacje na członków rady są wysu-
wane przez przewodniczącego rady [Koładkiewicz 1999, s. 61-62], którym np. w 
warunkach amerykańskich bardzo często jest prezes spółki [Lorsch 1995]; za: [Ko-
ładkiewicz 1999]. Istnieje wobec tego zagrożenie, że rada, zamiast nadzorować 
działania spółki, będzie jedynie potwierdzać decyzje zarządu, dzięki któremu zosta-
ła wybrana [Koładkiewicz 1999]. Inny tego typu przypadek, który budzi wątpliwo-
ści, to sytuacja, w której członek rady jest przedstawicielem konkurencji. Co więcej, 
nie jest to sytuacja w pełni uregulowana prawnie i w związku z tym postuluje się, by 
kwestie te regulowały tzw. kodeksy dobrych praktyk [Szumański 2001]; za: [Jeżak 
2003]. 
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4. Funkcje rady w systemie władzy korporacji

Przechodząc do analizy funkcji, jakie pełni rada w systemie władzy korporacji, 
należy zaznaczyć, że chociaż podstawowym dokumentem regulującym działalność 
rad jest kodeks spółek handlowych, który w art. 219 par. 1 stwierdza: „Rada nadzor-
cza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalności”, to jednak nie powinno się absolutyzować jego roli, gdyż pozostawia 
on stosunkowo dużą dowolność w ustalaniu w statucie spółki kompetencji rady [Lis, 
Sterniczuk 2005, s. 112].

4.1. Czynniki kształtujące kompetencje rady

Rada nadzorcza ma duże możliwości własnego kształtowania kompetencji dzię-
ki delegowaniu na nią uprawnień przez zgromadzenie wspólników lub też dzięki 
delegowaniu takich uprawnień ze strony rady na zarząd przedsiębiorstwa. W zasa-
dzie rada w dużym stopniu sama, formułując swój statut, określa własne formalne 
kompetencje. Jednak rzeczywiste kompetencje rady kształtowane są przez dodatko-
we czynniki. Pierwszym z nich są kwalifikacje członków rady. Ten czynnik ma 
szczególnie duże znaczenie, trzeba bowiem pamiętać o tym, że dobór członków do 
wielu rad opiera się jedynie na kryteriach formalnych, bez uwzględniania kwalifika-
cji potrzebnych do pracy w takiej instytucji. Kwalifikacje determinują w dużym 
stopniu opracowanie statutu rady, czyli określenie formalnych możliwości jej dal-
szego działania. To właśnie kwalifikacje członków decydują o zrozumieniu roli 
i funkcji każdego z nich i późniejszej umiejętności realizacji skomplikowanych 
funkcji rady.

Kolejne czynniki wpływające na rzeczywiste kompetencje rady są związane 
z umiejętnością przetwarzania informacji przez członków tego gremium. Dotyczy to 
dwóch rodzajów informacji – pochodzących zarówno z wnętrza firmy, jak i z jej 
otoczenia. Chodzi tutaj o umiejętne pozyskiwanie, a następnie przetwarzanie infor-
macji. Ważna jest w tym przypadku umiejętność analiz planów, raportów, projektów, 
czytania sprawozdań finansowych. Ważne jest również zrozumienie konieczności 
odpowiedniej współpracy z ekspertami, konsultantami zewnętrznymi, gdyż brak 
takiej współpracy może zaowocować często niestety spotykaną praktyką pracy rady 
polegającej jedynie na zatwierdzaniu rozwiązań postawionych przez kierownictwo 
przedsiębiorstwa [Wawrzyniak, Bińczak 1991, s. 40-43].

4.2. Funkcje rad nadzorczych według OECD

Istnieje wiele różnych podejść do zdefiniowania podstawowych, formalnych 
kompetencji rad nadzorczych. Niektóre z nich, jak prezentowany poniżej zestaw 
sformułowany przez OECD, mają charakter bardzo szczegółowy – przypominający 
przepisy prawa – choć, co podkreślane, nie mają mocy wiążącej.
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Kodeks OECD proponuje następujące funkcje rad nadzorczych [Zasady nad-
zoru...]:

Modyfikowanie i ukierunkowywanie strategii spółki, głównych planów działań,  •
polityki zarządzania ryzykiem, rocznych planów finansowych i biznesplanów; 
ustalanie celów wynikowych, monitorowanie działań wdrożeniowych i wyni-
ków spółki oraz nadzór nad najważniejszymi wydatkami, przejmowaniem in-
nych przedsiębiorstw i operacjami wyzbywania się dużych pakietów aktywów.
Monitorowanie efektywności praktyk nadzoru stosowanych w spółce oraz, od- •
powiednio do potrzeb, wprowadzanie do nich zmian.
Wybór, wynagradzanie, monitorowanie pracy i w razie konieczności, wymianę  •
członków zarządu oraz nadzór nad planowaniem polityki sukcesji kadrowej.
Dostosowanie wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej do długofalo- •
wych interesów spółki oraz jej wspólników/akcjonariuszy.
Zagwarantowanie zgodnych z procedurami i przejrzystych trybów mianowania  •
i wyboru członków organu spółki.
Monitorowanie ewentualnych konfliktów interesów wśród członków zarządu,  •
rady nadzorczej i wspólników/akcjonariuszy i zarządzanie nimi, w tym przypad-
ków niewłaściwego wykorzystywania majątku spółki lub nieuczciwych transak-
cji z powiązanymi kontrahentami.
Zagwarantowanie rzetelności systemów rachunkowości i sprawozdawczości fi- •
nansowej spółki, w tym niezależnego badania sprawozdań finansowych, oraz 
zagwarantowanie istnienia odpowiednich systemów kontroli w spółce, a szcze-
gólnie systemów monitorowania ryzyka, kontroli finansowej i operacyjnej oraz 
przestrzegania obowiązujących przepisów i norm.
Nadzorowanie procesu ujawniania i przekazywania informacji. •

4.3. Inne rozwiązania

Warto zwrócić uwagę również na inne, bardziej ogólne propozycje, które w mo-
delowy sposób próbują odpowiedzieć na pytanie, jakie role powinna odgrywać rada 
w sprawnie funkcjonującym systemie władzy w spółce. Erich Gutenberg, jeden z 
twórców niemieckiej nauki o przedsiębiorstwie, w swojej znanej koncepcji proponu-
je dosyć szeroki zestaw kompetencji rady. Według niego rada powinna pełnić funk-
cję [Jeżak 2003, s. 229]:

nadzorczą,  –
doradczą, –
decyzyjną współpracy i wymiany informacji, –
koordynacyjną. –
Warto zauważyć, że jest to znacznie szersze ujęcie i jednocześnie wartościowe 

uzupełnienie w porównaniu z tym, które proponuje w dosyć lakoniczny sposób pol-
ski kodeks spółek handlowych. W ujęciu kodeksowym wyraźnie daje się wyodręb-
nić bowiem jedynie dwie główne funkcje: nadzorczą (stały nadzór nad działalnością 
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spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności) i stanowiącą (powoływanie i od-
woływanie oraz zawieszanie w czynnościach członków zarządu). W ramach tych 
dwóch funkcji kodeks stara się zawrzeć szeroki zakres działań, jakie podejmuje rada 
w nowoczesnej spółce działającej na wielu rynkach z wieloma produktami. W isto-
cie pełnienie funkcji nadzorczej wymaga dodatkowo wypełniania szeregu dodatko-
wych działań [Jeżak 2003, s. 228].

Takie szersze postrzeganie roli rady, prezentowane przez teoretyków organiza-
cji, takich jak Gutenberg, zdają się potwierdzać również praktycy. Ciekawe wyniki 
badań ankietowych prezentuje w tej kwestii S. Rudolf (zob. tab. 1).

Tabela 1. Podstawowe funkcje rad nadzorczych oraz możliwości ich pełnienia (w %)

Funkcje rad nadzorczych

Podstawowe funkcje Możliwość ich pełnienia
w opinii

przewodniczących
rad nadzorczych

w opinii
prezesów 
zarządów

w opinii
przewodniczących
rad nadzorczych

w opinii
prezesów 
zarządów

Powinna się ograniczać do 
wypełniania jej statutowych 
obowiązków (funkcje kontrolne 
i nadzorcze) 58 68 82 83
Powinna się stać również 
organem opiniodawczym
i doradczym dla zarządu 87 82 80 68
Powinna sprawować bieżącą 
kontrolę nad przedsiębiorstwem 57 31 58 40
Powinna się angażować 
w problemy bieżącego 
zarządzania przedsiębiorstwem 10 12 26 27

Źródło: [Rudolf 2003, s. 55].

Patrząc na zaprezentowane wyniki badań, można wyprowadzić wniosek o dużej 
zbieżności obu grup respondentów, choć postrzegają oni działalność rad z dwu prze-
ciwstawnych pozycji, a mianowicie kontrolowanego i kontrolującego. Za posze- 
rzeniem kompetencji rady poza tradycyjny nadzór i funkcję stanowiącą w kierun- 
ku funkcji opiniotwórczej i doradczej opowiedziało się odpowiednio 87 i 82% 
respondentów. Pokazuje to tendencję, zgodnie z którą zarząd chciałby widzieć w 
radzie partnera w merytorycznej dyskusji na temat kierunków rozwoju spółki w 
przyszłości. Jak widać, nie powinien to być organ uległy przytakujący każdej decy-
zji zarządu i przyjmujący za dobrą monetę każdą dostarczoną przez zarząd informa-
cję. Co ciekawe jednak, jeśli chodzi o inną niezwykle ważną kwestię bieżącego za-
rządzania, obie strony w jeszcze większym procencie zgodnie twierdzą, że ten obszar 
nie powinien pozostawać w gestii rad nadzorczych, lecz zarządu [Rudolf 2003, 
s. 55-56]. 
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5. Aktywność rady nadzorczej

Podczas analizy zakresu funkcji, jakie sprawuje rada, pojawia się bardzo często 
dodatkowa, lecz niezmiernie ważna kwestia dotycząca aktywności rad nadzorczych. 
Niemal wszystkie prowadzone badania dotyczące problematyki rad nadzorczych w 
systemie władzy przedsiębiorstwa wskazują na niską aktywność, a nawet bierność 
rad nadzorczych. Znaczna część rad ogranicza swoją aktywność do odbywania w 
miarę regularnych posiedzeń oraz przyjmowania od zarządów sformalizowanej 
sprawozdawczości. Członkowie rad wysłuchują najczęściej sprawozdań prezesa za-
rządu, wystąpień członków zarządu, tylko czasami prosząc o dodatkowe informacje 
czy wyjaśnienia [Efektywność nadzoru... 1996]; za: [Rudolf i in. 2002, s. 49]. Poszu-
kując przyczyn takiego stanu rzeczy, wskazuje się zarówno na pewne ogólne tenden-
cje, jak i na liczne problemy szczegółowe związane z organizacją i funkcjonowa-
niem rad, które z pewnością aktywności nie sprzyjają. Wśród ogólnych tendencji 
wymienić można:

brak odpowiedniego przygotowania członków rad, –
brak uświadomienia sobie istniejących w tym zakresie możliwości, –
względnie ustabilizowana sytuacja w spółce [Rudolf i in. 2002, s. 49-50]. –
Wśród problemów szczegółowych związanych z organizacją i funkcjonowaniem 

rad, a nie sprzyjających ich aktywności i braniu na siebie większej odpowiedzialno-
ści za sytuację spółki wskazać należy [Sterniczuk 2007, s. 49-50]1:

stratę czasu na trywialne sprawy, wniesione pod obrady przez prezesa firmy pod- •
czas posiedzeń rady, 
koncentrację na krótkookresowych wynikach. Zamiast zajmować się sprawami  •
długookresowymi, dążeniem do jak najlepszego wykorzystania zasobów powie-
rzonych przez akcjonariuszy, rada pracuje, by zatwierdzać działania prezesa, 
które zostały już wcześniej podjęte,
reaktywne nastawienie; rady jedynie reagują na wnoszone sprawy, rzadko jednak  •
mają własną listę problemów związanych z przyszłym rozwojem korporacji,
koncentrację na analizowaniu i zatwierdzaniu; rada w swojej pracy większość  •
czasu przeznacza na rozważania o przeszłych działaniach,
dyfuzję autorytetu – brakuje jasno sprecyzowanego zakresu ról i opisanych pro- •
cedur pracy rady, przez co nie podejmuje się działań, które mogłyby wprowadzić 
istotne modyfikacje w działaniach firmy.
Co ciekawe, pojawiają się koncepcje, które mają uaktywnić radę w jej działa-

niach na rzecz spółki. Np. rozwinięta w latach 90. tzw. koncepcja policy governance 
postuluje, by właściciele odzyskali należną im z racji dostarczania kapitału pozycję 
w korporacji i mieli możliwość pełniejszej kontroli nad menedżerami zarządzający-
mi ich kapitałem. W tym celu niewątpliwie rada musiałaby uaktywnić swoją działal-
ność. Powinna pracować nad strategią i stawiać zadania kierownictwu firmy. Uważa 

1 Zaprezentowane czynniki mają swoje źródło w systemie anglosaskim, jednak z powodzeniem 
można je odnieść również do polskiej praktyki.
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się, w ramach tej koncepcji, że rada powinna odpowiadać za politykę, a kierownic-
two spółki za jej realizację. Postuluje się, by skończyć z tradycją posiedzeń skoncen-
trowanych jedynie na aprobowaniu wcześniejszych decyzji menedżerów. Rolą rady 
powinno być stawianie celów i tworzenie ograniczeń dla ich realizacji. Jest to nie-
wątpliwie ciekawe i rewolucyjne podejście, ale zyskujące również swoich zwolenni-
ków [Sterniczuk 2007, s. 32].

6. Zakończenie

Rada nadzorcza, pełniąc swoje funkcje w systemie władzy spółki, może pójść 
drogą bierności, stając się wówczas w zasadzie zbędnym gremium, które niewiele 
wnosi do funkcjonowania spółki. Może jednak okazać się strategicznym zasobem 
organizacji, jej niezwykłą wartością. Stać się tak może jednak jedynie wówczas, gdy 
rada w swojej aktywności spełni kilka podstawowych warunków, wśród których 
wymienić można [Sterniczuk 2007, s. 48]:

znajomość przez dyrektorów biznesu korporacji oraz jej konkurentów, •
dostarczanie przez członków rady kapitału intelektualnego, włączając w to idee  •
wspomagające rezultaty, sieć powiązań oraz poważne poparcie najlepszych 
praktyk w dziedzinie ładu korporacyjnego,
ustanawianie przez nich wysokich, ale realnych standardów oraz ambitnych,  •
mierzalnych celów dla kierownictwa korporacji,
wzbogacanie podejmowania decyzji poprzez wiedzę, umiejętne analizy oraz  •
konstruktywne zaangażowanie w procesy podejmowania decyzji,
umiejętne motywowanie przywództwa korporacji, •
dążenie do przyciągnięcia talentów do korporacji, •
konstruktywne zaangażowanie w strategiczne sprawy korporacji zarówno przez  •
zainteresowanie nimi, jak i włączenie się w prace nad ich realizacją,
twórcze łączenie wynagradzania kierownictwa z tworzeniem wartości dla akcjo- •
nariuszy. 
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THE PLACE OF THE BOARD OF DIRECTORS
IN THE SYSTEM OF POWER OF PRESENT CORPORATION 

Summary

The article presents problems of place of the board of directors in the system of power of present 
corporation. The article defines formal and real competences of the board of directors. It shows pro-
blems of their functioning, it also presents the possibility of better use of this gremium for good of 
corporation.
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Piotr Karwacki

uJęCIE DEFINICYJNE CONTROLLINGu
W NIEMIECKIM OBSZARZE JęZYKOWYM

1. Wstęp

Nowoczesna ekonomia i teoria nauk o zarządzaniu rozwinęły różnorodne instru-
menty, które – w zależności od potrzeb organizacji – wspomagają lub umożliwiają 
realizację wybranej strategii. Do najbardziej kompleksowych instrumentów należy 
controlling, często określany jako nowa filozofia działania organizacji.

Termin ,,controlling”, pochodzący od angielskiego to control, oznacza kierowanie, 
sterowanie procesami i ich regulację. Wielu autorów zajmujących się zagadnieniem 
controllingu różnorodnie definiuje to pojęcie. Stąd też w literaturze można poznać 
wiele definicji pojęcia controlling, od bardzo uproszczonego do wyjaśnień bardziej 
abstrakcyjnych. W literaturze tematu coraz częściej utożsamia się controlling z termi-
nem advocatus diaboli. Znaczenie to ma na celu „pobudzanie” do twórczego niepoko-
ju, czego wyrazem są między innymi różnorodne ujęcia definicji controllingu.

Takie podejście do controllingu było inspiracją dla autora w zakresie podję- 
cia badań literaturowych w obszarze niemieckojęzycznym, dotyczących poznania 
tej filozofii działania organizacji. Niniejszy artykuł prezentuje refleksje badawcze 
autora w kontekście problematyki związanej z ujęciem definicyjnym controllingu w 
obszarze niemieckojęzycznym. Wybór autorów oraz poszczególnych opracowań do-
tyczących zagadnień controllingu w obszarze niemieckojęzycznym stanowi dla au-
tora próbę badawczą w zakresie poznania różnych aspektów koncepcji controllingu 
pod kątem przyszłych badań literaturowych.

2. Koncepcja controllingu – krótki zarys historyczny

Idea controllingu wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. W 1778 r. funkcjono-
wała w centralnej administracji państwowej instytucja controllera. Po raz pierwszy 
określenie controlling zostało użyte w 1892 r. jako nazwa stanowiska pracy zaplano-
wanego w General Electric Company, przy czym stanowisko controllera pojawiło 
się w 1921 r. – odnosiło się do obowiązków osoby odpowiedzialnej za sprawy finan-
sowe przedsiębiorstwa.
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Dynamiczny rozwój koncepcji controllingu nastąpił dopiero w latach 20., kiedy 
to w wyniku wielkiego światowego kryzysu przedsiębiorstwa amerykańskie zostały 
zmuszone do intensywnych poszukiwań nowoczesnych metod zarządzania. Control-
lerowi przydzielono nowe, niezwiązane wyłącznie ze sprawami finansowymi zada-
nia. W 1931 r. założono Controller’s Institute of America, który w roku 1962 (już 
jako Financial Executive Institute) opracował „Katalog zadań controllera”, w któ-
rym wyszczególniono zadania controllera, a mianowicie:

planowanie (opracowywanie, realizację i koordynację różnorodnych planów w  •
przedsiębiorstwie),
sprawozdawczość i interpretację (porównywanie planu z jego realizacją, analizę  •
i interpretację wyników),
ocenę i doradztwo (pomoc dla kierownictwa w realizowaniu funkcji kierowni- •
czych),
nadzór nad realizacją zadań (kontrola wewnętrzna i rewizja), •
badania rozwoju całej gospodarki. •
Idea controllingu dotarła do Europy dopiero w połowie lat 50., przede wszyst-

kim przez filie przedsiębiorstw amerykańskich. Obecnie największy rozwój control-
lingu daje się zaobserwować w Niemczech i Francji.

W Niemczech controlling rozwinął się pod koniec lat 50. Pod koniec lat 60. po-
wstały pierwsze stanowiska organizacyjne dla controllerów, zwłaszcza w dużych 
przedsiębiorstwach. Tabela 1 prezentuje tendencje rozwoju controllingu w małych i 
średnich przedsiębiorstwach w Niemczech.

Tabela 1. Rozwój controllingu w Niemczech od 1988 roku

Liczba
zatrudnionych

Liczba
przedsiębiorstw

Liczba przedsiębiorstw
z uwzględnieniem pozycji controllera

do 99 99 53 (53,5%)
200-999 123 95 (77,2%)
1000-9999 55 47 (85,5%)
10000 i więcej 23 22 (95,7%)
Razem 300 217 (72,3%)

Źródło: opracowano na podstawie: [Vgl.Kueppers... 1990, s. 443].

Controlling dla wielu przedsiębiorstw stał się synonimem zarządzania zdolnego 
do walki z kryzysem, inflacją, ryzykiem, konkurencją i narastającą zmiennością oto-
czenia. Stan ten znalazł potwierdzenie w opinii J. Webera: „(...) nie można znaleźć 
dzisiaj dużego przedsiębiorstwa, w którym controlling byłby nieznanym pojęciem”. 
Różnorodność poglądów związanych z definicją controllingu jest bardzo duża. We-
dług P. Preisslera: „każdy ma własne wyobrażenie o tym, co oznacza lub co powi-
nien oznaczać controlling”. Podobne stanowisko zajmuje J. Weber, który zauważa, 
że liczba różnorodnych interpretacji pojęcia controllingu, jego funkcji, zadań i struk-
tury odpowiada liczbie autorów zajmujących się controllingiem nie tylko w ujęciu 
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teoretycznym, ale również praktycznym. Ta ogromna różnorodność koncepcji (ujęć 
definicyjnych) zaprezentowanych przez różnych autorów w obszarze niemieckoję-
zycznym wskazuje na coraz to większe możliwości wykorzystania controllingu w 
zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ma to swoje szczególne znaczenie w kontekście 
osiąganych przez przedsiębiorstwo określonych wyników ekonomicznych. Prezen-
towanych przez autorów poglądów, pomysłów na controlling, wywołujących różne 
reakcje zarówno u praktyków, jak i teoretyków controllingu, nie można ująć w kate-
gorii „dobre”, czy „złe”. Można powiedzieć, że ich atrakcyjność lub możliwości ich 
implementacji w organizacji jest związana z bardzo indywidualnym podejściem do 
przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem jego warunków działania i przy-
jętych do realizacji zadań strategicznych.

Zebrane przez autora w wyniku badań literaturowych definicje controllingu są 
świadectwem permanentnej ewolucji tego zagadnienia w powiązaniu ze zmianami, 
które odnoszą się do realiów funkcjonowania współcześnie działających przedsię-
biorstw. Pojawiające się coraz to nowsze problemy w zarządzaniu przedsiębior-
stwem, ich złożoność stanowią dla prezentowanych autorów szczególną inspirację 
do podjęcia badań nad kierunkiem i rozwojem wiedzy o controllingu na płaszczyź-
nie teoretycznej i praktycznej. Autorzy ci postawili sobie za cel poszukiwanie moż-
liwości poprawy sterowania wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstwa za pomocą 
controllingu. Stąd też w ich poglądach można zauważyć bardzo indywidualne podej-
ście do tej koncepcji, oparte na ich wiedzy teoretycznej i praktycznej. Bardzo trudno 
jest ocenić zakres i proporcje ich wykorzystania w działaniu przedsiębiorstw, w po-
prawie ich sterowności w osiąganiu wyznaczonych celów, ale pomimo to znalazły 
stosowne uznanie u osób zajmujących się tym problemem, dla których ta koncepcja 
zarządzania w kontekście badawczym wymaga przeprowadzenia dalszych analiz na 
płaszczyźnie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej.

3. Wybrane definicje controllingu w obszarze niemieckojęzycznym

Pojęcie controllingu w literaturze ekonomicznej i organizacyjnej pojawiło się 
stosunkowo niedawno, miało to miejsce w Europie Zachodniej w pierwszej połowie 
lat 80. Znaczenie controllingu w naukach ekonomicznych w ciągu ostatnich lat na-
biera coraz to większej wagi, mimo iż nadal występują rozbieżności związane z jego 
definicją. Wiele autorytetów zajmujących się tą dziedziną wiedzy różni się w sposo-
bie definiowania controllingu. Każdy z nich ma swoje własne wyobrażenie, co ozna-
cza lub powinien oznaczać controlling. W wielu publikacjach Horvatha czy Webera 
zwraca się uwagę na to, że pojęcie controllingu nie doczekało się jednolitego okre-
ślenia. Ten stan rzeczy związany jest z przyjęciem różnych kryteriów, punktów wi-
dzenia, sposobów jego definiowania oraz charakterem controllingu. Wśród cech 
podkreślających charakter controllingu można wyróżnić: 

charakter indywidualny controllingu  • – oznacza, że jego funkcjonowanie jest 
determinowane specyfiką przedsiębiorstwa i indywidualnym podejściem do jego 
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warunków otoczenia, działania, przyjętych do osiągania celów strategicznych, 
jego kultury organizacyjnej itp.,
charakter dynamiczny controllingu  • – oznacza, że stwarza on możliwości wy-
korzystania różnych instrumentów (metod, technik), które ciągle podlegają pro-
cesom udoskonalenia. Z drugiej strony jest on źródłem poszukiwania coraz to 
nowszych, lepszych narzędzi, które dawałyby możliwość dobrego zabezpiecze-
nia egzystencji przedsiębiorstwa i jego szybkiej adaptacji do zmieniających się 
warunków ekonomicznych, 
holistyczny charakter controllingu  • – oznacza, że podstawowym założeniem 
tej koncepcji powinno być traktowanie wszystkich aspektów zarządzania przed-
siębiorstwa i związanych z nim trudności jako „pewnej całości” mającej charak-
ter systemowy.
Badania literaturowe autora objęły analizę wybranych publikacji naukowych i 

książkowych w obszarze niemieckojęzycznym, w których zaprezentowano różne 
poglądy autorów odnoszące się do koncepcji controllingu, jak również do określenia 
definicji. Tabela 2 prezentuje definicje wybranych autorów, którzy od lat zajmują się 
problematyką controllingu od strony zarówno naukowej, jak i praktycznej.

Wielu autorów obszaru niemieckojęzycznego zajmujących się problemami con-
trollingu w sposób szczególny akcentuje, że w warunkach ciągle wzrastającej kon-
kurencji rosną szanse tych przedsiębiorstw, które wykazują się zdolnością analizy 
zarówno wewnętrznej (np. wielkość i struktura kosztów), jak i zewnętrznej (struktu-
ra otoczenia). Większość autorów jest zdania, że przedmiotem takiej analizy powin-
ny być procesy planowania, procesy decyzyjne, sposoby ewidencji zdarzeń gospo-
darczych, jak również ich ocena ekonomiczna, sposoby i formy kontroli ze 
szczególnym naciskiem na badanie przyczyn odchyleń i ich skutków. Procedury te, 
zdaniem większości z nich, muszą być zamknięte w jeden system – system control-
lingu, pomimo iż nie ma wśród nich zgodności w zakresie przyjęcia ostatecznej 
formy i treści definicji.

Controlling w literaturze niemieckiej jest określany jako koncepcja różnorod-
nych działań wspierających szeroko rozumiany proces zarządzania, których celem 
jest wspieranie kadry menedżerskiej w zakresie podejmowania racjonalnych decyzji 
przez tworzenie i jednocześnie wykorzystanie systemu informacji w przedsiębior-
stwie dla jego polityki nie tylko wewnętrznej, ale również zewnętrznej, związanej 
z właściwym określeniem przyszłej strategii i z jej realizacją. Większość autorów 
traktuje controlling jako „system wczesnego ostrzegania” w przedsiębiorstwie, któ-
ry przez gromadzenie, przetwarzanie i analizę informacji przychodzących z we-
wnątrz i zewnątrz przedsiębiorstwa daje możliwości podjęcia stosownych działań 
w zakresie istotnych dla niego funkcji i celów. W poglądach autorów można zauwa-
żyć, że istotnym elementem systemu controllingu jest planowanie i preparacja ce-
lów; te grupy działań zaliczane są przez autorów do obszaru regulacji. Drugim dość 
istotnym obszarem controllingu jest obszar koordynacji, w którym zadania związane 
z analizą i kontrolą podejmowanych działań oraz ich sterowaniem nabierają istotne-
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go znaczenia w systemie controllingu. Większość autorów wyraża pogląd, że zada-
nia controllingu związane z planowaniem, kontrolą i kierowaniem można traktować 
jako równość „controlling = zarządzanie”. Funkcje controllingu mogą być realizo-
wane przez określone składniki struktury organizacyjnej (stanowisko pracy, komór-
ka organizacyjna, jednostka organizacyjna). Obszar objęty systemem controllingu 
związany jest z płaszczyzną operacyjną i/lub strategiczną oraz wymaga zastosowa-
nia właściwego instrumentarium controllingowego. Przedstawione przez autora ce-
chy systemu controllingu, zauważone w trakcie studiowania literatury przedmiotu 
mają charakter ogólny. Przedstawienie szczegółowej analizy systemów controllingu 

Tabela 2. Prezentacja definicji controllingu w obszarze niemieckojęzycznym

Autor Definicje conrollingu
Coenenberg Controlling to filozofia myślenia, której celem jest właściwe kierowanie przedsiębior-

stwem. Controlling = zarządzanie przedsiębiorstwem 
Hahn Controlling to narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, które daje możliwość realiza-

cji działań i podejmowania decyzji z uwzględnieniem funkcji planowania i kontroli
Heinen Controlling to instrument, którego celem jest bieżące dostarczenie informacji, jej 

przetwarzanie i zastosowanie w systemie planowania i kontroli przedsiębiorstwa
Horvath Controlling to subsystem zarządzania, w którym planowanie, kontrola i informacja 

zapewniają koordynację zarządzania przedsiębiorstwem
Maennel Controlling to cybernetyczna koordynacja kierowania procesami zachodzącymi w 

przedsiębiorstwie z wykorzystaniem jego systemu informacji
Pfohl Controlling to filozofia myślenia przedsiębiorstwa zorientowana na optymalizację 

wyniku finansowego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem instrumentu rachunkowo-
ści wewnętrznej

Reichmann Controlling to narzędzie wsparcia kierownictwa przedsiębiorstwa w zakresie sys-
tematycznej poprawy jakości realizowanych zadań i podejmowanych decyzji na 
wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa przez wykorzystanie systemu informacji w 
planowaniu i kontroli celem zapewnienia lepszej koordynacji zarządzania przedsię-
biorstwem

Schierenbeck Controlling to skuteczne i celowe kierowanie procesami zachodzącymi w przedsię-
biorstwie 

Strobel Controlling to specyficzny sposób myślenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem skła-
dający się z następujących faz:
1) orientacja na koszty,
2) controlling zorientowany na koszty + budżetowanie,
3) conrolling zorientowany na koszty + budżetowanie + controlling

Weber Controlling to podsystem zarządzania przedsiębiorstwem, który częściowo przyjmu-
je, a częściowo tylko wspiera procesy planowania, sterowania i kontroli, umożliwia-
jąc w ten sposób koordynację całego systemu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Coenenberg 2004, s. 138-180, 258-330, 340-380; Coenen-
berg 2006, s. 100-150; Hahn 2001, s. 740-832, 868-920; Horvath 2002, s. 230-298; Horvath, 
Reichmann 2004, s. 310-390; Horvath 2006, s. 120-178, 321-357; Pfohl 2003, s. 718-769; 
Reichmann 2001, s. 635-740, 750-778; Schierenbeck 2002, s. 370-392, 405-492; Weber 2004, 
s. 370-410, 415-488].
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u wyżej wymienionych autorów będzie stanowić przedmiot przygotowywanej przez 
autora publikacji naukowej. 

Podsumowując, w koncepcjach controllingu w obszarze niemieckojęzycznym 
można wyróżnić pewien podział, ze względu na orientację przyjętą przez autorów w 
badaniach nad controllingiem. Jest on następujący:

1. Controlling zorientowany na rachunkowość. Celem tej koncepcji jest orien-
towanie rachunkowości finansowej oraz rachunku kosztów na planowanie, kontrolę 
i sterowanie działalnością przedsiębiorstwa, aby zapewnić płynność finansową i zy-
skowność we wszystkich zachowaniach i decyzjach mających miejsce w przedsię-
biorstwie. 

2. Controlling zorientowany na generowanie i przetwarzanie informacji.  
W koncepcji tej podkreśla się, że controlling jest wspomaganiem sterowania przed-
siębiorstwa przez informacje. Controlling zapewnia wysoki poziom w zakresie po-
zyskiwania, wzbogacenia w określone informacje, które wykorzystywane są przez 
menedżerów w zarządzaniu przedsiębiorstwem na różnych szczeblach organizacyj-
nych – informacje takie są przygotowywane dla różnych poziomów podejmowania 
decyzji. Zarządzanie informacją stanowi jądro systemu controllingu. W systemie 
controllingu można wyróżnić dwa obszary zadań powiązanych z informacją, do któ-
rych należy:

pozyskanie, przechowywanie i przetwarzanie informacji oraz przekazywanie ich  –
jako danych wejściowych do planowania i kontroli, aby zagwarantować stero-
wanie przedsiębiorstwem zorientowanym na osiąganie określonych celów, 
dokumentacja wyników, wykorzystanych środków i podjętych decyzji w celu  –
ich kontroli i zbierania informacji.
Uzyskanie niezbędnej ilości informacji, a także potrzebny na jej zdobycie czas 

stanowi w tej koncepcji istotny element, będący jednocześnie problemem ekono-
micznym w zakresie znalezienia właściwego optimum pomiędzy zyskiem płynącym 
z posiadania informacji, a kosztami jej uzyskania. 

4. Controlling jako podsystem zarządzania

Controlling może też być definiowany jako podsystem zarządzania. Według tej 
koncepcji controlling jest częścią składową systemu zarządzania przedsiębiorstwem. 
Tutaj bezpośrednim celem controllingu jest wspomaganie tradycyjnych funkcji zarzą- 
dzania (planowania, organizowania, kontroli, motywowania) dla zapewnienia przed-
siębiorstwu zdolności do antycypacji, adaptacji w zmieniających się warunkach 
otoczenia oraz koordynacji podjętych przez przedsiębiorstwo działań.

5. Holistyczny charakter controllingu

Podstawowym założeniem tej koncepcji jest, że wszelkie aspekty (subsystemy) 
zarządzania przedsiębiorstwem, jak również problemy z nim związane mają charak-
ter systemowy, a to oznacza, że wszystkie są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie 
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od siebie zależne. Punktem ciężkości w tej koncepcji jest podkreślenie funkcji koor-
dynacyjnej controllingu oraz jego obecność we wszystkich aspektach (subsyste-
mach) zarządzania przedsiębiorstwem.

W tabeli 3 zaprezentowano syntetycznie analizę różnych ujęć controllingu w 
odniesieniu do poglądów prezentowanych wyżej autorów.

Tabela 3. Podejście do controllingu wybranych autorów w niemieckim obszarze językowym

Autor
Controlling

zorientowany
na rachunkowość

Controlling zorientowany
na generowanie
i przetwarzanie

informacji

Controlling
jako podsystem

zarządzania

Controlling
– podejście
holistyczne

Coenenberg x x
Hahn x x
Heinen x x x
Horvath x x x
Maennel x x x
Pfohl x x x
Reichmann x x x
Schierenbeck x x
Strobel x x x
Weber x x

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Coenenberg 2004, s. 138-180, 258-330, 340-380; Coe- 
nenberg 2006, s. 100-150; Hahn 2001, s. 740-832, 868-920; Horvath 2002, s. 230-298; Hor-
vath, Reichmann 2004, s. 310-390; Horvath 2006, s. 120-178, 321-357; Pfohl 2003, s. 718-769; 
Reichmann 2001, s. 635-740, 750-778; Schierenbeck 2002, s. 370-392, 405-492; Weber 2004, 
s. 370-410, 415-488].

6. Zakończenie

Definicje zawarte w tab. 2 wskazują, że system controllingu jest pojęciem rela-
tywnie szerokim. Pozwala to na wskazanie określonych cech controllingu, jego za-
kresu, możliwości i potrzeb. Z przytoczonych definicji wynika, że w sprawie con-
trollingu nie ma jednolitego stanowiska. Każdy autor ma w przedmiotowej sprawie 
inne zdanie, przy czym stanowiska są niejednokrotnie krańcowe. 

W wyniku analizy wybranej literatury fachowej w obszarze niemieckojęzycz-
nym, traktującej problem controllingu od strony zarówno teoretycznej, jak i prak-
tycznej, można określić pewne wyzwania stojące przed controllingiem w przyszło-
ści. Zdaniem autora, do takich należeć będą:

1. Nowoczesny controlling nie może mieć tylko charakteru jednostki kon-
trolnej. W większości przedsiębiorstw rola jednostek zajmujących się controllin-
giem sprowadza się do sporządzania raportów przede wszystkim opartych na analizie 
ex post. Controlling mający taki image jest jednostką gromadzącą i przetwarzającą 
ogromne ilości informacji, które nie są do końca właściwie wykorzystane, ponieważ 
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opierają się na danych historycznych. Konsekwencją takiego stanu rzeczy w przed-
siębiorstwie jest manipulacja informacją i brak zaufania, co znacznie ograniczyć 
może jego rozwój. 

2. Controlling jako „instytucja doradcy wewnętrznego”. Nowoczesny con-
trolling powinien za pomocą zorientowanych na przyszłość informacji wskazywać 
kadrze zarządzającej możliwie jak najlepsze w danych warunkach rozwiązania dla 
przedsiębiorstwa (ex ante-ex post). Rola controllera powinna ewoluować w kierunku 
„doradcy wewnętrznego organizacji”. Controlling powinien stać się swoistym „ka-
talizatorem zmian” w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

3. Socjologiczna funkcja controllera w controllingu. Controller oprócz wie-
dzy merytorycznej musi mieć umiejętności socjologiczne (empatia, komunikacja 
werbalna, komunikacja niewerbalna), których celem jest określenie i analiza wystę-
pujących problemów, a także właściwego wyboru narzędzia ich rozwiązania. Con-
troller w tym kontekście jest nie tylko odpowiedzialny za kształtowanie właściwego 
systemu komunikacji, ale również za zwiększanie motywacji pracowników do dzia-
łania z zastosowaniem bodźców ekonomicznych i moralnych.

Przedsiębiorstwa dziś funkcjonujące mają do dyspozycji wiele dróg działania, 
aby czynić swą działalność bardziej efektywną. Jedną z nowocześniejszych metod 
zarządzania, umożliwiającą szybkie reagowanie na zmiany otoczenia i antycypacje, 
jest koncepcja controllingu, często określana jako nowa filozofia działania. Wzrasta-
jąca kompleksowość i zmienne otoczenie funkcjonowania przedsiębiorstw potęgują 
współcześnie konieczność planowania rozwoju i wzrostu. Te dwie podstawowe de-
terminanty funkcjonowania wyznaczają z kolei nadrzędne cele organizacji, a tym 
samym będą miały wpływ na kształtowanie się koncepcji controllingu w wymiarze 
teoretycznym i praktycznym. Zaowocuje to z pewnością różnorodnością stanowisk 
w podejściu do tej koncepcji różnych autorów nie tylko w zakresie problemów zwią-
zanych z definicją, ale również z szeroko pojętą kompleksowością procesów zarzą-
dzania opartych na koncepcji controllingu.
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DEFINITIONS OF CONTROLLING
IN GERMAN-SPEAKING COuNTRIES

Summary

The author of the article provides definitions of controlling in German speaking countries. Litera-
ture research of the subject allowed the author to make a general analysis of controlling including its 
features in German speaking regions as well as to define the trends of its development.
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ZNACZENIE PREMIOWANIA
DLA SKUTECZNEJ REALIZACJI KOSZTOWEJ

I MOTYWACYJNEJ FUNKCJI PŁACY 

1. Wstęp

Płaca niewątpliwie długo jeszcze stanowić będzie podstawową siłę motywacyj-
nego oddziaływania na pracowników. Motywowanie przez płace jest procesem zło-
żonym i nie przebiega według prostej reguły: większe pieniądze – silniejsza moty-
wacja. Skala poziomu motywacji wywołanej płacami może być wysoka lub niska, 
i wynika to z wielu czynników. Złożoność owych czynników i ich wzajemnego od-
działywania wynika ze złożoności funkcji, jakie pieniądz pełni w świadomości spo-
łecznej. Pieniądz w postaci płacy stanowi źródło dochodu pracowniczego, środek 
stymulacji działania, element kosztów organizacji, element stosunku pracy, wy-
znacznik pozycji społecznej, zróżnicowania społecznego, wyznacznik poziomu ży-
cia, bezpieczeństwa socjalnego (zaspokojenie potrzeb fizjologicznych i potrzeby bez-
pieczeństwa), wyznacznik poczucia wartości, uznania dla posiadanych talentów, 
umiejętności, kwalifikacji [Szczupaczyński 1998, s. 56-57]. Jest to wynikiem tego, 
że płaca pełni pięć zasadniczych funkcji: dochodową, społeczną, rynkową, kosztową 
i motywacyjną.

Dla pracodawcy płaca wraz z pochodnymi stanowi istotny udział w kosztach 
pracy. Pracodawca zainteresowany jest zatem maksymalizacją zwrotu poniesionych 
nakładów na pracowników. Zwrot ten istotny jest również dla pracownika, aby mógł 
liczyć na wzrost poziomu wynagrodzenia i tym samym swojego dochodu. 

Z punktu widzenia celów przedsiębiorstwa bardzo duże znaczenie ma funkcja 
motywacyjna, która polega na harmonizowaniu interesów pracowników i firmy, w 
której są oni zatrudnieni. Pracownik osiąga korzyści w zamian za realizację zadań, 
jakie stawia przed nim firma. Oddziaływanie płac jako czynnika motywującego skła-
nia pracowników do angażowania się w efektywne wykonywanie pracy, osiąganie 
wyznaczonych celów, jak też kreowanie określonych, szczególnie pożądanych po-
staw i zachowań, takich jak: kreatywność i innowacyjność, aktywność, przedsiębior-
czość, podejmowanie działań ponadnormatywnych oraz większej odpowiedzialności, 
samodzielności, dzielenia się wiedzą, uczciwości i lojalności wobec pracodawcy. 
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Dla skutecznego motywowania przez płace w warunkach konkretnej firmy ko-
nieczne jest stworzenie systemu wynagradzania, skoncentrowanego na realizacji 
tych funkcji. System ten cechować się powinien właściwie dobranym zestawem 
składników płacowych, jak też odpowiednimi zasadami ich kształtowania. 

W dyskusjach toczących się w gronie zarówno teoretyków [Bieniok 2004, s. 247-
-252], jak i praktyków, dotyczących doboru składników wynagrodzeń, często pada 
pytanie: czy systemy wynagradzania firm powinny zawierać premię czy też nie. Są 
zwolennicy, ale i przeciwnicy stosowania premii. Przeciwnicy wskazują głównie na 
dotychczasowe doświadczenia, w których premia z reguły stanowiła należny skład-
nik wynagrodzenia, często o charakterze roszczeniowym. Stosowano też premie, 
których wysokość obniżano w sytuacji niespełnienia przez pracownika określonych 
warunków. Prowadziło to do motywowania negatywnego, pracownik bowiem od-
bierał to jako „zabieranie” premii. 

W artykule skoncentrowano się na wskazaniu znaczenia premii dla skutecznej 
realizacji kosztowej i motywacyjnej funkcji płacy i tym samym uzasadnieniu potrze-
by jej stosowania w firmach. Treści zawarte w artykule oparto na literaturze przed-
miotu, jak również przemyśleniach i doświadczeniach własnych wynikających z 
badań i współpracy z praktyką gospodarczą1.

2. Znaczenie premii 

Premia jest składnikiem płacowym, który ma istotne znaczenie dla skutecznej 
realizacji kosztowej, motywacyjnej, ale i dochodowej funkcji płacy ze względu  na 
to, że: 

1. W warunkach gospodarki rynkowej nie można kształtować wynagrodzeń w 
oderwaniu od efektów, co jest nie tylko antymotywacyjne, ale również niebezpiecz-
ne dla przedsiębiorstwa. Działalność gospodarcza zawsze wiąże się z pewnym ryzy-
kiem, a pracownicy nie mogą całkowicie odcinać się od konieczności chociaż czę-
ściowego partycypowania w tym ryzyku, które samo w sobie może działać 
mobilizująco, motywować i skłaniać do przedsiębiorczości. 

2. Wynagradzanie za konkretne zachowania i wyniki:
pozwala ocenić wykorzystanie posiadanego potencjału zasobów ludzkich firmy,  –
co ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia kosztowej funkcji płacy, 
wytwarza postawę silnej identyfikacji pracownika z wynikami firmy/jednostki  –
organizacyjnej/zespołu; pracownik czuje się zmotywowany, że „opłaca” mu się 
dobrze pracować, bo efekty jego pracy mają bezpośrednie przełożenie na wyna-
grodzenie (przez co ma wpływ na wysokość osiąganego przez pracownika do-
chodu),
1 Badania prowadzono w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska. Dla 

tych przedsiębiorstw przygotowywano konkretne rozwiązania premiowe, które zostały wdrożone 
w praktyce. 
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prowadzi do doskonalenia organizacji pracy, poprawy jakości produkcji, racjo- –
nalnego wykorzystania czasu pracy, usprawnienia przepływu informacji, dbało-
ści o bezpieczeństwo i higienę pracy (w sytuacji przyjęcia takich kryteriów jako 
podstawy premiowania), 
wskazuje, czy uzasadniony jest wypływ określonych środków na wynagrodze- –
nia; środki przeznaczone na realizację zadań stanowią pewnego rodzaju „bufor 
kosztowy”, który może powstać dzięki zaoszczędzeniu w przypadku braku re-
alizacji zadań, co w konsekwencji prowadzi do racjonalizacji kosztów płaco-
wych.
3. Warunki funkcjonowania firm wymagają elastycznych i przedsiębiorczych za-

chowań pracowników, innowacyjnych, kreatywnych pracowników, jak również lo-
jalnych wobec firmy – stąd też za pomocą premii możemy motywować pracowni-
ków do określonych zachowań, kreować kulturę organizacyjną firmy.

4. Zwiększa się siłę motywacyjnego oddziaływania płacy, bowiem długotrwałe 
stosowanie stałego elementu wynagradzania powoduje spadek jego wartości poprzez 
spowszechnienie i przyzwyczajenie do tego elementu, natomiast dzięki premii na-
stępuje tzw. wzmocnienie nieregularne. 

3. Warunki skutecznego premiowania 

Aby nagradzanie premią stanowiło narzędzie skutecznego motywowania, jak 
również pozwoliło pracodawcy na racjonalizowanie kosztów pracy konieczne jest 
określenie: 

1) co będzie stanowić podstawę premiowania – jakie zadania/cele muszą być 
zrealizowane i na jakim poziomie będą one określone (firmy, komórki organizacyj-
nej, zespołu, pracownika) oraz jakie zachowania pracownika są pożądane w firmie,

2) jak zmierzyć/ocenić efekty, czyli wyniki realizacji tych zadań/celów, oraz 
określonych zachowań – jakie będą kryteria oceny i w jaki sposób przełożą się one 
na wysokość premii.

Podstawową sprawą jest ustalenie, co będzie stanowić podstawę premiowania. 
Najogólniej wskazać należy, że podstawę tę stanowią wyniki w zakresie realizacji 
zadań/celów, jak również określone zachowania pracowników. 

Zadania do realizacji ustalane mogą być na poziomie firmy jako całości lub po-
szczególnych komórek (każda komórka organizacyjna powołana została do realiza-
cji określonych zadań). Do realizacji zadań powołuje się też często zespoły pracow-
ników (partnerskie, macierzowe, projektowe). 

Jak wskazują J.R. Katzenbach i D.K Smith zespół to grupa ludzi, którzy wspól-
nie osiągają takie efekty, których nie byliby w stanie osiągnąć osobno. Osiągają to 
dzięki współpracy i uzupełnianiu się talentów poszczególnych osób [Katzenbach, 
Smith 1999]. Wśród wielu przesłanek powoływania zespołów wymienia się głów-
nie: identyfikację zespołu za wyniki/efekty i tym samym wzrost ekonomicznych i 
jakościowych efektów, możliwość zmierzenia efektów zespołu oraz względy moty-
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wacyjne – pracownicy bowiem zainteresowani wzrostem swoich dochodów poszu-
kują najlepszych dróg osiągnięcia efektów [Borkowska 2001, s. 312; Juchnowicz 
2003, s. 118]. 

Podstawę premiowania stanowić może również osiąganie celów. Jak wskazuje 
S.R. Robbins, jest wiele dowodów na to, że pracownicy osiągają najlepsze wyniki, 
kiedy mają wyraźnie wyznaczone zadania. Konkretne cele podwyższają efektyw-
ność, cele trudne prowadzą do wyższej efektywności niż cele łatwe [Robbins 2003, 
s. 48]. Z osiąganiem celów powinny być powiązane odpowiednie profity dla wyko-
nawców – współmierne do stopnia trudności, pracochłonności i wagi celów. 

Cele najczęściej wynikają z celów strategicznych firmy, które następnie przekłada 
się na kolejne szczeble, tj. jednostki organizacyjne, zespoły pracowników i poszcze-
gólnych pracowników. Ich ustalanie ma istotne znaczenie ze względu na to, że:

1) pozwala skoncentrować wysiłki pracowników na podstawowych zadaniach 
ich pracy,

2) wiąże zadania pracownika z najistotniejszymi zadaniami firmy,
3) rozwija kompetencje pracowników w powiązaniu z realizacją zadań przedsię-

biorstwa,
4) promuje przedsiębiorczość i podejmowanie decyzji,
5) zapewnia większe uznanie dla pracowników osiągających najlepsze wyniki,
6) motywuje pracowników do utożsamiania się z zadaniami firmy,
7) pozwala ograniczyć stałe zobowiązania płacowe w warunkach nieosiągnięcia 

zamierzonych celów [Gick, Tarczyńska 1999, s. 232].
Biorąc pod uwagę potrzeby biznesowe firmy, mało celowe byłoby zastosowanie 

jednolitej podstawy premiowania dla całej organizacji. Poszczególne grupy pracow-
ników mają różny wpływ na wyniki firmy oraz na realizację zadań firmy. Podstawa 
premiowania dla poszczególnych pracowników, których ono dotyczy, zaprezento-
wana została w tab. 1. 

Tabela 1. Podstawa premiowania i grupy pracowników, których premiowanie dotyczy 

Podstawa premiowania Pracownicy, których dotyczy premiowanie
Zadania/cele firmy wszyscy pracownicy firmy

pracownicy z komórek administracyjno-biurowych firmy
kadra kierownicza
wybrana grupa pracowników (kluczowych/strategicznych) 

Zadania/cele dla wyodrębnionych 
jednostek organizacyjnych 
(działów, wydziałów)

pracownicy wyodrębnieni z jednostek organizacyjnych

Zadania/cele zespołu pracownicy zespołu
Zadania/cele/zachowania
indywidualnego pracownika 

pracownik 

Źródło: opracowanie własne.
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Jeśli przyjmie się założenie, że przez premiowanie chcemy zmotywować wszyst-
kich pracowników do zgodności działania i zintegrować ich wokół realizacji wyzna-
czonych zadań/celów na poziomie firmy, to ich realizacja stanowi podstawę nagra-
dzania wszystkich pracowników firmy. Takie rozwiązania stosowane mogą być 
głównie w firmach małych i średnich. Przy czym mogą wystąpić dwojakie rozwią-
zania. Pierwsze, w których realizacja zadań firmy stanowi jedyną podstawę premio-
wania wszystkich pracowników, oraz drugie, w których realizacja tych zadań warun-
kuje osiągnięcie jedynie określonej części premii, pozostała zaś część uzależniona 
jest od realizacji zadań komórki/zespołu. W praktyce dużych firm stosowane i uza-
sadnione są takie rozwiązania, w których realizacja zadań/celów na szczeblu przed-
siębiorstwa stanowi podstawę premiowania pracowników z komórek administracyj-
no-biurowych, a dla komórek, których wyniki pracy dadzą się zmierzyć za pomocą 
kryteriów ilościowych, ustalane są odrębne zadania będące podstawą premiowania. 
Występują również rozwiązania, w których realizacja zadań/celów na szczeblu firmy 
stanowi podstawę premiowania jedynie kadry kierowniczej, której rola jest szcze-
gólnie istotna w kształtowaniu wyników firmy. Podstawę premiowania stanowić 
może również realizacja zadań, które kierowane są najczęściej do grupy pracowni-
ków określanych w praktyce jako pracownicy kluczowi czy też strategiczni.

Zadania/cele wyznaczone do realizacji kierowane mogą być również bezpośred-
nio do poszczególnych jednostek organizacyjnych będących ośrodkami odpowie-
dzialności, tj. do centrum zysku, kosztów czy przychodu. Wówczas realizacja tych 
zadań stanowi podstawę premiowania pracowników jednostki organizacyjnej, dla 
której zadania/cele zostały ustalone. 

Zadania/cele ustalane mogą być również dla zespołu pracowników. Jako przy-
kład można podać coraz częściej występujące w praktyce zespoły projektowe. Aby 
zmotywować pracowników zespołu do terminowej realizacji projektu na dobrym 
poziomie jakościowym i przy ustalonym budżecie kosztów, należy premiować pra-
cowników za realizację tych zadań. 

Zadania/cele mogą być też kierowane do indywidualnych pracowników. Doty-
czy to np. przedstawicieli handlowych, kierowników regionów, kierowników pro-
duktu.

Bardzo ważnym zagadnieniem z punktu widzenia motywacyjnej funkcji płacy 
jest kreowanie wśród pracowników określonych, szczególnie pożądanych zacho-
wań, na których pracodawcy szczególnie zależy, oraz wartości cenionych w firmie. 
Są one istotnym elementem kreowania kultury organizacji. Za pomocą premii moż-
na motywować pracowników do: kreatywności i innowacyjności, aktywności, przed-
siębiorczości i działań ponadnormatywnych, ponoszenia większej odpowiedzialno-
ści (decyduję i odpowiadam), uczciwości i lojalności wobec pracodawcy.

Jedną z preferowanych postaw jest wysokie zaangażowanie i kreatywność pra-
cowników. Aby wykorzystać wiedzę i umiejętności zatrudnionych, w wielu firmach 
funkcjonuje program kaizen, w którym wszyscy pracownicy mają możliwość przed-
stawiania pomysłów oraz rozwiązań prowadzących do udoskonaleń w każdym 
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z obszarów działalności firmy. W programie kaizen przyjmuje się założenie, że naj-
więcej wiadomości i wiedzy na temat nieprawidłowości występujących w procesach 
pracy mają bezpośredni wykonawcy. Dlatego też możliwość doskonalenia pracy po-
wierzono bezpośrednim jej wykonawcom. W praktyce kaizen sprowadza się do pro-
wadzenia działań indywidualnie przez pracowników i zespołowo, polegających na 
odkrywaniu problemów, sugerowaniu rozwiązań, a także składaniu gotowych pro-
jektów zmian i ich wdrażaniu. Jeśli propozycja okazuje się dobra i rozwiązanie jest 
korzystniejsze od dotychczas obowiązującego, wówczas podlega standaryzacji i roz-
powszechnieniu na inne części organizacji [Mikuła i in. 2002, s. 146-147]. 

Bardzo pożądanym zachowaniem jest również dzielenie się wiedzą. Aby zmak-
symalizować wartość dzielenia się przez pracowników wiedzą, muszą zaistnieć na-
stępujące dodatkowe warunki:

1) pracownicy powinni zrozumieć, jakie korzyści i doświadczenia daje im dzie-
lenie się wiedzą,

2) pracownicy powinni wiedzieć, że ten proces daje korzyści całej organizacji,
3) zarządzający muszą uznawać i cenić dzielenie się wiedzą,
4) dzielenie się wiedzą powinno stać się integralną częścią codziennej pracy 

ludzi,
5) powinien istnieć system wynagradzania i wyróżniania ludzi w celu promowa-

nia tych pracowników, którzy zaadoptowali się do nowych zachowań [Romańczuk 
2000, s. 97].

Motywacja do dzielenia się informacjami stanowi niedostrzegalną barierę funk-
cjonowania systemów informacyjnych i kreowania wartości. Bez wiedzy, jakie in-
formacje należy upowszechniać, oraz bez motywacji do takiego postępowania, in-
formacje stają się po prostu kolejnym kosztownym i niedostatecznie wykorzystanym 
zasobem. Wynika z tego nieuchronny wniosek, że długoterminowa zyskowność przed-
siębiorstwa zależy od tego, czy zostanie w nim wytworzona kultura dzielenia się 
informacjami. Nawet informacje posiadane już przez pracowników nie są wykorzy-
stywane optymalnie, jeśli ludzie ci nie dzielą się nimi. Sednem problemu jest stwo-
rzenie kultury dzielenia się informacjami. Tylko wtedy, gdy ona istnieje, warto inwe-
stować w technologię informacyjną, szkolić ludzi w jej wykorzystaniu i wdrażać 
metody gromadzenia użytecznych danych. W przedsiębiorstwie trzeba stworzyć 
kulturę dzielenia się informacjami sprzyjającą upowszechnianiu danych i nagradza-
jącą takie postępowanie. Informacje o udoskonaleniach przeprowadzonych w do-
wolnym obszarze należy upowszechniać w całym przedsiębiorstwie, aby wszyscy 
mieli do nich dostęp i nie musieli wynajdować na nowo już gdzieś stosowanych, 
efektywnych rozwiązań [Fitz-enz 2001, s. 33-35]. 

W związku z tym, że w aktualnych warunkach siłą napędową sukcesu przedsię-
biorstwa – do umocnienia jego pozycji na rynku i uzyskiwania większych zysków 
pozwalających na rozwój – jest przedsiębiorczość, od pracowników wymaga się 
przedsiębiorczej roli, której istota tkwi m.in. w kreatywności, innowacyjności i go-
towości do podejmowania ryzyka [Kaplan, Norton 1996, s. 3]. W literaturze przed-
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siębiorczość jest opisywana przy użyciu takich terminów, jak: innowacyjność, ela-
styczność, dynamiczność, kreatywność oraz skłonność do ponoszenia ryzyka. 
Ponadto uważa się, że ważną częścią przedsiębiorczości jest istnienie, a następnie 
rozpoznawanie oraz wykorzystanie możliwości (okazji). Wskazuje się również, że 
przedsiębiorczość wiąże się z procesami kreowania wartości, rozwijania nowej, 
przynoszącej zysk działalności, tworzenia nowego produktu lub usługi oraz zamie-
rzonego tworzenia wartości organizacji przez jej uczestników, kreowania czegoś no-
wego przez poświęcenie temu niezbędnej ilości czasu i starań, akceptowania towa-
rzyszącego temu ryzyka finansowego, psychologicznego oraz społecznego, a także 
otrzymywania będących rezultatem tych działań premii w postaci finansowej i oso-
bistej satysfakcji [Bratnicki, Strużyna 2001, s. 36-38]. 

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest ustalenie kryteriów oceny. Warunkiem 
skutecznego premiowania jest wiarygodność kryteriów, dlatego też kryteria te wy-
prowadzone muszą być z zadań/celów, jak również z określonych zachowań pra-
cowników. Kryteria te mogą być: 

1) ilościowe (mierzalne),
2) ilościowo-jakościowe,
3) jakościowe.
Gdy podstawą nagradzania premią jest realizacja zadań przedsiębiorstwa jako 

całości, kryteriami oceny najczęściej są wyniki mierzone poziomem wskaźników 
ekonomiczno-finansowych, takich np. jak: zyskowność, rentowność, płynność bie-
żąca, wartość dodana, zwrot z kapitału. Dla wyodrębnionych jednostek organizacyj-
nych/zespołów tak jak zróżnicowane są zadania i cele, tak też zróżnicowane są kry-
teria oceny. Zróżnicowane mogą też być kryteria oceny zachowań pracowników. 

W jednostkach organizacyjnych będących centrami zysku, kosztów lub przycho-
du kryteria mają charakter mierzalny i dotyczą głównie: wielkości produkcji, pozio-
mu braków, budżetu kosztów, wartości sprzedaży.

Oprócz zespołów będących ośrodkami odpowiedzialności za zysk/koszty czy 
przychód w praktyce gospodarczej występuje wiele zespołów, grup partnerskich, 
które powoływane są do realizacji konkretnego zadania czy też określonego proce-
su. Zespoły te nagradzane są z reguły premią. Ocena łącznych efektów pracy w za-
kresie realizacji wyznaczonego zadania czy procesu koncentruje się na wykonaniu 
zadań z uwzględnieniem jakości, kosztów i terminowości ich realizacji. 

Za kryteria oceny stanowiące podstawę oceny pracowników dla potrzeb premio-
wania oprócz wyników pracy, czyli zgodności realizacji zadań z harmonogramem, 
oraz minimalizacji zastrzeżeń po stronie klientów wewnętrznych i zewnętrznych, 
przyjmuje się m.in.:

ini • cjatywę/kreatywność rozumiane jako ciągłe wykazywanie się pomysłami, 
niecodziennymi rozwiązaniami, alternatywnymi propozycjami;
zaangażowanie w realizację zadań własnych zespołu oraz firmy; •
umiejętność pracy zespołowej – wspieranie innych w rozwiązywaniu proble- •
mów z własnej inicjatywy, jak również uczestnictwo w grupach problemowych, 
zorientowanie na klienta;
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niezawodność, wykorzystanie czasu pracy;  •
sprawność realizacji zadań; •
dyspozycyjność czasową i kwalifikacyjną; •
zaangażowanie w realizację zadań jednostki organizacyjnej i wiążącą się z tym  •
identyfikację z firmą;
dyscyplinę rozumianą jako przestrzeganie przepisów prawnych oraz wewnętrz- •
nych regulaminów;
elastyczność, inicjatywę, samodzielność; •
przedsiębiorczość, skutecznoś • ć. 

4. Zakończenie 

Motywowanie do pracy było i jest w kręgu zainteresowań nie tylko teoretyków, 
ale i praktyków. Szczególnie wiele zmian w tym zakresie nastąpiło w ostatnim okre-
sie. Jakkolwiek zakres zmian w systemach motywowania jest zróżnicowany, to jed-
nak wskazać można na te, które są charakterystyczne dla większości firm i dotyczą 
one głównie: innego spojrzenia na płace, głównie przez pryzmat pełnionych przez 
nie funkcji, wzrostu roli i znaczenia premii powiązanej z efektami pracy firmy jako 
całości, wyodrębnionych jednostek organizacyjnych oraz zespołów pracowników, 
jak również tylko pracowników, wykorzystywania bardziej złożonych zachowań, 
pożądanych ze strony pracodawcy jako podstawy premiowania pracownika. 
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The article shows the importance of bonus in the overall realization of company’s financial and 
motivational strategy as applied to work functions. It shows that this type of incentive motivates em-
ployees to effective work and certain behaviours. Bonuses also play a big factor in the cost function. 
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expenses according to achieved work effects. 
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Rafał Krupski 

STRATEGIA W uJęCIu DYNAMICZNYM

1. Zagadnienia wstępne 

Prezentowane w literaturze przedmiotu strukturalne modele strategii organizacji 
są przede wszystkim statyczne. Ich dynamiczne ujęcia mają charakter implicite, 
przez kierunek i kolejność sprzężeń pomiędzy wyodrębnionymi elementami strate-
gii. Badając idiograficznie historie strategii przedsiębiorstw, stwierdza się czasami 
ich wielokrotne korekty, czyli ewolucję strategii. Czasami zmiany te, ze względu na 
ich radykalność i tempo, są rewolucyjne. Zgodnie z założeniami szkoły ewolucyjnej 
strategie w ten sposób identyfikowane wyłaniają się z przeszłości i są do odtworze-
nia ex post w ujęciu dynamicznym. Ciekawe natomiast jest to, że postępując zgodnie 
z kanonami szkoły planistycznej nie uwzględnia się najczęściej dynamiki zmian 
strategii, a określa się jedynie docelowy stan organizacji. Celem artykułu jest zapre-
zentowanie nielicznych koncepcji dynamicznego ujęcia strategii na podstawie litera-
tury przedmiotu oraz własnej koncepcji ciągu strategicznego. 

2. Interaktywna koncepcja strategii
w scenariuszowych metodach planowania

Metody wielowariantowych scenariuszy scalają interaktywnie fazy zarówno for-
mułowania strategii, jak i jej realizacji, czyniąc łączny system planowania i realiza-
cji planu elastycznym niejako in statu nascendi. Już w latach 50. ubiegłego wieku 
w RAND Corporation (firmie specjalizującej się pierwotnie w planowaniu militar-
nym, a później stopniowo również w przewidywaniu procesów społecznych i tech-
nicznych) Herman Kahn i jego współpracownicy opracowali metodę scenariuszy 
w formie przemyślanych narracji. Ze względu na narastającą turbulencję otoczenia, 
niepewność i nieciągłości zdarzeń, metodę scenariuszy uważa się w planowaniu 
strategicznym chyba za najbardziej obiecującą. 

Klasyczna metoda planowania scenariuszowego obejmuje: 
1) identyfikację scenariuszy otoczenia organizacji, 
2) identyfikację strategii organizacji dla każdego scenariusza oddzielnie, 
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3) opracowanie systemu przejść z wybranego pierwotnie scenariusza na inny 
scenariusz w przypadku zaistnienia zdarzenia istotnego dla rozwoju organizacji, a 
nie przewidzianego w procesach prognozowania,

4) wybór scenariusza i odpowiadającej mu strategii startu.
Ideę tej metody prezentuje rys. 1. Sprzężenie faz prospekcyjnych z fazami reali-

zacji i korekt strategii jest przewidziane w stosunku do istotnych zdarzeń ex ante 
w systemie. Jest to jednak najsłabsze ogniwo metody. Poza tym ostatecznie trzeba 
się zdecydować na wybór pierwotnego scenariusza i strategii organizacji.

Rys. 1. Planowanie scenariuszowe

Źródło: opracowanie własne.

Niedoskonałość metody scenariuszowej planowania strategicznego spowodo-
wała, że wykreowano podobne, ale jednak trochę inne podejście do penetracji przy-
szłości, zwane opcjonalnym. Być może swoistym archetypem stała się tu niejedno-
znaczna kategoria ryzyka. Z bogactwa różnorodności krańcowości poglądów 
wyłaniają się cztery charakterystyczne jego ujęcia [Bratnicki, Strużyna 2001, s. 50; 
Jędralska 1992, s. 47-48]: 

klasyczne (ryzyko jako niepewność, którą można zmierzyć),  –
minorowe (ryzyko jako zjawisko negatywne, źródło strat),  –
podejmowania decyzji (ryzyko jako problem decyzyjny),  –
opcjonalne (istota ryzyka tkwi w alternatywie: sukces lub niepowodzenie, zysk  –
lub strata).
To ostatnie podejście wychodzi naprzeciw rozwiązywaniu wielu problemów 

planowania strategicznego. Chodzi tu o podkreślenie, że podstawą wyborów decy-
zyjnych jest nie tylko unikanie strat (strategia jako minimalizowanie ryzyka), ale 
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również, że przez możliwość osiągania korzyści i odnoszenia sukcesu tak rozumiana 
skłonność i zdolność do podejmowania ryzyka może być istotnym źródłem przewa-
gi konkurencyjnej. Strategia w tym wydaniu może być definiowana jako łańcuch 
opcji, które pozostają między sobą w różnych relacjach, lub jako portfel opcji wy-
kreowanych przez inwestycje [Luehrman 1998, s. 105-115]. 

Opcje realne (rzeczywiste) są definiowane jako wiązka możliwych do podjęcia 
decyzji inwestycyjnych. W przypadku opcji strategicznych są to najczęściej opcje 
dające prawo, a nie stanowiące obowiązek (wolność wyboru) w podjęciu określone-
go działania, którym jest strategiczne przedsięwzięcie gospodarcze. Prawo to można 
nabyć wprost lub pośrednio dzięki realizacji pewnych trajektorii decyzyjnych, czyli 
dzięki wytworzeniu sobie takich możliwości. Opcje są decyzjami warunkowymi. 
Decydent identyfikuje pewną wiązkę możliwych do podjęcia decyzji na danym eta-
pie projektu czy inwestycji i w zależności od warunków ograniczających wybiera tę, 
która w danym momencie będzie najbardziej korzystna (minimalne ryzyko, czas, 
koszty itp.). 

Podejście opcji realnych (ROA – Real Option Analysis) wykorzystuje i modyfi-
kuje tradycyjne metody oceny finansowej, dla wyceny których fundamentem stał się 
słynny model Blacka i Scholesa.

Rys. 2. Planowanie z wykorzystaniem opcji realnych

Źródło: opracowanie własne.

Głównymi cechami opcji realnych są wysoka niepewność rezultatów podjętych 
decyzji oraz elastyczność [Kogut, Kulatilaka 2001, s. 746]. Ideę metody planowania 
scenariuszowego z wykorzystaniem idei opcji realnych prezentuje rys. 2. Jak wynika 
z rysunku, w początkowych fazach rozwój przedsiębiorstwa realizowany jest jedno-
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cześnie według kilku scenariuszy. Ich eliminacja i przyjęcie ograniczonej liczby lub 
tylko jednej strategii następuje w miarę rozwoju sytuacji w otoczeniu. Podstawowe 
założenia tej metody planowania strategicznego są następujące: 

1. Zapewnienie sobie „prawa” do uczestnictwa w grze (reserving the right to 
play). Polega ono na prowadzeniu równoległych inwestycji (np. kupowanie małych 
firm innowacyjnych), które powinny zapewnić przedsiębiorstwu uprzywilejowaną 
pozycję, m.in. dzięki lepszej informacji, lepszym relacjom z klientami i dostawcami, 
a nawet z konkurentami np. przez zawiązywanie przedmiotowych aliansów strate-
gicznych. Wszystko to pozwala na odłożenie w czasie sformułowania bardziej sta-
bilnej strategii wyrażonej już w kategoriach konkretnych produktów i rynków. 

2. W stosunku do pojedynczego procesu inwestycyjnego należy odkładać w cza-
sie (na ostatni moment) wydawanie gotówki lub podejmować inne ważne, acz nie-
odwracalne decyzje kapitałowe. Skromne inwestowanie na początku umożliwia fir-
mie wzrost lub ograniczenie wydatków w późniejszym okresie w zależności od 
kierunku ewolucji rynku. 

3. Konieczne jest posługiwanie się wartościami oczekiwanymi w rachunku efek-
tywności ekonomicznej poszczególnych wariantów inwestycyjnych (planowana ko-
rzyść X, prawdopodobieństwo jej osiągnięcia). 

3. Strategia narzucania tempa 

Dynamiczne ujęcie strategii w postaci swoistego harmonogramu wprowadza- 
nia nowych wyrobów i/lub wchodzenia na nowe rynki proponują K.M. Eisenhardt 
i S.L. Brown [2006, s. 114]. Ich koncepcja dotyczy przede wszystkim dużych firm, 
które są często jednocześnie liderami w sektorach. 

Intel – największy na świecie producent procesorów, należy do firm praktykują-
cych narzucanie tempa (time pacing – stosują go również takie firmy, jak: Cisco 
Systems, Gillette, Emarson Electric, Netscape, Sony, SAP, 3M). Jest to strategia kon-
kurowania na szybko zmieniających się, nieprzewidywalnych rynkach dzięki plano-
waniu innowacji w ustalonych z góry odstępach czasu. Słynna wypowiedź A. Gra-
ve’a, współzałożyciela firmy: „Budujemy fabryki na dwa lata przed tym, zanim będą 
nam potrzebne – zanim będziemy mieli wyroby, które będziemy w nich produkować 
i zanim się okaże, czy ta gałąź przemysłu będzie się rozwijać, czy nie”, oddaje sens 
istoty i implementacji tej strategii. Rozwijając swój potencjał produkcyjny w taki 
przewidywalny sposób, Intel powstrzymuje rywali od wchodzenia na jego teren. 

Autorki uważają, że zwykle firmy działają pod wpływem zdarzeń (event pa-
cing). Reagują na działania konkurentów, zmiany w technologii, słabe wyniki finan-
sowe lub nowe wymagania klientów. Nowe produkty wprowadza się, kiedy własne 
komórki technicznego przygotowania produkcji (laboratoria, biura konstrukcyjne 
itp.) wygenerują obiecujące propozycje produktowe, na nowe rynki wchodzi się 
w reakcji na działania konkurencji, a inne firmy przejmuje się, kiedy nadarzy się taka 
okazja. Autorki uważają, że zwykle firmy działają zgodnie z przyjętym planem, 
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a odstępują od jego realizacji pod wpływem istotnych dla nich zdarzeń. Takie dzia-
łania są oportunistycznym i skutecznym sposobem radzenia sobie ze zmianą na sta-
bilnych, przewidywalnych rynkach. Jednakże z definicji jest to strategia reaktywna 
i często niekonsekwentna. 

Inna natomiast jest strategia narzucania tempa, która polega na tworzeniu no-
wych wyrobów i usług, wchodzenia na nowe rynki według ustalonego harmonogra-
mu. Autorki podkreślają przy tym, że nie tyle chodzi tu o szybkość działania, co o 
regularność, rytmiczność i aktywność. Na przykład strategią firmy 3M jest osiąganie 
co najmniej 30% przychodów ze sprzedaży nowych wyrobów, a firmy Netscape – 
wprowadzanie nowego produktu co pół roku. Poprzez regularność zmian w produk-
tach i rynkach (czasami osiągana nie tylko przez przyspieszanie, ale również przez 
opóźnianie) uzyskuje się dodatkowe efekty związane z przewodzeniem w branży. 
Przewodzenie w branży drogą dyktowania tempa zmian, za którym nie są w stanie 
podążyć konkurenci, wymaga jednakże zsynchronizowania własnych działań z dzia-
łalnością firm dostawczych lub wytwarzających produkty komplementarne. Wy-
znacznikiem rytmu innowacji firm są oczywiście również klienci. Problemy syn-
chronizacji tempa zmian z innymi elementami otoczenia są ważne, ale nie deter- 
minują ostatecznie strategii firmy. Takie firmy, jak Dell czy Cisco, rozmyślnie 
wybierają tak szybkie tempo zmian, za którym konkurenci nie są w stanie nadążyć. 
Z drugiej strony rytm firm dostawczych i odbiorczych musi być ściśle dostosowany 
do rytmu lidera produktowego w branży i taka musi być jego strategia. Inaczej stracą 
one swojego kooperanta (firmy dostawcze) lub rynek klientów produktów finalnych 
(np. Compaq spóźnił się przy przejściu Intela z produkcji mikroprocesorów 486 na 
Pentium i stracił swoją pozycję rynkową między innymi na rzecz firmy Dell na ryn-
ku komputerów osobistych). Narzucane tempo zmian jest przedmiotem decyzji stra-
tegicznych oddzielnie dla każdej domeny w firmach zdywersyfikowanych (np. Sony). 
Narzucanie tempa pomaga firmom z jednej strony radzić sobie na szybko zmieniają-
cych się rynkach, a z drugiej – unikać zbyt częstego wprowadzania zmian. 

4. Ciąg strategiczny

Poniżej zaprezentowano własną koncepcję dynamicznego ujęcia strategii w for-
mie ciągu strategicznego. W porównaniu z koncepcją narzucania tempa zmian, eg-
zemplifikowanego wyłącznie przez wyroby, zaproponowano ujmowanie wszystkich 
ważnych decyzji strategicznych w postaci swoistego ciągu strategii. Przyjęto, że do-
brym sposobem opisu strategii jest I poziom epistemologiczny strategii [Krupski 
2003b, s. 57]. Podstawowe charakterystyki tego poziomu to: 

utrwalanie lub zmiana domen firmy,  –
pozyskiwanie, alokacja i realokacja zasobów kapitałowych,  –
utrwalanie lub zmiany w formach organizacyjno-prawnych firmy,  –
kapitałowe i pozakapitałowe alianse strategiczne. –
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Przyjmując, że można planować wyodrębnione stany tych zmiennych dla po-
szczególnych domen firmy, ideę ciągu strategicznego przedstawiono na rys. 3. Poni-
żej przedstawiono dwa przykłady ciągu strategicznego, w znacznej części planowa-
nego, dwóch firm sektora budowlanego i piwowarskiego. 

Na początku lat 90. duża polska firma budowlana, obejmująca swym zasięgiem 
cały kraj i kilka rynków zagranicznych, została przekształcona w spółkę skarbu pań-
stwa i jako jedna z pierwszych zaistniała na nowo powstałej giełdzie. Zła sytuacja w 
sektorze, złe w ówczesnym okresie perspektywy jego rozwoju stawiały pytanie o 
sens utrzymania podstawowej domeny przedsiębiorstwa. Decyzja o jej utrzymaniu 
do momentu przynajmniej względnej prosperity w branży wymagała określenia źró-
deł kilkuletniego dofinansowania tej nierentownej dziedziny działalności. Przyjęto 
więc, że źródłem zewnętrznym kapitału, poza bankiem, będą kolejne planowane 
emisje akcji (optymistyczne założenie wynikało z dającej się przewidzieć długo-
trwałej hossy na nowo powstałej giełdzie). Poza tym przyjęto, że wewnętrznym źró-
dłem finansowania będą inne rentowne domeny przedsiębiorstwa, wykreowane w 
ramach strategii dywersyfikacji konglomeratowej. Inne zaplanowane źródła dopły-
wu kapitału dotyczyły rozwiązań w sferze organizacyjno-prawnej, dotyczących we-
wnętrznych części (oddziałów terenowych) przedsiębiorstwa oraz w sferze inwesty-
cji kapitałowych. Kilkanaście oddziałów terenowych, pracujących na zasadach tzw. 
pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, przekształcono w spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością oraz kupiono kilka spółek z domenami komplementar-
nymi do już występujących. W efekcie powstał zaplanowany układ holdingowy. 
Dalsze planowe działania obejmowały wyszukanie inwestorów aktywnych i od-
sprzedanie im części udziałów niektórych spółek holdingu. W międzyczasie budow-
nictwo jako branża zaczęło się „odbijać od dna”. Firma zaczęła się pozbywać kłopo-
tliwych domen i koncentrować na coraz bardziej dochodowym budownictwie. Kilka 
budowlanych spółek córek przekształcono w spółki akcyjne z myślą o wprowadze-
niu ich na giełdę i uczynienia ich, zgodnie z planem strategicznym, kolejnymi źró-
dłami dopływu kapitału itd. Dalsze losy spółki wykraczają poza prezentowany tu 
przykład planowanego ciągu strategicznego (różne niewymienione w tym miejscu 
czynniki spowodowały przejęcie spółki przez firmę zagraniczną i wyprowadzenie 
jej z giełdy).

Ilustracją innego ciągu strategicznego są częściowo planowane, a częściowo nie-
planowane strategicznie przekształcenia pewnego browaru. Został on wyodrębniony 
w 1995 r. z Browarów Wielkopolskich. Przejęty przez nowych właścicieli browar 
wymagał znacznych inwestycji, związanych z odtworzeniem jego infrastruktury 
technicznej i z budową rynku sprzedaży. Ponieważ jednak sprzedaż samego piwa nie 
gwarantowała przychodów i dochodów odpowiednich do skali planowanych inwe-
stycji, właściciele zdecydowali się wykorzystać szerzej inną rentowną domenę 
przedsiębiorstwa, wykreowaną w ramach strategii dywersyfikacji koncentrycznej. 
Spółka rozpoczęła w ten sposób działalność w branży winiarskiej jako dostawca 
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pozaowocowych ekstraktów winiarskich, opartych na własnej oryginalnej technolo-
gii. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły na planowaną odbudowę browaru i 
jego rynków. W roku 2000 browar przeszedł rewolucyjną zmianę – oprócz piwa 
beczkowego rozpoczął również zaplanowaną produkcję kilku rodzajów piwa butel-
kowego. Zakup linii rozlewniczej zrealizowano dzięki planowej pożyczce. Jedno-

Cykl życia domeny Elementy strategii
Faza stabilizacji (3) S3 {(P1R1), (P2R2), ..., t}

K3 (K1, K2, ..., t)
O3 (O1, O2, ..., t)
A3 (A1, A2, ..., t)

Faza wzrostu (2) S2 {(P1R1), (P2R2), ..., t}
K2 (K1, K2, ..., t)
O2 (O1,O2,..., t)
A2 (A1,A2,..., t)

Faza wprowadzenia (1) S1 {(P1R1), (P2R2),..., t}
K1 (K1,K2, ..., t)
O1 (O1,O2, ..., t)
A1 (A1, A2, ..., t)

Legenda: S – sprzedaż w domenie, P – produkty, R – rynki, K – źródła kapitału, O – rozwiązania orga-
nizacyjno-prawne, A – alianse strategiczne, T – czas (daty).

Rys. 3. Elementy strategii domeny w ujęciu dynamicznym 

Źródło: [Krupski 2003a, s. 30]. 

Cykl życia domeny Czas Aktywność w ramach poszczególnych elementów strategii
Faza stabilizacji 2002-2003 Domena: branża piwowarska, winiarska i cukiernicza

Forma organizacyjno-prawna: spółka z o.o.
Zasilanie kapitałowe: środki uzyskane ze sprzedaży nasta-
wów winiarskich i ekstraktów słodowych w proszku 
Alianse strategiczne: Stowarzyszenie Małych i Średnich 
Browarów Polskich 

Faza
wzrostu

2000-2002 Domena: branża piwowarska 
Forma organizacyjno-prawna: spółka z o.o.
Zasilenia kapitałowe: zaciągnięta przez właścicieli pożycz-
ka na rozwój 
Alianse strategiczne: Stowarzyszenie Małych i Średnich 
Browarów Polskich

Faza         wprowadzania 1995-2000 Domena: branża piwowarska i winiarska
Forma organizacyjno-prawna: spółka z o.o.
Zasilenia kapitałowe: kapitał własny, środki uzyskane ze 
sprzedaży zastawów winiarskich 
Alianse strategiczne: brak 

Rys. 4. Elementy strategii domeny w ujęciu dynamicznym na przykładzie małego browaru 

Źródło: [Krupski, Jasiński 2004].
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cześnie browar rozpoczął współpracę z innymi firmami w ramach Stowarzyszenia 
Małych i Średnich Browarów Polskich. Impulsem do rozpoczęcia współpracy było 
dążenie do zróżnicowania stawek akcyzy ze względu na wielkość produkcji. Możli-
wość dodatkowego zasilania środkami uzyskanymi z branży winiarskiej skończyła 
się w 2000 r. na skutek zmian podatkowych czyniących tego typu działalność nie-
opłacalną. Sytuacja ponownie uległa zmianie w 2002 r., reaktywowano więc branżę 
winiarską. Browar wprowadził ponadto na rynek kolejny własny produkt – ekstrakty 
słodowe w proszku, wykorzystywane w produkcji cukierniczej, uzyskując tym sa-
mym kolejne źródło kreowania dochodów. Historię planowanych i nieplanowanych 
przedsięwzięć strategicznych browaru przedstawia rys. 4. Kursywą zaznaczono 
działania interwencyjne, nieplanowane.

Rys. 5. Strategia przedsiębiorstwa na poziomie domeny w ujęciu dynamicznym

Źródło: [Krupski 2003a, s. 31].

Ideę ciągu strategicznego, w części planowanego, w części nieplanowanego, 
przedstawia rys. 5. 
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THE STRATEGY IN A DYNAMIC PERSPECTIvE

Summary

The article presents three conceptions of the strategy in a dynamic perspective. The first concep-
tion derives from scenario methods in both classical perspective and the perspective of strategic options. 
The second conception presents the strategy as the long-term schedule of new products introduction. 
The third conception is the author’s own conception and presents the strategy as the peculiar sequence 
of strategic decisions. This sequence concerns products, markets, the sources of capital raising, organi-
zational-legislative companies forms and strategic alliances. 

Rafał Krupski – prof. zw. dr hab. inż., kierownik Katedry Strategii i Metod Zarządzania Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.



Grzegorz Krzos, Przemysław Klonowski

STRuKTuRY ORGANIZACYJNE PROJEKTóW
WE WSPóŁCZESNYCH ORGANIZACJACH 

1. Wstęp

Rosnąca dynamika otoczenia organizacji rodzi coraz to wyższe wymagania 
w zakresie elastyczności funkcjonowania przedsiębiorstw. Z kolei większa złożo-
ność i globalny charakter rynku wymagają od organizacji pełnej gotowości do wpro-
wadzenia procesów zorientowanych na klienta i sterowania nimi. Stałe ulepszanie 
procesów biznesowych – szczególnie unikatowych – powoduje, iż organizacja, chcąc 
nadążyć za zmianami, prowadzi specyficzne, niepowtarzalne przedsięwzięcia, które 
można zdefiniować jako projekty. Projekty w przeciwieństwie do procesów charak-
teryzują się jednorazowością, niepowtarzalnością, ale tak samo jak procesy wyma-
gają od zarządzającego efektywnego ich przeprowadzenia, usystematyzowanego 
i zestandaryzowanego podejścia, kierowania ludźmi i niezbędnymi zasobami rze-
czowo-finansowo-czasowymi. Celem bezpośrednim tego artykułu stała się analiza 
i ocena pracy kierownika projektu w zależności od różnych rozwiązań organizacyj-
nych. Autorzy dokonali analizy i oceny struktur organizacyjnych proponowanych 
przez Project Management Institute (PMI) w kontekście pracy i usytuowania organi-
zacyjnego kierownika projektu w badanych przedsiębiorstwach i jednostkach samo-
rządu terytorialnego. Efektem owej analizy jest sformułowanie hipotezy, że jakość 
i efektywność pracy kierownika w organizacjach o charakterze projektowym zależy 
od umiejscowienia jego stanowiska w strukturze. Miejsce kierownika w strukturze 
może oddziaływać na osiąganie celów projektu w ujęciu kosztowym, czasowym 
i jakościowym. Inspiracją do tego tematu były osobiste doświadczenia autorów ze 
współpracy z przedsiębiorstwami i jednostkami samorządu terytorialnego przy za-
rządzaniu projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską. Za organizację 
o charakterze projektowym uznano tę organizację, która realizuje dowolny projekt. 
W tabeli 1 zaprezentowano rodzaj i liczbę badanych jednostek oraz liczbę projektów 
poddanych analizie.

Zarządzanie projektami prowadzi do powstawania organizacji projektu, która 
stanowi składnik organizacji wykonawczej. W praktyce zawsze projekt, a zatem or-
ganizacja projektu, wpływa na kształt struktury organizacyjnej instytucji, która owy 
projekt realizuje.
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Tabela 1. Liczba i struktura badanych jednostek

Liczba badanych jednostek Liczba badanych projektów 
Jednostki samorządu terytorialnego 33 48
Uczelnie publiczne 2 3
Jednostki opieki zdrowotnej 5 5
Przedsiębiorstwa małe 98 104
Przedsiębiorstwa średnie 12 22
Przedsiębiorstwa duże 3 4
Suma 153 186

Źródło: opracowanie własne

Metodyka PMI podaje sześć propozycji organizacji projektu i umiejscowienia 
kierownika projektu w ramach struktury organizacyjnej. Zaliczono do nich:

1) strukturę funkcjonalną,
2) strukturę funkcjonalną koordynacyjną,
3) niepełną strukturę macierzową,
4) zbalansowaną strukturę macierzową,
5) pełną strukturę macierzową,
6) czystą strukturę projektową.
W dalszej części artykułu przedstawiono analizę każdego rozwiązania poprzez 

identyfikację jego silnych i słabych stron oraz liczbę przypadków zastosowań dane-
go rozwiązania w badanych organizacjach.

2. Organizacja o strukturze funkcjonalnej

W organizacji o strukturze funkcjonalnej menedżer projektu ma bardzo niski 
autorytet formalny. Zwyczajowo jego stanowisko określa się jako koordynator pro-
jektu lub lider projektu. Często bywa tak, iż lider projektu jest tzw. figurantem wyło-
nionym spośród kierowników funkcjonalnych, a projektem sterują razem lub kolej-
no kierownicy pionów funkcjonalnych zaangażowanych w prowadzenie projektu. 
Zespół projektowy ma raczej wymiar wirtualny. Zalety takiego rozwiązania to:

fakt, że prawie nie zaburzona jest istniejąca struktura organizacyjna, –
to, że hierarchicznie rozdzielone obszary rozwoju mogą zostać wykorzystane do  –
kierowania projektem. 
Do wad takiego rozwiązania zaliczono:
rozmycie odpowiedzialności za projekt, –
to, że współodpowiedzialni za projekt kierownicy funkcjonalni koncentrują się  –
na obszarach projektu, które w sposób bezpośredni dotyczą działalności ich 
działów,
problemy z koordynacją projektu, –
słabą możliwość reagowania na zaburzenia (duża bezwładność czasowa). –
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Rys. 1. Struktura funkcjonalna

Źródło: [A Guide to the Project... 2004].

W czasie prowadzonych badań stwierdzono 152 przypadki zastosowania takiego 
rozwiązania na 186 zbadanych, co stanowi 82%.

3. Struktura funkcjonalna koordynacyjna

Podobnie jak w poprzedniej strukturze w strukturze funkcjonalnej koordynacyj-
nej rola menedżera projektu sprowadza się do koordynacji projektu. Nie pochodzi on 
jednak z grupy kierowników funkcjonalnych, których obszary zaangażowane są 
w projekt. Jest to stanowisko usytuowane bezpośrednio przy zarządzie firmy, np. 
asystent zarządu. Menedżer projektu ma ograniczone kompetencje. Nie ponosi on 
także żadnej odpowiedzialności za wyniki projektu. Gdy ma dobrą opinię u kierow-
ników funkcjonalnych, wówczas może wywrzeć duży wpływ na efekt projektu. 
Zwyczajowo to stanowisko określa się jako koordynator projektu.

Zalety takiego rozwiązania to: 
fakt, że prawie nie zaburza istniejącej struktury organizacyjnej, –
to, że hierarchicznie rozdzielone obszary rozwoju mogą zostać wykorzystane do  –
kierowania projektem,
dobra komunikacja kierownika projektu z naczelnym kierownictwem przedsię- –
biorstwa.
Z kolei jako wady takiej struktury organizacyjnej wskazuje się:
to, że menedżer projektu poz – bawiony jest liniowych kompetencji kierowniczych,
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brak osobistej odpowiedzialności za projekt, –
problemy z koordynacją działań, –
słabą możliwość reagowania na zakłócenia. –

Rys. 2. Struktura funkcjonalna koordynacyjna

Źródło: [A Guide to the Project... 2004].

W czasie prowadzonych badań stwierdzono 26 przypadków zastosowania takie-
go rozwiązania na 186 zbadanych, co stanowi 14%.

4. Niepełna struktura macierzowa

W niepełnej strukturze macierzowej menedżer projektu ma ograniczony autory-
tet liniowy. Jest on zaangażowany w prace projektu w częściowym wymiarze czasu 
pracy. Zwyczajowy tytuł, jakim się posługuje, to nadal: koordynator projektu lub 
lider projektu. Podobnie jak w strukturze funkcjonalnej jest on wyłaniany z grona 
osób mających możliwości koordynacji projektu. Według Project Management In-
stitute do projektu w pełnym wymiarze czasu może być oddelegowanych maksymal-
nie 25% załogi.

W roli komitetu sterującego występują kierownicy funkcjonalni, których działy 
zaangażowane są w prace nad projektem.

Do zalet takiego rozwiązania zaliczono:
możliwość samorealizacji pracowników w roli kierowniczej, –
wyzwolenie dodatkowej motywacji do pracy, –
brak problemów z powoływaniem i odwoływaniem zespołów projektowych. –
Z kolei do wad zaliczono:
problemy z koordynacją projektu, –
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podwójne podporządkowanie, –
zwiększone ryzyko konfliktów ze względu na wyodrębnienie „nowych kierow- –
ników” w organizacji.

Rys. 3. Niepełna struktura macierzowa

Źródło: [A Guide to the Project... 2004].

W czasie prowadzonych badań stwierdzono 7 przypadków zastosowania takiego 
rozwiązania na 186 zbadanych, co stanowi 3,6%.

5. Zbalansowana struktura macierzowa

W przypadku zbalansowanej struktury macierzowej można mówić już o autory-
tecie menedżera projektu, który waha się na poziomie niskim do średniego. Jego 
pozycja jest jednoznacznie określona co do funkcji i odpowiedzialności. Ma zdecy-
dowaną pozycję lidera wśród osób zaangażowanych w koordynację projektu. Jest on 
zaangażowany w prace projektu w pełnym wymiarze czasu pracy. Zwyczajowy tytuł 
dla niego to: menedżer projektu lub project officer. Komitet sterujący składa się 
z kierowników funkcjonalnych obszarów zaangażowanych w projekt.

Jako zalety takiego rozwiązania wskazano:
jasno określoną odpowiedzialność za projekt, –
możliwość samorealizacji pracowników w roli kierownika, –
wyzwolenie dodatkowej motywacji do pracy, –
brak problemów z powoływaniem i odwoływaniem zespołu.  –
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Z kolei jako wady wymieniono:
podwójne podporządkowanie, –
zwiększoną możliwość wystąpienia konfliktu z racji pojawienia się nowego kie- –
rownika.

Rys. 4. Zbalansowana struktura macierzowa

Źródło: [A Guide to the Project... 2004].

W czasie prowadzonych badań nie stwierdzono takiego przypadku rozwiązania 
organizacyjnego.

6. Pełna struktura macierzowa

W pełnej strukturze macierzowej menedżer projektu ma autorytet liniowy średni 
do dużego. Pracuje on na rzecz realizacji projektu w pełnym wymiarze czasu. Zwy-
czajowa nazwa stanowiska to menedżer projektu lub program manager. Ponosi 
on pełną, jednoosobową odpowiedzialność za wyniki projektu. Nie ma jednak wy-
łączności na delegowanie zadań członkom zespołu projektowego. Merytorycznie 
ocenia ich menedżer projektu, a z punktu widzenia dyscypliny pracy kierownik 
funkcjonalny. 

Według Project Management Institute w projekcie bierze udział w pełnym wy-
miarze czasu pracy od 50 do 95% załogi.

Zalety tego typu struktury to:
możliwość szybkiego włączenia do działań interdyscyplinarnych zarówno róż- –
nych pracowników, jak i kierowników,
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brak problemów przy powoływaniu i odwoływaniu członków zespołu projekto- –
wego,
wykorzystanie zjawiska synergii, –
pełna jednoosobowa odpowiedzialność za projekt. –
Do wad natomiast można zaliczyć:
to, że pracownicy projektu podporządkowani są dwóm kierownikom, –
duży stopień konfliktogenności pomiędzy obszarem projektu a obszarem dzia- –
łalności funkcjonalnej,
wysokie wymagania co do procesów komunikacji. –

Rys. 5. Pełna struktura macierzowa

Źródło: [A Guide to the Project... 2004].

W czasie prowadzonych badań stwierdzono 1 przypadek zastosowania takiego 
rozwiązania na 186 zbadanych, co stanowi 0,4%. Rysunek 5 zawiera przykład takie-
go rozwiązania organizacyjnego.

7. Czysta struktura projektowa

W czystej strukturze projektowej menedżer projektu posiada wysoki autorytet 
formalny. Jest on oczywiście zaangażowany w projekt w pełnym wymiarze czasu 
pracy. Jego zwyczajowy tytuł to: menedżer projektu lub program manager. Ma on 
pełne uprawnienia liniowe, co wiąże się z całkowitą zdolnością do delegowania za-
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dań i decydowania. Ponosi on także pełną, jednoosobową odpowiedzialność za pro-
jekt. W sprawach pozyskania personelu lub jego oddelegowania z powrotem jest 
zdany na decyzję organizacji liniowej. Według standardów PMI personel oddelego-
wany do prac w projekcie w pełnym wymiarze czasu pracy stanowić może od 85 do 
100% załogi przedsiębiorstwa. 

Do zalet tej struktury zaliczono:
silne kompetencje liniowe menedżera projektu, –
szybką komunikację dającą możliwość szybkiej reakcji na zakłócenia, –
jasno i jednoznacznie przyporządkowaną odpowiedzialność za projekt. –
Za wady takiego rozwiązania uznano:
niebezpieczeństwo wyodrębnienia się grupy projektowej po zakończeniu pro- –
jektu,
problemy z powrotem do „normalnych” czynności po zakończeniu projektu, –
niebezpieczeństwo wystąpienia równoległych prac w ramach projektu i pozosta- –
łej części organizacji.

Rys. 6. Czysta struktura projektowa

Źródło: [A Guide to the Project... 2004].

W czasie prowadzonych badań nie stwierdzono przypadku zastosowania takiego 
rozwiązania.

8. Podsumowanie

Zaprezentowane w artykule przykłady rozwiązań organizacyjnych w zarządza-
niu projektami i ich analiza skłaniają autorów do sformułowania kilku wniosków 
dotyczących roli kierownika w zarządzaniu projektem i jego wpływu na nie. Po 
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pierwsze, niezwykle rzadko spotyka się w praktyce gospodarczej czystą strukturę 
projektową, co implikuje małą możliwość zbadania przypadku kierownika, który 
samodzielnie i w pełni odpowiedzialnie realizuje wszystkie funkcje zarządzania. 
Wydaje się, iż wyjątkowość takiego rozwiązania zdeterminowana jest specyfiką 
branży, w której takie rozwiązania są preferowane, chodzi np. o budownictwo, kon-
sulting, informatykę. Po drugie, analiza zamieszczonych przykładów wskazuje, iż 
siła oddziaływania kierownika na projekt, efektywność i skuteczność zarządzania 
projektem przez niego zależą od typu struktury, np. w strukturze funkcjonalnej wła-
dza kierownika jest mocno ograniczona ze względu na głębokie linie podziału mię-
dzy poszczególnymi pionami organizacyjnymi przedsiębiorstwa. Taki rodzaj umiej-
scowienia kierownika projektu w strukturze pojawiał się najczęściej w badanych 
jednostkach. Implikuje to wniosek, że w praktyce gospodarczej zarządzanie projek-
tami nie odbywa się zgodnie z wytycznymi międzynarodowych standardów zarzą-
dzania projektami. Oznaczać to może niski poziom zaufania do stosowania bardziej 
zaawansowanych rozwiązań projektowych. Z drugiej strony takie wyniki mogą 
sugerować duży potencjał do rozwoju podejścia projektowego w badanych organi-
zacjach. 

Z kolei w badanych strukturach organizacyjnych zauważono w ograniczonym 
stopniu stosowanie rozwiązań macierzowych. W takiej jednostce kierownik ma trud-
ności z efektywnym egzekwowaniem zadań od podwładnych, gdyż są oni liniowo 
podlegli innemu kierownikowi, dzieląc często swój czas między pracę w projekcie 
a pracę etatową. Dodatkowo taka sytuacja sprzyja występowaniu konfliktów między 
pracownikami i kierownikami. Proponowane przez PMI trzy postacie struktury ma-
cierzowej stanowią rzadkość w praktyce polskich organizacji. Dodatkowo owe ukła-
dy organizacyjne traktowane są czasami jako fazy przejściowe w dążeniu do czystej 
struktury projektowej. Taka zmienność sytuacji wskazuje, jak ważną rolę w tym 
procesie odgrywa kierownik projektu. Kierownik powinien być przysposobiony do 
pracy w różnych konfiguracjach organizacyjnych oraz mieć świadomość przejścio-
wości określonych rozwiązań organizacyjnych, które czasami zmierzają w kierunku 
czystych rozwiązań projektowych lub innych konfiguracji preferowanych przez de-
cydentów w organizacji. Oprócz lokalizacji kierownika projektu w strukturze orga-
nizacji ważnym elementem z punktu widzenia osiągania celów projektu i celów 
przedsiębiorstwa jest zakres zadań, odpowiedzialności i pełnomocnictwa, jaki jest 
realizowany na stanowisku kierownika projektu. Zakres ten decyduje o efektywno-
ści jego pracy. Niewłaściwe określenie któregokolwiek elementu opisującego pracę 
na stanowisku kierownika projektu może skutkować np. brakiem decyzyjności, dłu-
gim czasem podejmowania decyzji czy też nieutożsamieniem się z decyzjami podej-
mowanymi przez przełożonych. Zatem gdzie istnieje optimum? W opinii propagato-
rów zarządzania projektami idealny kierownik projektu powinien mieć rozwinięte 
kwalifikacje społeczne, których skala intensywności zależy od rodzaju organizacji, 
branży i kwalifikacji współpracowników [Litke 1995, s. 172]. 
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Przedstawione badania pilotażowe dowodzą, iż niewłaściwe, nieprawidłowe 
usytuowanie kierownika projektu wpływa na wydłużenie czasu realizacji projektu, 
obniżenie jakości projektu, w tym założonych celów projektu, oraz powoduje wzrost 
kosztów projektu.
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units. The PMI methodology specifies six solutions of project’s location and an organization in project 
management in respect of an organization’s structure. Among them are:
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2. Functional and coordination structure.
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4. Balanced matrix structure.
5. Strong matrix structure.
6. Clean project structure.
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Grzegorz Krzos

IDENTYFIKACJA ROLI I WPŁYWu PROJEKTóW
NA FuNKCJONOWANIE ORGANIZACJI

1. Wstęp

Projekty odgrywają coraz ważniejszą rolę w życiu gospodarczym zarówno świa-
ta, jak i Polski. Dynamicznie rozwijają się metody zarządzania projektami, stano-
wiące ważne źródło doskonalenia tysięcy przedsięwzięć. Przedsięwzięcia te są bar-
dzo różnorodne w sensie wartości projektu, rodzaju branży, czasu realizacji, jak 
również liczby osób zaangażowanych do projektu. W Polsce zainteresowanie dosko-
naleniem umiejętności w zarządzaniu projektami jest bardzo duże. Po części wynika 
to ze wstąpienia naszego kraju do struktur Unii Europejskiej, która wspomaga kraje 
członkowskie, współfinansując wyłącznie projekty. To wymusza na polskich benefi-
cjentach wdrażanie projektów w wielu obszarach gospodarki poprzez różne typy 
organizacji, które odgrywają rolę projektodawców i zarządzających projektami. 

W opinii autora istnieje silny wpływ projektów na funkcjonowanie organizacji. 
Skala i zasięg oddziaływania projektów na współczesne organizacje jest przedmio-
tem prowadzonych badań. Głównym celem przyświecającym owym badaniom jest 
określenie roli i wpływu projektów na rozwój organizacji, do których zaliczono 
przedsiębiorstwa małe, średnie i duże, jednostki naukowo-badawcze, jednostki sa-
morządu terytorialnego, uczelnie wyższe i pozostałe jednostki sektora publicznego. 
Należy więc postawić pytanie, w jaki sposób projekty zmieniają oblicza organizacji, 
w jakich obszarach oraz w których momentach (etapach) rozwoju organizacji nastę-
puje ta zmiana. 

Badania te mają charakter pilotażowy i nie mają w pełni charakteru reprezenta-
tywnego, jednak z naukowego punku widzenia celem ich jest wskazanie autorowi 
właściwego kierunku analiz, gdyż tematyka owa dotyczy szerokiego zakresu od-
działywania projektów na biznes i na organizacje publiczne. Dodatkową motywacją 
badawczą podjętej tematyki jest to, że w bogatej literaturze tematu bardzo mało 
miejsca poświęca się analizie wpływu projektów na życie organizacji. Badania te nie 
udzieliły odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości, które zrodziły się w trakcie ba-
dań i analizy wyników, jednak wskazały na właściwy kierunek poszukiwań.
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Badania pilotażowe przeprowadzono w 153 podmiotach na terenie Dolnego Ślą-
ska. Przeprowadzono je metodą wywiadów oraz obserwacji uczestniczącej. Wywia-
dów udzielały osoby realizujące projekty i zarządzające nimi. Natomiast obserwacja 
uczestnicząca była możliwa ze względu na udział autora w realizowanych projek-
tach w roli doradcy. W wyniku przeprowadzonych analiz identyfikowano nieprawi-
dłowości w zarządzaniu projektami, dociekano ich przyczyny oraz starano się usta-
lić, czy osoby zarządzające projektami wykorzystują w tym celu metody i narzędzia 
uważane w krajach rozwiniętych za standardy stosowane w tego typu przedsięwzię-
ciach. Analizowano wpływ projektów na funkcjonowanie badanych organizacji. 
W tabeli 1 zaprezentowano rodzaj i liczbę badanych jednostek oraz liczbę projektów.

Tabela 1. Liczba i struktura badanych jednostek

Liczba badanych jednostek Liczba badanych projektów 

Jednostki samorządu terytorialnego 33 48
Uczelnie publiczne 2 3
Jednostki opieki zdrowotnej 5 5
Przedsiębiorstwa małe 98 107
Przedsiębiorstwa średnie 12 22
Przedsiębiorstwa duże 3 4
Suma 153 189

Źródło: opracowanie własne.

2. Projekt i zarządzanie projektem

Mając na uwadze pragmatyczne podejście do badanego problemu, przyjmuje się 
definicje opisujące badane zagadnienie za instytucjami profesjonalnie zajmującymi 
się metodyką zarządzania projektami. W prowadzonych rozważaniach przyjęto defi-
nicje projektu i zarządzania projektem za Project Management Institute w USA. In-
stytucja ta (jak wiadomo) jest światowym liderem w zakresie rozwoju metod zarzą-
dzania projektem i od kilkudziesięciu lat ustanawia standardy w tym zakresie 
[Kompendium wiedzy o... 2003].

Czym zatem jest projekt? Projekt jest to przedsięwzięcie, w którym precyzyjnie 
zdefiniowano cel, jego początek i koniec oraz budżet. 

Z kolei zarządzanie projektem to proces sterowania i zastosowania dostępnej 
wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik w celu spełnienia oczekiwań zleceniodaw-
ców projektu. W procesie tym winno się dążyć do efektywnego wykorzystywania 
niezbędnych zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych i informacyjnych do osią-
gnięcia celu. 

Wsparciem finansowym dla owych projektów mogą być dotacje unijne, przez 
które rozumie się środki finansowe przekazywane instytucjom na zasadzie refunda-
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cji już poniesionych kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektu. 
Źródłem dotacji dla badanych przedsiębiorców jest Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego. Sposób korzystania z tych dotacji określa tzw. program operacyjny, 
czyli dokument opisujący cele, kryteria i procedury korzystania z dotacji unijnych 
oraz z budżetu państwa dla danego rodzaju wsparcia.

Zarządzanie projektem winno się odbywać zgodnie z określoną metodyką. Jej 
najbardziej znaną, cenioną w świecie i powszechnie stosowaną postać opracowało 
Stowarzyszenie Project Management Institute (zob. [Duncan 1996]).

Inną propozycją metodyczną w dziedzinie zarządzania projektem jest koncepcja 
zwana PRINCE. Opracowano ją w Wielkiej Brytanii na podstawie wieloletnich 
doświadczeń związanych z realizacją ogromnej liczby projektów. PRINCE, czyli 
PRojects IN Controlled Environments (projekty w sterowalnym otoczeniu), jest zareje-
strowanym i zastrzeżonym przez Office of Government Commerce znakiem handlo-
wym, a prawa autorskie pozostają w posiadaniu rządu Wielkiej Brytanii. W 1996 r. 
powstała zmodyfikowana wersja tej metody pod nazwą PRINCE-2, dostosowana do 
potrzeb różnych typów projektów.

Warto wreszcie wymienić metodę zarządzania projektem, która jest szczególnie 
ważna z punktu widzenia prowadzonych tu rozważań – jest nią Project Cycle Mana-
gement. Metoda ta przeznaczona jest do zarządzania projektami finansowanymi ze 
środków Unii Europejskiej, szczególnie zaś tzw. projektami szkoleniowymi. Została 
ona opracowana w 1991 r. na zlecenie Komisji Europejskiej. W Polsce w roku 2004 
Ministerstwo Gospodarki, Polityki Społecznej i Pracy wydało podręcznik opisujący 
tę metodykę w kontekście zarządzania projektami finansowanymi z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Znajomość tych metod oraz właściwe ich stosowanie stwarza możliwość osią-
gnięcia skuteczności w zarządzaniu projektem. Dla instytucji korzystających z fun-
duszy unijnych istotne jest zwłaszcza poznanie i poprawne stosowanie tych metod, 
które dotyczą zarządzania projektem współfinansowanych ze środków UE. Komisja 
Europejska wyznaczyła również standardy zarządzania wszystkimi projektami 
współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europej-
skiego Funduszu Społecznego obowiązujących w Polsce w latach 2004-2013. Stan-
dardy te zawarto w podręcznikach do programów operacyjnych, uzupełnieniach do 
nich, rozporządzeniach, generatorze wniosków i we wzorach dokumentów aplika-
cyjnych dostępnych na stronach internetowych poszczególnych programów opera-
cyjnych. Najważniejsze w analizie poziomu skuteczności pozyskiwania dotacji jest 
więc przestrzeganie standardów postępowania założonych przez darczyńców i wy-
znaczone przez nich instytucje. 

Preferowana przez instytucje zarządzające i wdrażające programy operacyjne 
metodyka zarządzania projektem zakłada realizację pięciu wzajemnie powiązanych 
procesów [Roszkowski, Wiatrak 2005]:

1) rozpoczęcia projektu (inicjacji) – jest to identyfikacja potrzeby i źródeł finan-
sowania z funduszy unijnych, wstępne definiowanie wymagań odnoszących się do 
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projektu wraz z weryfikacją założeń projektu i decyzja o zatwierdzeniu projektu i 
kontynuowaniu prac nad nim;

2) planowania realizacji projektu – jest to doprecyzowanie celów projektu, wy-
bór najlepszego z dostępnych sposobów osiągania planowanych celów, opracowanie 
matrycy logicznej dla projektu, harmonogramu prac wynikającego z terminu aplika-
cyjnego do programu operacyjnego, pozyskanie niezbędnych zasobów i określenie 
czasu realizacji projektu;

3) realizacji projektu – to przede wszystkim koordynacja wszystkich zaplanowa-
nych działań i organizacja niezbędnych zasobów do przeprowadzenia projektu;

4) kontroli projektu – etapowej i końcowej, której celem jest monitorowanie 
postępu prac i pomiar postępu prac zgodnie z przyjętym harmonogramem, a także 
weryfikacja zgodności zapisów projektu z realizacją i wytycznymi programu opera-
cyjnego;

5) zakończenia projektu (finał) – formalnej oceny skuteczności działań i akcep-
tacji wyniku końcowego projektu. Uzyskanie świadectwa rozliczenia pomocy unij-
nej i wnioski.

Warto również uświadomić, iż zarządzanie projektem współfinansowanym z UE 
rozpoczyna się z chwilą powstania potrzeby u pomysłodawcy projektu, a kończy w 
momencie otrzymania dotacji. Ponadto jednostka aplikująca musi zagwarantować 
trwałość celów projektu przez kolejne 5 lat [www.parp... 2006]. 

3. Zarządzanie projektami w dolnośląskich przedsiębiorstwach
i jednostkach sektora publicznego – wyniki badań pilotażowych

Jak wspomniano we wstępie, badania przeprowadzono w 40 jednostkach sektora 
publicznego i 113 przedsiębiorstwach, które wystąpiły o dotacje z następujących 
programów pomocowych:

1) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
2) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norwe-

skiego Mechanizmu Finansowego,
3) Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Rol-

nictwa oraz Rozwój Obszarów Wiejskich,
4) Programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg III A,
5) Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsię-

biorstw,
6) Phare 2003.

Badania obejmowały projekty z różnych rund aplikacyjnych z lat 2004 i 2005. 
Próba udzielenia odpowiedzi na pytania postawione we wstępie artykułu skłoni-

ła autora do zbadania, czy badane jednostki korzystają z pomocy doradców ze-
wnętrznych lub przedsiębiorstw specjalizujących się w zarządzaniu projektami 
współfinansowanymi ze środków UE. Wyniki wykazały, że wszystkie badane jed-
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nostki (153) podjęły decyzję o współpracy w tym zakresie z podmiotem zewnętrz-
nym, aczkolwiek w różnym stopniu.

Ważnym źródłem informacji o sposobie zarządzania projektem są wyniki badań, 
przedstawiające pięć różnych etapów (faz), w które zaangażowano podmioty ze-
wnętrzne, są to: procesy inicjacji, planowania, realizacji, kontroli i zakończenia pro-
jektu. Najwyższy stopień zaangażowania występuje w procesie inicjacji (157), gdyż 
sytuacja ta jest związana z opracowywaniem kompletu dokumentacji aplikacyjnej. 
Podobnie jest w procesie zakończenia projektu (142), w którym kluczową rolę 
odgrywa umiejętne rozliczenie poniesionych kosztów i otrzymanie refundacji. Za-
angażowanie w proces planowania potwierdzone zostało w 53 przypadkach. Takie 
zachowania preferowane przez przedsiębiorców i jednostki publiczne wiążą się naj-
prawdopodobniej z minimalizacją ryzyka nieotrzymania dotacji. Najmniejsze zaan-
gażowanie podmiotów zewnętrznych zauważalne jest w procesach realizacji (22) 
i kontroli (23). Badane podmioty nie czują konieczności ponoszenia dodatkowych 
kosztów, uważając, że mogą zrealizować ten proces samodzielnie.

Skoro najczęściej zarządzanie tego typu projektami zleca się podmiotom ze-
wnętrznym, to nasuwa się pytanie, kto, np. w jednostce samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorstwie czy uczelni (zleceniodawcy), zarządza pracami podmiotu ze-
wnętrznego. Badanie wykazało w badanych jednostkach, jakie funkcje pełnią osoby 
zarządzające projektami. Najczęściej zadanie to realizuje właściciel przedsiębior-
stwa (92), zastępca kierownika jednostki (43), następnie kierownicy jednostek (12), 
kierownicy funkcjonalni (5), pracownicy operacyjni (5) oraz kierownik projektu (3). 
Wyniki takie mogą sugerować duże zaangażowanie naczelnego kierownictwa jed-
nostki w proces pozyskiwania dotacji z UE oraz priorytetowe traktowanie tego typu 
projektów. Jednak z punktu widzenia metodyk zarządzania najwłaściwszym rozwią-
zaniem jest oddanie zarządzania projektem „w ręce” kierownika projektu, co w ba-
daniach potwierdziło się tylko trzykrotnie.

Następna kategoria badawcza dotyczyła uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy 
stosowanie metody zarządzania projektem ma wpływ na otrzymanie dotacji dla jed-
nostki. Na tak sformułowane pytanie pozytywnie odpowiedziało 113 beneficjentów, 
18 nie miało w tej kwestii wyrobionej opinii, 22 uznało, że ZP nie ma wpływu na 
decyzję komisji o przyznaniu dotacji, gdyż zasady ich przyznawania są niezrozu-
miałe, skomplikowane i uznaniowe. Badani, którzy pozytywnie ocenili wykorzysta-
nie koncepcji zarządzania projektem w procesie aplikowania i rozliczania dotacji 
unijnych, wskazywali następujące zalety i wady tej metody. Za zalety ZP uznano:

1) korzyści wynikające z przemyślenia i przedyskutowania zakresu projektu,
2) efektywniejszą organizację pracy,
3) czytelny podział zadań i obowiązków między stronami kontraktu,
4) krótki czas realizacji dokumentacji aplikacyjnej,
5) optymalizację zakresu rzeczowego projektu z sytuacją finansową jednostki.
Natomiast za wady ZP uznano:
1) konieczność zakupu specjalistycznego oprogramowania, np. MS Project,
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2) trudność obsługi specjalistycznego oprogramowania,
3) wysoki stopień skomplikowania koncepcji.
W celu uszczegółowienia badanej kwestii zapytano osoby w badanych jednost-

kach czy zarządzając projektem współfinansowanym z UE, wykorzystują wskazane 
narzędzia zarządzania projektem. Większość badanych wskazała na stosowanie za-
rządzania projektem lub jego elementów. Wszystkie badane jednostki używały pla-
nu projektu i harmonogramu Gantta (157). Gros projektów prowadzone było z wy-
korzystaniem pracy zespołowej (94). Dla 31 projektów wykonano matrycę logiczną. 
Pozostałe narzędzia zarządzania projektem można statystycznie potraktować jako 
niestosowane w próbce badawczej, są to: plany uzupełniające, plan zamknięcia pro-
jektu, struktura podziału pracy, ścieżka krytyczna i metoda wartości wypracowanej.

Następne pytanie podyktowała chęć weryfikacji hipotezy o stosowaniu spraw-
dzonych metod postępowania w obszarze zarządzania projektem. Wyniki pokazały, 
że tylko 4 jednostki potwierdziły, iż postępują zgodnie z dwiema metodykami – PMI 
i PCM. Pozostałe jednostki nie stosują żadnej metodyki i korzystają tylko z wybra-
nych narzędzi wspomagających zarządzanie projektem.

4. Zakończenie

Badania pilotażowe przeprowadzone w dolnośląskich przedsiębiorstwach i jed-
nostkach sektora publicznego pozwalają sformułować kilka ważnych wniosków 
i spostrzeżeń:

1. We wszystkich badanych jednostkach występują projekty (189) i są to różno-
rodne projekty. Wynik ten może sugerować duży uniwersalizm i łatwość zastosowa-
nia podejścia projektowego we współczesnych organizacjach.

2. Projekty występują najczęściej w takich obszarach funkcjonowania organiza-
cji, jak inwestycje, produkcja, badania i rozwój, system informacyjny, nowe techno-
logie i innowacje.

3. W opinii beneficjentów badane projekty pozytywnie oddziaływają na organi-
zację, przynosząc jej korzyści finansowe, czasowe, jakościowe i organizacyjne.

4. W większości badanych jednostek geneza zainteresowania tematyką projek-
tów wynika z chęci pozyskania dofinansowania z UE dla projektów potrzebnych dla 
rozwoju organizacji – realizacji strategii. 

5. Badane podmioty oceniły wpływ projektów na poszczególne fazy rozwoju 
organizacji w sposób następujący: 

1) w fazie inicjacji organizacji pomysł na realizację projektu często stanowi 
podstawę dla założycieli do decyzji o utworzeniu przedsiębiorstwa, 

2) w fazie rozwoju projekty dynamizują działania organizacji, pozwalając za-
spokoić potrzeby rosnącego popytu klientów, np. wprowadzenie nowego produktu, 
uruchomienie nowej linii technologicznej celem zwiększenia wydajności lub dywer-
syfikacji prowadzonej działalności,
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 3) w fazie dojrzałości projekty stanowią jedno z narzędzi doskonalenia organi-
zacji, która zauważa stabilizację przychodów oraz wysokie koszty; nasuwają się 
wtedy pomysły na racjonalizację i optymalizację funkcjonowania organizacji, w tym 
na optymalizację kosztów, np. projekt wdrożenia budżetowania i controllingu,

 4) w fazie schyłku realizowane są dwa typy projektów; pierwszy i najczęściej 
stosowany polega na próbie ratowania sytuacji ekonomicznej przez realizację róż-
nych projektów, drugi – na przeprowadzeniu projektu sprawnej likwidacji i zamknię-
ciu podmiotu.

 6. Badane jednostki w procesie pozyskania dotacji chcą współpracować z wy-
specjalizowanymi podmiotami, jednak nie zlecają im całości prac koniecznych do 
pełnego zrealizowania projektu, lecz tylko te, które wiążą się z wysokim ryzykiem 
popełnienia błędów.

 7. Większość badanych podmiotów dostrzegła kilka ważnych korzyści wyni- 
kających z metody zarządzania projektem, a mianowicie: większe prawdopodo- 
bieństwo uzyskania dotacji, efektywniejszą organizację pracy, korzyści wynikające 
z lepszego przemyślenia i przedyskutowania zakresu projektu, czytelny podział za-
dań i obowiązków między stronami kontraktu, krótki czas realizacji dokumentacji 
aplikacyjnej, optymalizację zakresu projektu z sytuacją finansową jednostki.

 8. Sprawy związane z zarządzaniem projektem po stronie beneficjenta najczę-
ściej prowadzi najwyższe kierownictwo jednostki. Niestety tylko w kilku przypad-
kach udało się potwierdzić zasadę wywodzącą się ze światowych standardów ZP, że 
całością prac związanych z zarządzaniem projektem koordynuje kierownik projektu.

 9. Najpopularniejsze narzędzia stosowane w zarządzaniu projektem to: plan 
projektu, praca zespołowa, harmonogramowanie (Gantt) i matryca logiczna.

10. Podejście projektowe i zarządzanie projektem (ZP) podnosi efektywność 
działań badanych jednostek w procesie przygotowywania, realizacji i rozliczania 
projektów współfinansowanych z UE. ZP może podnieść skuteczność pozyskiwania 
funduszy UE pod warunkiem konsekwentnego stosowania metodyki zarządzania 
projektem, która stanowi światowy standard, oraz większego zaangażowania w re-
alizację projektów specjalistycznych jednostek zewnętrznych.

Autor ma świadomość występowania licznych ograniczeń i słabości przeprowa-
dzonych badań, jednak charakter i przebieg tych badań wskazał właściwy i docelo-
wy kierunek działań. Autor zamierza dokonać bardziej szczegółowej analizy roli 
i wpływu projektów na rozwój organizacji gospodarczych. 
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Summary

The aim of this article is to present the various ways of managing projects by the EU in private and 
public sector institutions. The results of studies carried out show that these projects have a strong influ-
ence on the situation of a company and that the international standards of project management are not 
being used in most of private and public sector institutions. 
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Katarzyna Kulig-Moskwa

PUBLIC RELATIONS A WYBRANE POJęCIA POKREWNE

1. Wstęp 

Częste mylenie public relations (PR) z innymi terminami wymaga określenia 
między nimi wzajemnych relacji, różnic i cech wspólnych. W literaturze z zakresu 
PR za pokrewne pojęcia najczęściej uznaje się: marketing, reklamę, propagandę, 
dziennikarstwo, koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Zbieżności z pu-
blic relations można również odnaleźć w takich zagadnieniach, jak: kapitał relacyj-
ny oraz systemy informacyjne zarządzania. W artykule zostaną omówione relacje 
między public relations a marketingiem, reklamą i koncepcją społecznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstw. Wybór marketingu wynika z tego, że jest to dziedzina, 
która budzi najwięcej kontrowersji zarówno w literaturze, środowisku naukowym, 
jak i wśród praktyków. Dlatego zasadne jest podjęcie właśnie tego zagadnienia 
i zajęcie stanowiska wobec niego. 

Jednym z ważniejszych powodów wyboru społecznej odpowiedzialności jako 
koncepcji pokrewnej do PR jest przede wszystkim wzrost popularności i rozwój tej 
koncepcji. Pojawia się więc pytanie, jakie są zależności, relacje między koncepcją 
społecznej odpowiedzialności biznesu a public relations. Temat związku między PR 
a społeczną odpowiedzialnością biznesu nie jest rozpowszechniony w literaturze, 
dlatego szukając odpowiedzi na postawione pytanie, autorka w części podejmuje 
rozważania na ten temat. 

W związku z tym można sprecyzować cel artykułu, którym jest próba wskazania 
na podstawie literatury i przemyśleń autora relacji, jakie zachodzą między public 
relations a marketingiem, reklamą i koncepcją społecznej odpowiedzialności przed-
siębiorstw oraz zajęcie stanowiska wobec rozważanych zagadnień.

2. Public relations a marketing

W literaturze można odnaleźć różne, czasem przeciwstawne podejścia do związ-
ku między marketingiem a PR. W podręcznikach z zakresu marketingu PR najczę-
ściej ukazywane jest jako jedno z narzędzi promocyjnych, w podręcznikach zaś 
z dziedziny public relations określa się PR jako odrębną marketingowi dziedzinę 
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(funkcję) w przedsiębiorstwie. Ph. Kotler i W. Mindak zaproponowali wyróżnienie 
pięciu możliwych rodzajów związków między PR a marketingiem [Kotler, Mindak 
2006, s. 76]:

Funkcje rozdzielne – marketing i PR działają niezależnie i są sobie równe. •
Funkcje równoważne – PR i marketing stanowią odrębną funkcję, ale czasami  •
się pokrywają (np. w obszarze oddziaływania na klientów).
Marketing jako funkcja dominująca –  • public relations jest podporządkowany 
koncepcji marketingowej.
PR jako funkcja dominująca – marketing jest podporządkowany służbie PR. •
Marketing i PR jako tożsame funkcje. •

Rys. 1. Zależności między PR a marketingiem

Źródło: [Harris 1993, s. 41-42]; za [Rozwadowska 2006, s. 77].

Wszystkie te koncepcje mają swoich zwolenników i przeciwników. Wśród uzna-
nych autorów z dziedziny PR można znaleźć takich, którzy uważają, że PR ma do-
minującą rolę wobec marketingu. Sam Black uważa, że obie te dziedziny mają cechy 
wspólne ale zakres działania public relations jest szerszy niż marketingu [Black 
2006, s. 44-45]. Specjaliści z dziedziny marketingu twierdzą odwrotnie i opowia-
dają się za koncepcją, gdzie marketing jest funkcją dominującą wobec PR. Ph. Kot-
ler przedstawia public relations jako narzędzie promocji [Kotler 1999, s. 563], 
a W.A. Cohen utożsamia je z reklamą i publicity [Cohen 1991, s. 503-506]; za [Żbi-
kowska 2005, s. 31]. 

Według J. Gruniga, autorytetu w dziedzinie PR, najlepsza jest opcja, w której PR 
i marketing są równoważne, ale współpracują ze sobą i częściowo się pokrywają. 
J. Grunig krytykuje pogląd, gdzie PR jest funkcją nadrzędną, uważając, że specjaliści 
PR nie mają wiedzy z zakresu kształtowania produktu, ceny, dystrybucji, dlatego nie 
mogą dobrze spełnić funkcji marketingowej. Odwrotna sytuacja, kiedy PR jest pod-
porządkowane marketingowi, też została skrytykowana przez tego autora [Grunig 
1992, s. 51]; za [Rozwadowska 2006, s. 77]. 

W tym miejscu należy wyjaśnić, co rozumie się przez stwierdzenie „obszar 
wspólny” PR-u i marketingu. Obszar, gdzie PR pokrywa się z marketingiem, w lite-
raturze zyskał miano „marketingowego public relations” (MPR). Pojęcie to T. Harris 
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w roku 1993 zdefiniował jako: „proces planowania, realizacji i ewaluacji progra-
mów, które mają prowadzić do zwiększenia sprzedaży i satysfakcji konsumentów 
przez wiarygodny przekaz informacji oraz wizerunek firmy utożsamiający przedsię-
biorstwo i jego produkty z potrzebami, pragnieniami i interesem klientów [Harris 
1993, s. 33]; za [Żbikowska 2005, s. 36]. T. Shimp definiuje MPR jako wąski aspekt 
public relations, który dotyczy związku organizacji z konsumentami i innymi grupa-
mi w odniesieniu do celów marketingowych [Shimp 1993, s. 604]; za [Żbikowska 
2005, s. 37]. Celem MPR jest wspieranie promocji na przykład przez zwiększanie 
wśród klientów świadomości o firmie [Przybysz-Sauś 2004, s. 221]. 

W wyraźnej opozycji traktowania public relations jako części marketingu jest 
Krystyna Wojcik, która podkreśla wyraźnie, że są to odrębne dziedziny. Według 
K. Wojcik, patrząc na PR i marketing historycznie, działania PR były podejmowane 
wcześniej, przed rozwojem marketingu1, dlatego PR nie mogło rozwinąć się pod 
wpływem marketingu [Wojcik 2005, s. 138]. Amerykańscy badacze PR zauważają, 
że istnieje podstawowa różnica między PR a marketingiem: marketing sprawdza się 
w funkcji liniowej, a PR jest nie do zastąpienia jako funkcja sztabowa [Grunig i in. 
2002]; za [Olędzki 2006, s. 36]. Tendencje odchodzenia od marketingowego trakto-
wania PR i traktowania go jako odrębnej funkcji w przedsiębiorstwie można już 
zauważyć w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie specjaliści od PR 
znacznie częściej zajmują się projektami ogólnospołecznymi, a działalność promo-
cyjną pozostawiają działom marketingu [Olędzki 2006, s. 45]. Najczęściej wskazy-
wane różnice między PR a marketingiem (klasycznym) w ujęciu syntetycznym 
przedstawia tab. 1. 

Tabela 1. Różnice między PR a marketingiem

Kategoria Public relations Marketing
Odbiorcy (adresaci) adresatem jest szerokie otoczenie (oprócz 

klientów pracownicy, dostawcy, inwestorzy, 
akcjonariusze, społeczności lokalne itp.)

adresatem są nabywcy, 
konsumenci

Podstawowy cel zdobycie zaufania, akceptacji, harmonii 
między organizacją a otoczeniem

zwiększanie sprzedaży

Zakres podejmowanych 
decyzji

decyzje odnoszą się do ogólnej polityki 
przedsiębiorstwa

decyzje odnoszą się do 
rynku i zbytu

Przedmiot komunikacji „komunikuje” otoczeniu firmę jako całość „komunikuje” otoczeniu 
produkt (przedstawia 
firmę w roli oferenta)

Źródło: na podstawie: [Wojcik 2005, s. 138; Żbikowska 2005, s. 36; Rozwadowska 2006, s. 64; Cenker 
2007, s. 17].

1 Ph. Kotler na pytanie: kiedy pojawił się marketing, odpowiedział, że wraz z pojawieniem się 
ludzkości, a pierwszym „marketingowcem” był wąż z opowieści biblijnej, który nakłonił Ewę, by prze-
konała Adama do zjedzenia jabłka [Kotler 2004a, s. 17].
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Omawiając relacje i prezentując różnice między PR a marketingiem, należy za-
znaczyć, iż nie są one do końca jednoznaczne, szczególnie gdy weźmie się pod uwa-
gę nowoczesne koncepcje marketingu, tj. marketing społeczny, marketing dobrobytu 
społecznego2, które są rodzajem marketingu uwzględniające dobro społeczne. „Im 
bardziej marketing, nastawiony na otoczenie rynkowe, uwzględnia otoczenie spo-
łeczne i dostrzega znaczenie tworzenia relacji z nim w tworzeniu ogólnie sprzyjają-
cych warunków funkcjonowania, tym więcej ma cech wspólnych z PR” [Wojcik 
2005, s. 154] . Porównując chociażby cele PR i cele marketingu, nie wgłębiając się, 
można powiedzieć, że marketing zmierza do zwiększenia sprzedaży, a PR do uzy-
skania pozytywnej opinii w otoczeniu. Jak słusznie jednak zauważa B. Rozwadow-
ska, takie rozgraniczenie budzi szereg wątpliwości, gdyż celem marketingu jest tak-
że dostarczenie klientowi satysfakcji oraz rozwój przedsiębiorstwa. Z drugiej strony 
mówienie o idealistycznych celach PR bez ekonomicznego aspektu nie jest możliwe 
w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa. W praktyce należy pamiętać, że dzia-
łania PR i działania marketingu na poziomie całego przedsiębiorstwa prowadzą do 
wspólnego celu, jakim jest przetrwanie i rozwój [Rozwadowska 2006, s. 64]. 

Marketing i public relations to dwie równoważne dziedziny w przedsiębiorstwie, 
powiązane ze sobą, mające wspólne obszary oddziaływań. Choć w praktyce w fir-
mach częściej wyodrębnia się działy marketingu, przedsiębiorstwo prawdopodobnie 
osiągnie dobre efekty, gdy obie te dziedziny będą wyodrębnione i będą się wspierać, 
uzupełniać, współpracować ze sobą. Jak piszą światowe autorytety public relations: 
„PR ma wyjątkową możliwość niesienia pomocy działom marketingu w poprawia-
niu ich relacji z wszystkimi klientami oraz w poprawie komunikacji z wszystkimi 
interesariuszami i instytucjami” [Grunig 2006, s. 45] oraz „pozytywny aspekt dzia-
łań marketingowych może zostać zniweczony przez określone zjawiska społeczne 
i polityczne, na które próbuje się reagować przez działania PR. Z tego właśnie po-
wodu obie dyscypliny (marketing i PR) należy rozpatrywać jako ściśle ze sobą po-
wiązane” [Seidel 2003, s. 247]. 

W rozważaniach na temat związku między marketingiem a public relations na-
leży uwzględnić relację między najbardziej typowym narzędziem marketingu – re-
klamą a public relations i bliżej się jej przyjrzeć.

3. Public relations a reklama

W latach 50. pojawiło się stwierdzenie, że public relations jest synonimem re-
klamy, później, że to przedłużone ramię reklamy lub jej nowoczesna forma. W prak-
tyce wykorzystywanie PR w przedsiębiorstwach wraz z innymi instrumentami mar-

2 Takie rodzaje marketingu wyróżnia Ph. Kotler: „marketing społeczny – dotyczy wysiłków po-
dejmowanych na rzecz zmiany zachowań społeczeństwa w kierunkach, które uznane są przez nie za 
pożądane, np. nakłanianie do zdrowego trybu życia”. „Marketing dobrobytu społeczeństwa koncentru-
je się na wpływie, jakie działalność marketingowa wywiera na dobrobyt społeczeństwa” [Kotler 2004a, 
s. 169, 172].
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ketingu upowszechnia zaliczenie PR jako instrumentu promocji i traktowanie go na 
równi z reklamą. Taka sytuacja jest zdaniem K. Wojcik wynaturzeniem i prowadzi 
do mylenia pojęć. Według niej: „PR nie jest elementem marketingu równym rekla-
mie ani innym informacyjnym formom promocji” [Wojcik 2005, s. 138]. Jak zauwa-
ża B. Rozwadowska, reklama jest narzędziem, co oznacza, iż nieadekwatne jest sta-
wianie jej na równi z public relations jako funkcją kierowniczą, ewentualnie można 
ją porównywać z narzędziami PR [Rozwadowska 2006, s. 72]. To, co istotnie odróż-
nia reklamę od public relations, to (na podstawie [Wojcik 2005, s. 156-164; Rozwa-
dowska 2006, s. 69-75; Ries, Ries 2004, s. 245-275; Cenker 2007, s. 17]): 

głównym i bezpośrednim celem reklamy jest zwiększenie sprzedaży, głównym  •
celem PR pozyskanie zaufania i zrozumienia otoczenia;
cele  • public relations mają charakter dalekosiężny w porównaniu z przekazem 
reklamowym, który ma oddziaływanie krótkookresowe;
treścią reklamy jest przede wszystkim produkt lub usługa, treścią PR jest przedsię- •
biorstwo jako całość, tj. decyzje przedsiębiorstwa, ich motywy, warunki, skutki;
przekaz reklamowy trafia tylko do otoczenia zadaniowego firmy – potencjalnych  •
i faktycznych klientów, natomiast public relations zainteresowane jest publicz-
nością (otoczeniem) w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu (oprócz klientów, 
pracownicy, społeczność lokalna, dostawcy, instytucje finansowe i inne);
reklama postrzegana jest przez odbiorców jako subiektywna, ponieważ publiko- •
wana jest przez reklamodawcę (najczęściej producenta danego wyrobu) – jest 
tym, co firma mówi o sobie. PR ukierunkowane jest na innych – jest tym, co inni 
mówią o przedsiębiorstwie;
przebieg informacji wykorzystywany przez reklamę ma charakter jednokierun- •
kowy; PR dąży do dialogu z otoczeniem, jest zatem w tym przypadku miejsce 
również na zwrotny przepływ informacji;
reklama jest płatną formą promocji, a informacje przekazywane przez specjali- •
stów PR trafiają do publiczności bardzo często nieodpłatnie (przez co wzbudzają 
większe zaufanie wśród odbiorców);
przedsiębiorstwo ma pełny wpływ na przekaz reklamowy, natomiast w przypad- •
ku informacji rozsyłanych przez specjalistów PR organizacja nigdy nie ma pew-
ności, w jakim stopniu i kontekście zostaną one użyte przez media;
komunikowanie się za pomocą  • public relations jest tańsze. Koszty reklamy stale 
rosną, gdyż zwiększa się ich różnorodność, a tym samym należy powielać rekla-
mę, by dotrzeć do jak największej grupy odbiorców; 
reklama raczej odwołuje się do emocji odbiorcy, PR zaś odwołuje się do umy- •
słów (informacje rozumowe);
reklama buduje swój przekaz, głównie opierając go na obrazie – komunikat wi- •
zualny, PR kształtuje swoje przekazy werbalnie – odwołuje się bardziej do słów 
niż obrazu.
Działania public relations nie wykluczają reklamy, ale mogą, a nawet powinny 

istnieć obok siebie i „wspierać” się wzajemnie. Badania konsumenckie dowodzą, że 
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konsumenci, oglądając wiele tysięcy spotów reklamowych, nie chcą podejmować 
decyzji o zakupie wyłącznie na podstawie obejrzanej lub wysłuchiwanej reklamy. 
Poszukują dodatkowych rekomendacji: artykułu w prasie, komentarza znanej osobi-
stości, audycji w radiu, telewizji [Łaszyn 2001, s. 12]. Autorzy książki Upadek re-
klamy i wzlot public relations podkreślają znaczenie działań PR przy kreowaniu no-
wej marki (produktu, usługi). Twierdzą, że tylko za sprawą public relations można 
wykreować nową markę, a reklama przez przypominanie może utrzymać wypraco-
waną przez PR pozycję rynkową. Reklama jest dobra, gdy produkt, usługa, firma, 
która je wprowadza, jest wiarygodna i posiada akceptację otoczenia [Ries, Ries 
2004, s. 275]. Ph. Kotler przewiduje, że firmy zaczną przenosić pieniądze z reklamy 
na public relations, ponieważ reklama traci swą skuteczność. „PR wymaga dużo 
czasu i pomysłowości, ale w ostatecznym rozrachunku daje lepsze wyniki niż hała-
śliwa reklama [Kotler 2004b, s. 160]. 

4. Public relations a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Następnym obszarem zbliżonym do public relations wydaje się społeczna odpo-
wiedzialność biznesu (corporate social responsibility – CSR). Związek między PR 
a społeczną odpowiedzialnością jest kwestią nierozstrzygniętą i rodzącą wiele py-
tań: Czy CSR jest jednym z obszarów PR, czy może PR jest częścią CSR, czy są to 
dwie niezależne i odrębne działalności przedsiębiorstwa? 

Rozważania na temat związku między PR a CSR wymagają przytoczenia defini-
cji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Dokładna definicja, zakres od-
działywania oraz zasady stosowania społecznej odpowiedzialności ujęte są w doku-
mencie UE – Green Paper [Green Paper... 2001]. Według tego dokumentu: społeczna 
odpowiedzialność biznesu to koncepcja dobrowolnego uwzględniania przez firmę 
społecznych i ekologicznych aspektów w swoich działaniach handlowych oraz w 
kontaktach z interesariuszami (pracownikami, klientami, dostawcami, społecznością 
lokalną i szeroko rozumianym otoczeniem). Społeczną odpowiedzialność przedsię-
biorstw można rozpatrywać w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. W wymiarze 
zewnętrznym społeczna odpowiedzialność biznesu dotyczy działań wobec partne-
rów biznesowych, dostawców, klientów, inwestorów, społeczności lokalnych oraz 
środowiska. Wewnętrzny wymiar odnosi się do środowiska pracy i obejmuje kwestie 
dotyczące pracowników.

Za koncepcją upatrywania CSR jako części PR przemawiają poniższe fakty. 
Podczas analizy definicji PR w wielu z nich, wprost lub w domyśle, pojawia się 
społeczna odpowiedzialność jako jeden z aspektów PR; można tu chociażby przyto-
czyć definicję grupy ekspertów pod przewodnictwem R. Harlowa: PR „określa 
i podkreśla odpowiedzialność dyrekcji wobec służby społeczeństwa”; D. Griswolda, 
w której podkreśla się naznaczenie „interesu publicznego”, czy G. Nickelsa: PR  
„ma za zadanie ocenę nastawienia społecznego oraz znalezienie najbardziej prospo-
łecznej polityki postępowania”. Znawca tematu PR, J. Grunig, podkreśla związek 
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między PR a społeczną odpowiedzialnością, pisząc, że współcześnie społeczna od-
powiedzialność jest głównym powodem, dla którego przedsiębiorstwa podejmują 
działania PR [Grunig 1984, s. 48]; za [Adamus-Matuszyńska 2004, s. 34]. Celem 
działań public relations jest nie tylko komunikowanie otoczeniu firmy o wartościach, 
które są cenne dla społeczeństwa, ale też podejmowanie inicjatyw na rzecz tego 
społeczeństwa, będących potwierdzeniem tychże wartości [Hope 2007, s. 173]. Jeśli 
PR rozumiane jest na poziomie strategicznym, a etyka stanowi podstawę wszelkich 
inicjatyw, wtedy CSR, jak pisze P. Frankental, można uznać za „wynalazek PR” 
[Frankental 2001]; za [Hope 2006, s. 163]. 

Badania przeprowadzone w Polsce w 2006 r. przez Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu i Polskie Stowarzyszenie PR na temat postaw PR-owców wobec idei CSR 
dowodzą, że działania z zakresu CSR są w Polsce najczęściej (71,34%) inicjowane 
przez służby PR3. 12,5% ankietowanych odpowiedziało, że w ich firmie istnieją 
osobne jednostki powołane do działań CSR. 

Rys. 2. W jakim zakresie dział PR odpowiedzialny jest za działania CSR

Źródło: raport z badań na temat postaw osób związanych z branżą PR wobec idei CSR w: [Panek- 
-Owsiańska, Rok 2007, s. 13].

Te same badania dowodzą, że specjaliści z dziedziny PR są jedną z najważniej-
szych w Polsce grup krzewiących koncepcję odpowiedzialności w przedsiębiorstwie. 
Jak pisze prof. J. Olędzki, wyniki badań wskazują, że praktycy odchodzą od marke-
tingowego postrzegania PR na rzecz uprawiania zrozumiałej dla otoczenia komuni-

3 Badania przeprowadzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspólnie z Polskim Stowa-
rzyszeniem Public Relations – badanie ankietowe, ogólnopolskie, na próbie 150 osób. W badaniach 
wzięły udział osoby pracujące w agencjach PR (28%) oraz specjaliści PR wewnątrz firm. Badanie zo-
stało zrealizowane w dniach 6-27 listopada 2006 r.
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kacji z wszystkimi interesariuszami. „CSR powinien mieścić się jak najbardziej 
w zakresie zainteresowań strategów public relations przedsiębiorstwa, gdyż jest 
uwiarygodnieniem PR mającego przecież budować prospołeczne relacje z otocze-
niem”. Zadaniem PR jest łączyć politykę i postępowanie organizacji z interesem 
społecznym oraz tak planować swoje działania, by zyskać społeczne zrozumienie 
i akceptację. ,,CSR jest piękną podpowiedzią, gdzie szukać źródeł inspiracji” [Pa-
nek-Owsiańska, Rok 2007, s. 14].

W krajach zachodnich zauważa się rozdzielanie w przedsiębiorstwie PR i CSR, 
traktując je jako dwie odrębne i równoważne sobie funkcje. Dotyczy to jednak du-
żych firm międzynarodowych. „Jako główny cel separacji tych funkcji podaje się 
zachowanie przejrzystości działań oraz nietraktowania odpowiedzialności społecz-
nej jedynie jako narzędzia budowania wizerunku, w obawie o zbyt powierzchowne 
potraktowanie zagadnienia” [Wierzbowska 2007]. 

Taki pogląd wydaje się jednak nie do końca uzasadniony, zwłaszcza w mniej-
szych firmach oraz gdy PR traktujemy jako działania skierowane nie tylko na budo-
wanie wizerunku, ale przede wszystkim na budowanie dobrych relacji z otoczeniem 
z uwzględnieniem ich interesu. 

Teza o traktowaniu CSR jako elementu PR wydaje się jednak możliwa do obale-
nia, jeśli przyjmiemy, że nieodłączną cechą PR jest komunikowanie. Zadania z za-
kresu CSR nie muszą być komunikowane, np. jeśli właściciel pomaga choremu 
dziecku, nie musi o tym mówić. Wtedy takie działanie będzie działaniem CSR, nie 
będzie jednak działaniem PR. Jeśli np. będzie to akcja wolontariatu (pracowników 
przedsiębiorstwa) na rzecz społeczności lokalnej (np. zorganizowanie balu przebie-
rańców dla dzieci), to akcja ta wiąże się z komunikowaniem. Wtedy jest to jednocze-
śnie CSR i PR. Podejmowanie działań przez organizację, które uwzględniają dobro 
swoich interesariuszy i pracowników w celu poprawy z nimi relacji, wywołania za-
ufania, poprawy reputacji, to jednocześnie CSR i PR. Można więc wskazać obszar 
wspólny między CSR a PR. W myśl definicji Seidla: PR oznacza „czynić dobrze i 
komunikować o tym” [Seidel 2003, s. 9]. Taka zależność między PR a CSR wydaje 
się uzasadniona.

5. Zakończenie

Przytoczone argumenty dowodzą, że określenie jasnych relacji i granic między 
public relations a marketingiem i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw jest 
zadaniem trudnym i złożonym. Spór między „marketingowcami” a „PR-owcami” 
trwa od dawna i odradza się przy każdym spotkaniu tych grup, co czasami daje wra-
żenie niechęci co do jego rozwiązania. Z punktu widzenia praktycznego rozdzielenie 
marketingu i public relations, podczas gdy PR jest częścią marketingu, wiąże się w 
przedsiębiorstwie z rozdzieleniem budżetu tego działu, co często prowadzi do jego 
zmniejszenia i budzi niechęć. Obserwując jednak firmy, zwłaszcza w krajach uzna-
wanych za dobrze rozwinięte, coraz częściej można zauważyć, że przedsiębiorstwo 
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ma dział marketingu i dział public relations, co wskazuje na kierunek odrębnego 
traktowania tych dwóch funkcji. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że są to dzie-
dziny pokrewne i dla swojej efektywności powinny współpracować.

Istnieją przedsiębiorstwa, w których podejmuje się również rozdzielenie działań 
public relations i działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Trakto-
wanie jednak public relations w kategoriach strategicznych jako: kształtowania rela-
cji z uwzględnieniem dobra otoczenia, każe traktować społeczną odpowiedzialność 
jako część public relations. Należy jednak uwzględnić to, że nieodłączną cechą dzia-
łań PR jest komunikowanie, więc właściwe jest traktowanie społecznej odpowie-
dzialności biznesu i public relations jako koncepcji, które mają obszar wspólny, ale 
też można wskazać działania typowe dla nich samych. 
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PuBLIC RELATIONS AND MARKETING, ADvERTISING
AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Summary

The topic of the paper is discussion of the problem of relation and difference between public rela-
tions and marketing, advertising and Corporate Social Responsibility. Public relations and marketing 
are distinct function in an organization but Corporate Social Responsibility is part of public relations.

Katarzyna Kulig-Moskwa – mgr, doktorantka w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.



Dorota Kwiatkowska-Ciotucha

uDZIAŁ WYŻSZYCH uCZELNI
W REALIZACJI PROJEKTóW FINANSOWANYCH

ZE śRODKóW EuROPEJSKIEGO FuNDuSZu SPOŁECZNEGO

1. Wstęp

Jedną z podstawowych korzyści wejścia Polski do Unii Europejskiej jest możli-
wość pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych. Fundusze strukturalne mają 
na celu wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej krajów Unii poprzez pro-
mowanie innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarówno infrastruk-
tury, jak i problemów społecznych. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS) finansowane są przedsięwzięcia wspierające działania podejmowane w ra-
mach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Są to głównie projekty badawcze, szkole-
niowe i doradcze. Ze względu na charakter możliwych do sfinansowania działań 
potencjalnymi wnioskodawcami projektów EFS są instytucje szkoleniowe, w tym 
wyższe uczelnie. Wykorzystując środki EFS, wyższe uczelnie mogą zarówno dosko-
nalić swoją ofertę edukacyjną, jak i (głównie poprzez projekty badawcze) dostoso-
wać ją do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Celem artykułu jest dyskusja na temat specyficznych problemów pojawiających 
się w procesie aplikowania o środki oraz w zarządzaniu projektami finansowanymi 
z EFS, realizowanymi przez szkoły wyższe. Rozważania oparto na procedurach 
wdrożonych w Polsce w pierwszym okresie programowania oraz proponowanych 
rozwiązaniach na lata 2007-2013. Temat zilustrowano praktycznymi spostrzeżenia-
mi z realizacji projektów finansowanych z EFS, których wnioskodawcą jest Uniwer-
sytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

2. udział szkół wyższych w realizacji projektów z EFS w Polsce
w latach 2004-2006

Analizując możliwości zewnętrznego finansowania rozwoju kadr polskich przed-
siębiorstw, urzędów i instytucji ze środków funduszy strukturalnych, warto podkre-
ślić szczególną rolę, jaką mają do odegrania w tym obszarze szkoły wyższe. Z jednej 
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strony środki z funduszy strukturalnych pozwalają na rozwój uczelni i skuteczniej-
sze osiąganie ich celów statutowych, z drugiej zaś współpraca uczelni z sektorem 
przedsiębiorstw, urzędami i instytucjami w regionie przyczynia się do realizacji mi-
sji uczelni. W rezultacie prowadzi to do podnoszenia kwalifikacji kadr ludzi pracu-
jących w regionie oraz zapewnia wzmocnienie pozycji konkurencyjnej regionu, 
przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. W pierwszym 
okresie programowania szkoły wyższe miały możliwość aplikowania o środki prze-
znaczone na projekty inwestycyjne (w ramach działania 1.3.1 Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)), badawcze (głównie w ra-
mach działań 2.1 i 2.6 ZPORR) i szkoleniowo-doradcze (przede wszystkim w ramach 
działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz 
działania 2.1 ZPORR). W przypadku projektów szkoleniowych dobrze przygotowa-
na kadra wykładowców, sprawdzone metodyki nauczania adresowane do konkretnych 
grup beneficjentów, poparta wieloletnim doświadczeniem rzetelna diagnoza potrzeb 
oraz zwykle bardzo dobra baza lokalowa gwarantują powadzenie przez uczelnie 
szkoleń na najwyższym poziomie. Ponadto ze względów merytorycznych szkoły 
wyższe jako jedyne uprawnione do tego podmioty mają możliwość organizowania 
szkoleń o charakterze studiów podyplomowych. Ze względu na prestiż tego typu 
szkoleń zainteresowanie ze strony pracodawców i pracowników przedsiębiorstw 
ofertą studiów podyplomowych jest bardzo duże. Jednakże podstawowa oferta stu-
diów, ze względu na duże koszty, często jest poza zasięgiem osób pracujących w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W tym kontekście możliwość uczestni-
czenia w dofinansowywanych z EFS studiach podyplomowych, gdzie wkład prywat-
ny przedsiębiorstwa wynosi 20% kosztów, jest dużą szansą dla kadr tego sektora.

Jednak, jak pokazały wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego1 w drugiej połowie 2005 r., uczelnie bardzo sceptycz-
nie podchodzą do projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych. 
O ile nie ma żadnych wątpliwości co do zasadności aplikowania o środki w przypadku 
projektów inwestycyjnych, o tyle realizacja projektów badawczych i szkoleniowych 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego napotyka poważne opory. 
Opory te mają podłoże dwojakiego rodzaju. Pierwsze wynikają z nadmiernie zbiuro-
kratyzowanych i skomplikowanych procedur aplikowania i realizacji projektów. 
Problemy związane z zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków EFS są 
szczególnie widoczne w dużych publicznych uczelniach (por. np. [Identyfikacja ba-
rier... 2006; Podręcznik zarządzania... 2007]). Szkoły wyższe mające doświadcze-
nie w realizacji projektów badawczych w ramach europejskich programów ramo-
wych nie są skłonne do aplikowania o środki z funduszy strukturalnych na projekty 
szkoleniowe czy badawcze. Przedstawiciele uczelni zwracają uwagę przede wszyst-

1 Badanie przeprowadzone na zlecenie MRR przez Case-Doradcy Sp. z o.o. dotyczyło charakte-
rystyki wszystkich typów projektów realizowanych przez uczelnie ze środków funduszy strukturalnych 
(stan na 31.07.2005 r.). 
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kim na niemożność rozliczania kosztów pośrednich, a ponadto niekompetencje 
urzędników w instytucjach wdrażających, zbiurokratyzowane procedury, niestabil-
ność wytycznych, uznaniowość decyzji oraz opóźnienia w płatnościach. Drugi ro-
dzaj oporów, które są widoczne w szkołach wyższych, wynika z małej elastyczności 
przyjętych w ich strukturach rozwiązań. Zwłaszcza w dużych uczelniach publicz-
nych brakuje koordynacji działań i współpracy pomiędzy osobami realizującymi 
projekty. Skomplikowana struktura organizacyjna uczelni rodzi konieczność powo-
łania jednostki koordynującej działania związane z aplikowaniem o środki z fundu-
szy strukturalnych oraz ich prawidłowym rozliczaniem. Komórka ta powinna mieć 
jednak przede wszystkim merytoryczny, a nie administracyjny charakter. W przy-
padku projektów szkoleniowych i badawczych osoby pracujące w takiej jednostce 
powinny z jednej strony mieć głęboką wiedzę z zakresu aktualnej diagnozy potrzeb 
oraz merytorycznych obszarów działań podejmowanych przez uczelnię, z drugiej 
strony na bieżąco śledzić możliwości zewnętrznego finansowania poszczególnych 
przedsięwzięć. Niestety, jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, duże uczelnie 
publiczne albo nie są zainteresowane tworzeniem takich struktur, albo – co z przy-
krością trzeba stwierdzić, staje się dominującym standardem – zatrudniane są w tych 
jednostkach osoby przypadkowe, zwykle bez znajomości merytorycznej specyfiki 
działalności uczelni. W obu przypadkach prowadzi to do niewykorzystywania szans 
i braku zainteresowania aplikowaniem o środki z EFS. Sytuacja znacznie lepiej wy-
gląda w uczelniach prywatnych, zwykle mniejszych, o znacznie mniej skompliko-
wanej strukturze. Niebagatelne znaczenie dla efektywnego aplikowania o środki z 
EFS ma również nastawienie władz uczelni, w tym przede wszystkim branie pod 
uwagę niematerialnych, miękkich efektów realizacji projektów szkoleniowych, ta-
kich jak promocja i prestiż uczelni, realizacja misji uczelni, podniesienie konkuren-
cyjności kadr w regionie, kompleksowość oferty.

Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie MRR [Typy projek-
tów... 2005], w pierwszym roku aplikowania o środki z funduszy strukturalnych ob-
serwowane było duże zróżnicowanie terytorialne wnioskodawców. W przypadku 
projektów szkoleniowych szczególnie aktywne były uczelnie z województw mazo-
wieckiego, dolnośląskiego i pomorskiego, najmniejsze zainteresowanie obserwowa-
no w województwach opolskim, świętokrzyskim i lubuskim. Wnioskodawcami były 
przede wszystkim uczelnie mające siedzibę w dużych miastach. Wśród projektów 
szkoleniowych przeważały uczelnie publiczne, projektami badawczymi w większym 
stopniu zainteresowane były uczelnie prywatne. Wyniki badania wskazały na ko-
nieczność znacznego zaangażowania filii wyższych uczelni w proces pozyskiwania 
środków – do lipca 2005 r. żadna z filii samodzielnie nie realizowała projektów fi-
nansowanych z funduszy strukturalnych. Wśród projektów szkoleniowych w ramach 
działania 2.3 SPO RZL do lipca 2005 r. podpisano 84 umowy do projektów, w któ-
rych wnioskodawcami były wyższe uczelnie. Kwota podpisanych umów stanowiła 
10% przyznanego wsparcia ogółem. W przypadku działania 2.1 ZPORR były to 
odpowiednio 42 projekty na kwotę stanowiącą 4% ogółu dofinansowania.
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Warto podkreślić, że obserwowane w szkołach wyższych problemy związane z 
aplikowaniem o środki i wdrażaniem projektów finansowanych z funduszy struktu-
ralnych są podobne do tych widocznych we wdrażaniu programów ramowych. Po-
kutuje brak profesjonalnego systemu zarządzania projektami w jednostkach nauko-
wych oraz konieczność stworzenia odpowiednich procedur. Jak wynika z raportu 
Krajowego Punktu Kontaktowego [Siemaszko, Supel 2006, s. 47], problemy poja-
wiające się w jednostkach badawczych to m.in. niedocenianie wysiłku osób prowa-
dzących projekty europejskie. Wynika to prawdopodobnie z niewielkiego udziału 
projektów badawczych czy wdrożeniowych w ocenie parametrycznej jednostki. Po-
nadto brak pełnej znajomości organizacyjnej i finansowej zasad rozliczania projek-
tów oraz niestabilne przepisy powodują niechęć kierowników jednostek do podej-
mowania działań w ramach programów ramowych. Dodatkowo często pojawiające 
się problemy z wkładem własnym oraz rejestracja czasu pracy sprawiają, że ogólnie 
projekty europejskie traktowane są jako wielka uciążliwość, zwłaszcza w służbach 
kwestury. 

3. Projekty realizowane w ramach EFS
przez uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w ramach EFS w pierwszym okresie 
programowania realizuje siedem projektów szkoleniowych (cztery projekty w ramach 
SPO RZL działanie 2.3, schemat a, trzy projekty w ramach ZPORR działanie 2.1) oraz 
dwa projekty badawcze (w ramach ZPORR działanie 2.1). Aplikacja o środki unijne 
poprzedzona była dogłębną analizą potrzeb przedsiębiorstw w regionie, z nastawie-
niem na sektor MŚP. W przypadku SPO RZL trzy projekty mają charakter otwarty, 
jeden o charakterze zamkniętym realizuje szkolenia dla przedsiębiorstwa Fagor Ma-
stercook SA2. Wśród szkoleń otwartych dominują studia podyplomowe dla sektora 
MŚP realizowane w ramach dwóch projektów: Innowacyjny menedżer3 oraz Inno-
wacyjny menedżer 24, oferujące łącznie 25 edycji studiów podyplomowych na róż-
nych kierunkach dla 750 osób. Przykładem szkoleń adresowanych do przedsię-
biorstw sektora MŚP oraz przedsiębiorstw dużych jest projekt Menedżer bez granic5 
dla 270 osób, oferujący kształcenie składające się ze szkoleń w dwóch językach 
obcych oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Wszystkie szkolenia adreso-
wane bezpośrednio do przedsiębiorstw cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem 

2 Projekty SPO RZL, działanie 2.3, schemat a: Szkolenia jako element transferu wiedzy w dużym 
przedsiębiorstwie (nr projektu SPORZL/2.3a/1/02/0030), okres realizacji 2005-2007. 

3 Projekty SPO RZL, działanie 2.3, schemat a: Innowacyjny menedżer. Studia podyplomowe dla 
pracodawców i kadr MSP (nr projektu SPORZL/2.3a/1/02/0029), okres realizacji 2005-2007.

4 Projekty SPO RZL, działanie 2.3, schemat a: Innowacyjny menedżer 2. Studia podyplomowe dla 
pracodawców i kadr MSP (nr projektu SPORZL/2.3a/3/02/0006), okres realizacji 2006-2008.

5 Projekty SPO RZL, działanie 2.3, schemat a: Menedżer bez granic. Szkolenia z ICT oraz obco-
języcznej komunikacji biznesowej (nr projektu SPORZL/2.3a/2/02/0039), okres realizacji 2005-2006.
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oraz są wysoko oceniane przez beneficjentów ostatecznych. Świadczą o tym wyso-
kie oceny uzyskiwane na etapie ewaluacji otrzymanego wsparcia oraz uczestnictwo 
w kolejnych szkoleniach przedstawicieli przedsiębiorstw, które skierowały pracow-
ników na szkolenia we wcześniejszych edycjach. 

Jeszcze większą popularnością, głównie ze względu na to, że są bezpłatne, cie-
szą się szkolenia realizowane w ramach działania 2.1 ZPORR. Dwa z realizowanych 
w tym działaniu projektów szkoleniowych dotyczą szkoleń z zakresu nowoczesnych 
technologii informacyjnych oraz innowacyjnych metod zarządzania6, trzeci to szko-
lenia z języków obcych, w ramach którego oferowane są do wyboru szkolenia z 
sześciu języków7. Wśród beneficjentów ostatecznych tych projektów przeważają 
pracownicy dolnośląskich przedsiębiorstw. Łącznie w ramach trzech projektów 
przeszkolonych zostanie ponad 800 osób. Podobnie jak w przypadku szkoleń z SPO 
RZL tak i tutaj beneficjenci ostateczni bardzo wysoko oceniają oferowane w ramach 
projektów szkolenia.

Oceniając trzyletni okres aplikowania i wdrażania projektów z EFS na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (pierwsze projekty przygotowywano w dru-
giej połowie 2004 r.), warto zwrócić uwagę na korzyści płynące dla uczelni wyż-
szych z realizacji dofinansowanych projektów szkoleniowych. Z punktu widzenia 
procesu dydaktycznego najważniejsza jest możliwość sprawdzania poprawności 
programów nauczania oraz stosowanej metodyki prowadzenia zajęć. Konieczność 
bieżącej ewaluacji wszystkich trenerów oraz zakresu tematycznego prowadzonych 
szkoleń wpływa mobilizująco na zaangażowanie osób prowadzących i jakość szko-
leń pod względem zarówno organizacyjnym, jak i merytorycznym. Realizacja pro-
jektów finansowanych z EFS to również bardzo dobre źródło promocji własnej dzia-
łalności uczelni i bardzo korzystnie wpływa na postrzeganie szkoły przez lokalną 
społeczność. Ma to niebagatelne znaczenie w sytuacji nadchodzącego w najbliż-
szych latach niżu demograficznego. Dodatkowo zakupiony bądź amortyzowany ze 
środków projektu sprzęt komputerowy po zakończeniu jego realizacji staje się wła-
snością uczelni. Ponadto zatrudnienie własnej kadry wykładowców w charakterze 
trenerów w ramach umów cywilnoprawnych daje możliwość dodatkowych zarob-
ków i wpływa na ich większe przywiązanie do macierzystej uczelni.

Realizując projekty szkoleniowe, Uniwersytet Ekonomiczny współpracuje z dwie-
ma instytucjami wdrażającymi (IW), tj. z PARP oraz z Dolnośląskim Wojewódzkim 
Urzędem Pracy. W realizacji projektów nie napotkano jak na razie istotnych proble-
mów, jednak niestabilność procedur, uznaniowy charakter interpretacji niektórych 
zapisów dokumentów programowych przez urzędników IW oraz olbrzymie proble-
my z udokumentowaniem kosztów związanych z użytkowaniem własnego majątku 

6 Projekty ZPORR, działanie 2.1. Nowoczesny menedżer. Szkolenia z ICT oraz innowacyjnych 
metod zarządzania (nr projektu Z/2.02/II/2.1/3/05) oraz Nowoczesny urzędnik wizytówką Dolnego 
Śląska (nr projektu Z/2.02/II/2.1/60/06).

7 Projekt ZPORR, działanie 2.1. Doskonalenie sprawności w obcojęzycznej komunikacji urzędo-
wej i biznesowej (nr projektu Z/2.02/II/2.1/49/05).
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na cele realizacji szkoleń mogą doprowadzić do znacznego zmniejszenia zaintereso-
wania ze strony kierownictwa uczelni możliwościami aplikowania o środki na pro-
jekty szkoleniowe w drugim okresie programowania, tj. w latach 2007-2013. Projek-
ty EFS są również źródłem wielu problemów w samej uczelni. Poza typowymi 
trudnościami związanymi z wadami struktury macierzowej, przede wszystkim wy-
nikającymi z istnienia dwóch ośrodków władzy (struktury zarządzania uczelnią 
i zarządzania projektem), główne problemy pojawiające się w trakcie realizacji to:

t – rudności ze stworzeniem odpowiedniego klimatu dla realizacji projektów,
brak wypracowanych formalnych procedur działania na etapie zarówno aplikacji  –
wniosku, jak i zarządzania realizacją projektu,
nieuregulowana sytuacja dodatkowego wynagradzania własnych pracowników  –
uczestniczących przy realizacji projektów. 
Problemy, z którymi boryka się Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przy 

realizacji projektów z EFS, są typowe dla dużych instytucji szkoleniowych. Zostały 
one dostrzeżone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zastosowany od 2006 r. 
program naprawczy oraz związane z nim uproszczenie procedur przyczyniło się do 
uelastycznienia stosowanych przez instytucje wdrażające rozwiązań i znacznego 
zwiększenia efektywności współpracy tych instytucji z uczelniami. 

4. Możliwości realizacji projektów z EFS
przez szkoły wyższe w Polsce w latach 2007-2013 

Zgodnie z Narodową Strategią Spójności całość interwencji Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w Polsce na lata 2007-2013 została ujęta w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest umożliwienie pełnego wykorzy-
stania potencjału zasobów ludzkich przez wzrost zatrudnienia i potencjału adapta-
cyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia 
społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla 
budowy struktur administracyjnych państwa. Zgodnie z wytycznymi Komisji Euro-
pejskiej działania podejmowane w ramach finansowania z EFS mają przyczynić się 
do realizacji odnowionej Strategii lizbońskiej, a w jej ramach Europejskiej strategii 
zatrudnienia. W myśl zapisów PO Kapitał Ludzki alokacja finansowa programu na 
lata 2007-2013 wyniesie 11,5 mld euro, w tym środki EFS stanowić będą 85%, tj. 
8 126 mln euro, a środki krajowe 15%, tj. 1 434 mln euro [Program Operacyjny... 
2007; Szczegółowy opis... 2007]. Planowany podział środków finansowych w ramach 
PO KL to komponent centralny (40%) oraz komponent regionalny (60%). W ramach 
komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób 
i grup społecznych, natomiast w ramach komponentu centralnego środki zostaną prze-
znaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów. PO Kapitał Ludzki 
składa się z 9 priorytetów merytorycznych, realizowanych równolegle na poziomie 
centralnym i regionalnym. Priorytety realizowane centralnie to:
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priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; –
priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsię- –
biorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących;
priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty; –
priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka; –
priorytet V. Dobre rządzenie. –
Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:
priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich; –
priorytet VII. Promocja integracji społecznej; –
priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki; –
priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. –
Z punktu widzenia działalności uczelni bezpośrednie znaczenie ma priorytet 

IV. Szkolnictwo wyższe i nauka (środki przeznaczone to 960 mln euro, czyli 8,41% 
środków ogółem) poprzez podnoszenie standardów kształcenia w szkołach wyż-
szych oraz dostosowanie ich do aktualnych wymogów. Instytucją wdrażającą dla 
tego priorytetu będzie minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego. W ramach prio-
rytetu IV szczególnie interesujące wydaje się działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój 
potencjału dydaktycznego uczelni, z budżetem ok. 899 mln euro. Celem działania 
będzie budowa potencjału rozwojowego uczelni poprzez umożliwienie im rozsze-
rzenia i wzbogacenia oferty edukacyjnej. W ramach projektów konkursowych w 
poddziałaniu 4.1.1 (Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni) uczel-
nie będą mogły starać się o środki m.in. na programy rozwoju uczelni obejmujące 
m.in.:

przygotowywanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów; –
dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb ryn- –
ku pracy;
rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o programy, kursy, zajęcia fakultatywne  –
skierowane do studentów i słuchaczy oraz do osób zewnętrznych (zwiększenie 
roli szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym);
opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie progra- –
mów kształcenia w formie e-learningu (studia wyższe, podyplomowe, kursy);
lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, m.in. przez  –
wzmocnienie roli akademickich biur karier.
W działaniu 4.2 (Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R) z budżetem ok. 61 mln 

euro w ramach projektów konkursowych będzie można otrzymać dofinansowanie 
m.in. na:

projekty dotyczące kształtowania umiejętności pracowników systemu B+R w  –
zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz ko-
mercjalizacji wyników (kursy, szkolenia),
projekty dotyczące podnoszenia świadomości pracowników systemu B+R oraz  –
przedsiębiorców w zakresie wagi badań naukowych i prac rozwojowych dla go-
spodarki,
przedsięwzięcia upowszechniające osiągnięcia naukowe w procesie kształcenia. –
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Priorytety, które w dużej mierze adresowane są do szkół wyższych, to przede 
wszystkim priorytet II (środki przeznaczone to 672 mln euro, czyli 5,89% środków 
ogółem) oraz VIII (środki przeznaczone to 1 588 mln euro, czyli 13,91% środków 
ogółem). W priorytecie II warto zwrócić uwagę na działanie 2.1. Rozwój kadr nowo-
czesnej gospodarki, dla którego budżet zaplanowano na ok. 504 mln euro (instytucja 
wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Zasobów Ludzkich). W ramach tego działania 
będzie można aplikować o projekty szkoleniowe realizujące:

ogólnopolskie i ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specja- –
listycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców (lub grup przedsiębiorców) przy-
gotowane na podstawie indywidualnych strategii rozwoju firm,
ogólnopolskie i ponadregionalne otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjali- –
stycznych) i doradztwa dla pracowników przedsiębiorstw delegowanych przez 
pracodawców,
studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw delegowanych przez  –
pracodawców.
W priorytecie VIII ciekawe jest przede wszystkim działanie 8.1. Rozwój pracow- 

ników i przedsiębiorstw w regionie, z budżetem ok. 1 270 mln euro (instytucja wdra-
żająca: instytucja wskazana przez samorząd województwa). W poddziałaniu 8.1.1. 
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w 
ramach projektów konkursowych będzie można otrzymać dofinansowanie na:

ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla  –
kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządza-
nia, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pra-
cy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produk-
cyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla  –
osób samozatrudnionych, w zakresie m.in. ekonomii, finansów, zarządzania za-
sobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego 
z procesami inwestycyjnymi);
szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach –
lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zaintereso- –
wane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umie-
jętności (z wył. form szkolnych).
Porównując planowane w ramach PO Kapitał Ludzki możliwości aplikowania o 

środki z EFS z rozwiązaniami z poprzedniego okresu programowania, warto zwró-
cić uwagę na kilka ważkich spraw. Przede wszystkich w nowych rozwiązaniach 
dano znacznie większą samodzielność regionom. Dotyczy to zarówno procentowego 
udziału środków przeznaczonych na komponent regionalny, jak i możliwych w ra-
mach tego komponentu typów projektów. Inną sprawą wartą podkreślenia jest zwięk-
szenie elastyczności proponowanych rozwiązań. Działania w ramach poszczegól-
nych priorytetów wskazują jedynie na ogólne typy możliwych do realizacji projektów, 
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bez drobiazgowego wskazywania np. grup wnioskodawców czy beneficjentów osta-
tecznych projektów zgłaszanych do poszczególnych działań. Takie rozwiązanie za-
pewne zdynamizuje proces aplikowania o środki, umożliwi także składanie, zależnie 
od konkretnych potrzeb, projektów adresowanych do tej samej grupy beneficjentów 
ostatecznych do różnych priorytetów i działań. Kolejną sprawą o olbrzymim znacze-
niu dla powodzenia całego przedsięwzięcia jest planowane znaczne uproszczenie 
zarówno procedur aplikacyjnych, jak i, a może przede wszystkim, procedur stoso-
wanych w zakresie rozliczania przyjętych do realizacji projektów. Istotnym novum 
jest wprowadzenie możliwości cross-financingu, tzn. finansowania w ramach pro-
jektów z EFS wydatków kwalifikowanych w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. Wydatki te mogą stanowić do 10% kosztów kwalifikowanych, 
zrefundowanych na poziomie priorytetu programu operacyjnego. W obszarze proce-
dur rozliczania projektów za najważniejsze uznać należy wprowadzenie możliwości 
rozliczania kosztów pośrednich (ryczałtowo do wysokości 20% bezpośrednich kosz-
tów projektu). Oznacza to umożliwienie rozliczania ryczałtem m.in. kosztów zwią-
zanych z użytkowaniem własnego majątku wnioskodawcy wykorzystywanego na 
cele projektu [Komentarz do... 2007, s. 50-51]. 

5. Podsumowanie

Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego to dodatkowe moż-
liwości dla polskich wyższych uczelni w obszarze doskonalenia swojej oferty ba-
dawczej i edukacyjnej oraz lepszego dostosowania jej do wymogów aktualnego ryn-
ku pracy. Doświadczenia pierwszego okresu programowania w Polsce wskazują, że 
proces zarówno aplikowania o środki, jak i rozliczania otrzymanych dotacji jest dłu-
gi, trudny i nadmiernie zbiurokratyzowany. Problemy pojawiające się w obszarze 
zarządzania projektami są szczególnie widoczne w publicznych wyższych uczel-
niach, które ze względu na skostniałą strukturę nie są przygotowane do efektywnych 
i elastycznych działań w zakresie dostosowywania się do wymogów unijnych i kra-
jowych instytucji kierujących wdrażaniem środków unijnych. Dodatkowo niestabil-
ność procedur oraz fluktuacja kadr w instytucjach wdrażających powodują, że 
dotychczas uczelnie w małym stopniu zainteresowane były w pozyskiwanie środ-
ków z EFS. 

Zdaniem przedstawicieli instytucji wdrażających, doświadczenia nabyte w latach 
2004-2006 powinny zaowocować znacznym usprawnieniem i urealnieniem proce-
dur stosowanych w kolejnym okresie programowania. Według założeń, w latach 
2007-2013 całość środków z EFS ma być wydatkowana w ramach jednego Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w którym możliwa będzie realizacja projektów 
szkoleniowych i badawczych zorientowanych na poprawę sytuacji na rynku pracy 
oraz podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstw. Wyższe uczelnie powinny wy-
korzystać możliwości finansowania zewnętrznego dla własnego rozwoju i doskona-
lenia proponowanych programów nauczania.
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Monika Kwiecińska

KuLTuRA ORGANIZACYJNA W ORGANIZACJACH
NON-PROfIT – WYNIKI BADAń

1. Wstęp

W organizacjach niedochodowych kultura organizacyjna ma szczególne znacze-
nie. Dzieje się tak dlatego, że ich członkowie przeważnie szczerze wierzą w sprawę, 
dla której pracują. Zapewnienie dachu nad głową bezdomnym, walka o prawa czło-
wieka, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wszystkie te działania przemawiają 
do serc.

Spójność wartości i przekonań członków tych organizacji jest zasadniczym wa-
runkiem podjęcia skutecznych działań i wyjaśnia, dlaczego zazwyczaj mała grupa 
osób o silnej motywacji może osiągać tak wiele. 

Ogromne znaczenie i przywiązanie do wartości wynika ze specyficznych cech 
organizacji non-profit:

brak „wyniku” finansowego (organizacje działają w celu zaspokajania potrzeb  •
społecznych, a nie dla zysku, w znacznej mierze korzystają z zewnętrznych źró-
deł finansowania),
korzystają z nieodpłatnej pracy wolontariuszy, •
świadczą usługi na rzecz społeczeństwa. •
Celem artykułu jest identyfikacja kultury organizacyjnej występującej w orga-

nizacjach non-profit na podstawie badań własnych przeprowadzonych w latach 
2005-2006. Tematyka wydaje się istotna, gdyż podejmuje próbę wypełnienia luki w 
obrębie publikacji dotyczących organizacji non-profit w ogóle oraz zagadnień kultu-
ry organizacyjnej.

2. Model kultury organizacyjnej jako podstawa epistemologiczna 
do prezentacji wyników badań

Do analizy i typologii kultury organizacyjnej występującej w badanych organi-
zacjach non-profit przyjęto model opisany przez Ł. Sułkowskiego w pracy Procesy 
kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych. 
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W modelu tym pierwotnymi wymiarami tworzącymi spójne konfiguracje kultur są: 
hierarchiczność–równość, indywidualizm–wspólnotowość, wysoka tolerancja nie-
pewności–niska tolerancja niepewności.

Wymiar hierarchiczność–równość przejawia się w następujących postawach: •
w organizacjach hierarchicznych dominuje: silne zróżnicowanie pracowników,  –
myślenie elitarystyczne, porządek struktury władzy;
równość rodzi w organizacjach potrzebę: akcentowania podobieństwa między  –
pracownikami różnego szczebla, myślenia egalitarnego, spontaniczności i ela-
styczności struktur i stosunków władzy.
Wymiarami wtórnymi do hierarchiczności i równości są autorytaryzm-demokra- •
tyczność i centralizacja władzy.
Wymiar indywidualizm–wspólnotowość wyraża się w następujących zachowa- •
niach w organizacji:
indywidualizm przejawia się w: stawianiu wolności jednostki jako nadrzędnej  –
wartości w organizacji, orientacji rywalizacyjnej, preferowaniu dobra jednostek, 
tworzeniu kultu jednostek;
wspólnotowość przejawia się w: uznawaniu dobra wspólnego za wartość nad- –
rzędną, współpracy w grupie i jedności w organizacji, kulcie pracy w grupie, 
znaczeniu wspólnoty.
Wymiar ten jest związany z familizmem.

Tabela 1. Typy kultur organizacyjnych

Typ organizacji Wartości
Typ 1. Organizacja skostniałego 
kierowania

indywidualizm, hierarchiczność, niska tolerancja
niepewności

Typ 2. Organizacja indywidualnych
korzyści

indywidualizm, równość, niska tolerancja niepewności

Typ 3. Organizacja przywództwa 
transformacyjnego

indywidualizm, hierarchiczność, wysoka tolerancja
niepewności

Typ 4. Organizacja śmiałków indywidualizm, równość, wysoka tolerancja 
niepewności

Typ 5. Organizacja stabilizator wspólnotowość, hierarchiczność, niska tolerancja
niepewności

Typ 6. Organizacja konserwatywna 
wspólnota

wspólnotowość, równość, niska tolerancja niepewności

Typ 7. Organizacja prężnych zespołów wspólnotowość, hierarchiczność, wysoka tolerancja
niepewności

Typ 8. Organizacja dynamiczna wspólnota wspólnotowość, równość, wysoka tolerancja 
niepewności

Źródło: [Sułkowski 2002, s. 76].

Wymiar wysoka tolerancja niepewności – niska tolerancja niepewności wiąże  •
się z gotowością organizacji do:
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w przypadku wysokiej tolerancji niepewności: orientacji na zmianę, działania  –
w warunkach deficytu informacji i wielowariantowości w podejmowaniu de- 
cyzji;
w przypadku niskiej tolerancji niepewności: orientacji na utrzymanie  – status quo, 
dążenia do działania w warunkach pełnej informacji i jednowariantowego mode-
lu podejmowania decyzji.
Założono również hipotetyczne istnienie zależności między strategią organiza-

cji, strukturą i kulturą organizacyjną, gdyż stanowią one wyjaśnienie celowości pod-
jętych decyzji i działań, uwidaczniają świadomy proces myślenia i wyrażania opinii, 
z którymi większość się zgodziła. 

Zaprezentowane powyżej wymiary tworzą swoiste konfiguracje, które układają 
się w typy kultury organizacyjnej. Zestawienie tych typów prezentuje tab. 1.

3. Identyfikacja kultury organizacyjnej w podmiotach non-profit 
objętych badaniami

Do identyfikacji kultury organizacyjnej w organizacjach non-profit posłużyły 
badania przeprowadzone przez autorkę w latach 2005-2006, dotyczące organizacji 
i funkcjonowania podmiotów niedochodowych na Dolnym Śląsku, których efektem 
jest praca doktorska pt.: Funkcjonowanie lokalnych organizacji niedochodowych na 
przykładzie Dolnego Śląska. 

Przedmiotem badań było 120 organizacji niedochodowych (stowarzyszeń i fun-
dacji) z terenu Dolnego Śląska (dobór losowy). Wykorzystano różnorodne techniki 
badań, m.in. obserwację uczestniczącą, analizę dokumentacji badanych podmiotów 
oraz ankietę badawczą.

Przyjęta metodologia pozwoliła na jakościowy opis organizacji non-profit z per-
spektywy zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej (analiza dokumentów, obserwa-
cja, wywiad), w tym także elementów ich kultury organizacyjnej. 

Przebadano następujące przejawy kultury organizacyjnej: normy, opowieści, 
subkultury, stopień formalizacji i familizmu, styl kierowania i stopień partycypacji, 
stopień centralizacji i wizerunek władzy organizacyjnej, formy komunikacji, podej-
ście do zasobów ludzkich.

Wnioski wynikające z badań odnoszą się wyłącznie do przebadanych podmio-
tów, gdyż pula analizowanych podmiotów nie ma charakteru próby statystycznej.

3.1. Struktura organizacyjna, władza, zatrudnienie

W badanej grupie występowały dwie formy prawne – stowarzyszenia i fundacje. 
97% badanych podmiotów ma sformalizowaną strukturę organizacyjną. Jednak ta 
sformalizowana struktura to tylko struktura organów wynikająca z przepisów praw-
nych. W organizacjach tych nie istnieją żadne dokumenty opisujące jakąkolwiek 
inną strukturę organizacyjną, nawet jeśli taka realnie istnieje. 
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Najwyższą władzą w stowarzyszeniach jest walne zgromadzenie członków. Po-
dejmując uchwały na walnym zgromadzeniu, członkowie mają głosy o równej war-
tości i obowiązani są podporządkować się woli większości. Wszyscy członkowie 
stowarzyszeń są równi wobec jego władz i względem siebie. Zgromadzenie człon-
ków wybiera zarząd, który steruje organizacją i podejmuje decyzje o wydatkowaniu 
środków pieniężnych, oraz komisję rewizyjną, która kontroluje działalność zarządu. 
Najczęściej chodzi o kontrolę finansową. Wiele statutów przewiduje także powoła-
nie sądu koleżeńskiego rozpatrującego spory pomiędzy członkami w sprawach do-
tyczących stowarzyszenia i pomiędzy członkami a zarządem. 

Wpływ poszczególnych organów na podejmowane w organizacji decyzje kształ-
tuje się w następujący sposób:

rada, walne zgromadzenie – 20% spośród badanych organizacji oceniło jako bar- –
dzo duży,
zarząd – ok. 78% organizacji określiło ten wpływ jako bardzo duży, –
dyrektor – 67% organizacji również określiło ten wpływ jako bardzo duży, –
pracownicy – 60% organizacji oceniło ich wpływ jako bardzo duży.  –
Taki rozkład wpływu poszczególnych elementów organizacji na podejmowane 

decyzje potwierdza zarówno demokratyczny charakter więzi, jak i brak zjawiska 
centralizacji. Tendencję tę potwierdzają również opinie pracowników i członków 
organizacji (w przypadku stowarzyszeń), którzy w ponad 90% badanych organizacji 
stwierdzili, że istnieją demokratyczne procedury wewnętrzne oraz możliwość współ-
decydowania o działaniach organizacji i sposobie, w jaki jest ona zarządzana. Po-
twierdza to istnienie partycypacyjnego stylu kierowania tymi podmiotami.

Specyfika badanych fundacji powoduje, że upodabniają się one w znacznym 
stopniu w swym działaniu do stowarzyszeń, przyjmując podobne metody działania, 
a tym samym wykazują podobieństwa w tworzeniu struktur organizacyjnych. Głów-
nie wynika to ze skromnych zasobów finansowych i konieczności konkurowania na 
rynku donatorów o środki finansowe z innymi organizacjami niedochodowymi.

Praktyka organizacyjna badanych organizacji niedochodowych wskazuje na po-
dejście zadaniowe do realizacji zadań statutowych przy całej różnorodności form i 
pól działania. Przyczyną takiej sytuacji jest to, że donatorzy w zdecydowanej więk-
szości finansują realizację określonych projektów i programów, zlecają wykonanie 
określonego zadania lub kontraktują usługi.

W celu realizacji danego projektu (zadania) powołuje się tzw. zespół zadaniowy. 
Zwykle celem zespołu jest realizacja cyklu działań, począwszy od pomysłu do jego 
wykonania. Określa się termin realizacji, środki oraz zasady wynagradzania. Człon-
kowie zespołu dysponują samodzielnością działania (kierownik zespołu nazywany 
jest koordynatorem), ponoszą odpowiedzialność za własny system planowania, roz-
liczania wyników pracy członków zespołu, podejmują decyzje kadrowe i finansowe, 
mają pełny dostęp do dokumentacji i informacji.

Prace zespołu wspiera zarząd przez delegowanie niezbędnych uprawnień do sa-
modzielnego działania. Często też koordynatorem takiego projektu jest członek za-
rządu.
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Organizacje niedochodowe na Dolnym Śląsku, objęte badaniami, zatrudniają na 
pełny etat od 0 do 7 osób, a na etat częściowy od 0 do 5 osób. 41% członków tych 
organizacji (w przypadku stowarzyszeń) aktywnie włącza się w pracę organizacji i 
jest w niej zatrudnionych. W 80% organizacji zarząd pracuje całkowicie społecznie 
(członkowie zarządu nie są jednocześnie zatrudnieni w żadnej formie w organizacji). 
Dość powszechnym zjawiskiem jest korzystanie przez organizacje z płatnej pracy 
osób, które nie są zatrudnione etatowo. Ten rodzaj dodatkowego zatrudnienia, opar-
tego na umowie o dzieło lub umowie-zleceniu, stosuje niemal każda badana orga-
nizacja, a liczba zatrudnionych w ten sposób waha się w przedziale od 2 do 6 osób. 
Z takiej formy zatrudnienia korzysta się w sytuacji, kiedy organizacja realizuje pro-
jekt finansowany przez zewnętrzny podmiot, a w budżecie uwzględnione zostały 
środki na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi na rzecz klientów, odbior-
ców tych usług.

Potencjał ludzki organizacji niedochodowych nie byłby kompletny bez uwzględ-
nienia znacznego udziału pracy społecznej wolontariuszy. Wolontariat w przedsta-
wionym tu ujęciu to nieodpłatne, dobrowolne poświęcenie czasu na pracę społeczną 
w organizacjach niedochodowych. Na Dolnym Śląsku w pracach 44,4% badanych 
organizacji uczestniczą wolontariusze (nie będący jednocześnie członkami tych or-
ganizacji), a ich liczba średnio waha się w przedziale 3-9 wolontariuszy w jednej 
organizacji.

3.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Ze względu na niewielkie zasoby kapitałowe organizacje niedochodowe nie 
mogą zatrudnić na stałe dużej liczby pracowników, a tym samym nie mają potrzeby 
stosowania rozbudowanych narzędzi zarządzania personelem, w tym systemów mo-
tywacyjnych. Potwierdzają to także wyniki przeprowadzonych badań własnych. 

Motywowanie w organizacjach niedochodowych w zasadzie nie istnieje i często 
utożsamiane jest z motywami ludzi, którzy decydują się na pracę w tych podmio-
tach. Motywy te dotyczą głównie aspektów pozaekonomicznych, gdyż ze swej natu-
ry organizacje te nie przynoszą zysków i praca w nich jest nieodpłatna. Wśród pra-
cowników badanych organizacji dominują przekonania, że:

czytelna i dobrze dopasowana do potrzeb społecznych misja i cele działań orga- –
nizacji motywują do działania,
praca w organizacji traktowana jest jako misja, pasja życiowa.  –
Sytuacja ta jest charakterystyczna dla opisywanej w literaturze koncepcji zarzą-

dzania przez idee [Hopej, Kamiński 1999, s. 19]. Istota tego zarządzania polega na 
funkcjonowaniu i rozwijaniu się zgodnie z pewną myślą przewodnią, wyznaczającą 
wyidealizowany cel, obiecujący lepszą przyszłość. Myśl ta stanowi wyzwanie dla 
wszystkich pracowników i musi być tak sformułowana, aby dawała im szanse we-
wnętrznego rozwoju oraz angażowała ich emocjonalnie. Zjednoczenie wokół niej 
powoduje, że ludzie osiągają niezwykłe rezultaty.
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Procesy jakościowego kształtowania personelu dokonują się poprzez szkolenia. 
Można zauważyć, że badane organizacje chętnie korzystają z tej formy podnoszenia 
kwalifikacji, ale jednocześnie niewiele organizacji stać na samodzielne sfinansowa-
nie takich działań. Potrzeby są ogromne, a możliwości minimalne. Dlatego najczę-
ściej organizacje wybierają uczestnictwo w specyficznych cyklach szkoleniowych 
oferowanych organizacjom non-profit, a finansowanych z różnych źródeł. Najczę-
ściej szkolenia te są nieodpłatne lub tylko częściowo odpłatne. 

Jak wynika z obserwacji i luźnych wywiadów z pracownikami badanych organi-
zacji, 80% spośród tych, które mają wolontariuszy, nie prowadzi ich zorganizowane-
go naboru. Te organizacje, które starają się pozyskać wolontariuszy, najczęściej ro-
bią to przez ogłoszenia, ulotki, plakaty; wiele organizacji korzysta z pośrednictwa 
radia, telewizji lub Internetu. 

Pomimo wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych współpraca z wolon-
tariuszami jest na ogół niesformalizowana – tylko 5% organizacji ma dokumenty 
opisujące zasady współpracy z nimi, tyle samo podpisuje z nimi rodzaj umowy okre-
ślającej wzajemne relacje. Za największą zaletę posiadania wolontariuszy organiza-
cje uważają ich motywację i entuzjazm (71,5% badanych podmiotów), ponad poło-
wa organizacji docenia niski koszt pracy wolontariuszy (54%), a niemal 40% 
organizacji jest zadowolona z faktu, że przez wolontariuszy nawiązuje kontakt z lo-
kalną społecznością. Najrzadziej wskazywane są takie zalety, jak elastyczność i dys-
pozycyjność (36%), a także nowe kompetencje, umiejętności i idee wnoszone przez 
wolontariuszy (34,5% organizacji).

3.3. Strategia organizacji

80% badanych organizacji deklaruje, że ma strategię. Co według nich oznacza 
opracowana strategia, przedstawiono w tab. 2.

 
Tabela 2. Definicja strategii w badanych organizacjach

Odpowiedzi Procent organizacji
Raz ustalany długookresowy plan działania 18,2
Ograniczona wiązka celów, dla której środki do realizacji ustalane są na 
bieżąco 29,1
Elastyczna koncepcja rozwoju wraz z programami działania 60 

Źródło: badania własne.

W wielu organizacjach ustalona strategia podlega weryfikacji – takiej odpowie-
dzi udzieliło 77% badanych podmiotów, a w 22% badanych podmiotów nie przepro-
wadza się takich zmian. Konieczność weryfikacji strategii najczęściej wynika ze 
zmian w obszarach działania (zmiana pól lub form działania).

Z obserwacji praktyki wynika, że organizacje niedochodowe opracowują strate-
gie na dwa sposoby. Pierwszy z nich nazywa się dostosowawczym. Jest to elastyczne 
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reagowanie na zmiany w otoczeniu, a strategia powstaje jako wynik oddziaływania 
sprzecznych oczekiwań członków kierownictwa organizacji co do jej dalszych dzia-
łań. Typowym zachowaniem jest tworzenie nowych programów i projektów działań 
w odpowiedzi na pojawienie się nowych okoliczności zewnętrznych (źródeł finanso-
wania działalności organizacji). Takie postępowanie wpływa na to, że 60% bada-
nych organizacji strategię definiuje jako elastyczną koncepcję rozwoju wraz z pro-
gramami działania. 

Funkcjonowanie organizacji niedochodowych uzależnione jest od pozyskania 
środków finansowych na osiąganie ich celów. Pochodzą one z różnych źródeł i zasi-
lają organizacje w różnym czasie (różne terminy ogłaszania konkursów). Dlatego 
30% organizacji strategię działania określiło jako ograniczoną wiązkę celów, dla 
której środki do realizacji ustalane są na bieżąco. Wynika z tego, że wybór źródeł 
finansowania tych organizacji nie jest pochodną przyjętej strategii, tylko strategia i 
jej weryfikacja wynika z potencjalnych i faktycznych źródeł zasilania. 

Potwierdza to fakt, że w ostatnich trzech latach 34 organizacje zmieniły obszary 
swojej działalności, ale tylko dla 7 z nich było to konsekwencją przyjętej strategii,  
dla reszty powodem było poszerzenie zakresu działań w odpowiedzi na pojawiające 
się możliwości ich sfinansowania.

3.4. Elementy kultury organizacyjnej

Badane organizacje niedochodowe, funkcjonujące w permanentnie zmieniają-
cym się otoczeniu, opanowały niemal do perfekcji zdolność do przetrwania i osią-
gnęły wysoki poziom elastyczności w kształtowaniu swoich struktur organizacyj-
nych zależnie od zmieniających się warunków. 

Są to organizacje zespołowe, gdyż większość pracowników organizacji jest za-
angażowana w pracy w projektach, a koordynatorzy poszczególnych projektów mają 
daleko idące uprawnienia i pełnomocnictwa.

Analiza dokumentacji organizacyjnej potwierdza, że w badanej grupie w znacz-
nej mierze podziały obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień nie znajdują for-
malnych zapisów w postaci dokumentacji organizacyjnej, a istnieją jedynie ogólne 
zapisy w statucie. Są to przede wszystkim nieformalne, przekazywane ustnie, zasady 
działania formułowane na bieżąco, w miarę powstawania potrzeb, szczególnie pod-
czas pracy zespołu realizującego określony projekt na mocy umowy z donatorem.

Panuje nieformalny styl ubierania się i członkowie i pracownicy zwracają się do 
siebie na „ty”.

Procesy komunikacji wewnątrz badanych organizacji niedochodowych mają 
charakter zarówno sformalizowany, np. zebrania czy odprawy będące wynikiem za-
stosowania regulacji statutowych, jak i nieformalny, wynikający z partnerskiego sto-
sunku do współpracowników i demokratycznego charakteru więzi pomiędzy człon-
kami władz a pracownikami i pozostałymi członkami organizacji. 
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Familizm w organizacji praktycznie nie występuje, rozmowy kwalifikacyjne 
prowadzone są często ze znajomymi polecanymi przez członków organizacji lub 
osoby już zatrudnione. Dominuje współpraca i wspólnotowość. W praktyce jednak 
pojawiają się różnice poglądów między członkami stowarzyszenia a jego władzami. 
Z drugiej strony, na skutek rzadkiego powoływania walnych zgromadzeń, zarząd 
i zaprzyjaźniona z nim grupa aktywnych na co dzień członków czuje wyłączną od-
powiedzialność za losy stowarzyszenia i wyobcowuje się z grona pozostałych człon-
ków danej organizacji. Nie prowadzi to jednak do powstawania silnych subkultur.

Do najczęściej wymienianych mocnych stron organizacji należą przede 
wszystkim:

silny, zgrany i stabilny zespół – 88% badanych podmiotów, –
zaangażowanie i motywacja osób związanych z organizacją – 88,6% badanych, –
czytelne reguły wewnętrznej organizacji pracy, dobre procedury działań – 88,9%  –
badanych organizacji.

4. Zakończenie

Podsumowując zaprezentowane wyniki badań, można zaobserwować, iż w orga-
nizacjach non-profit dominuje orientacja na wspólnotowość, równość i wysoką tole-
rancję niepewności. Wartości ukierunkowane są na wspólną realizację misji przez 
grupy pracowników.

Dominują partycypacyjne style kierowania, a więzi mają charakter demokra-
tyczny. Obowiązuje niski stopień formalizmu, komunikacja jest nieformalna i zde-
centralizowana. Występuje orientacja na zmiany. Władza jest rozproszona, nie po-
wstają silne subkultury. Strategia jest elastyczna i przeważa nastawienie na działania 
operacyjne służące wykorzystaniu szans powstałych w otoczeniu.

Taki profil kultury organizacyjnej zgodny jest z typem 8 zaprezentowanym 
w tab. 1, nazywanym „dynamiczną wspólnotą” [Sułkowski 2002, s. 76].

Model kultury organizacyjnej przedstawiony na podstawie badań własnych wy-
maga głębszej weryfikacji i uwzględnienia kontekstu specyfiki działalności prowa-
dzonej przez organizacje niedochodowe oraz zależności pomiędzy strategią organi-
zacji, strukturą i kulturą organizacyjną. 
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ORGANIZATIONAL CuLTuRE IN NON-PROFIT ORGANIZATIONS
– RESEARCH FINDINGS

Summary

This paper aims at identifying types of organizational culture in non-profit organizations on 
the basis of the author’s own research conducted over the period of 2005-2006. The research covered 
120 associations and foundations in the Lower Silesia area. Various research techniques were used, 
including participative observation, documentation analysis, and research surveys.

The object of the study involved assorted manifestations of organizational culture, such as norms, 
values, degree of formalization, management style, participation, power, approach to changes, appro-
ach to human resources.

The analysis and typology of organizational culture, as applied for the purpose of the study, was 
based on a model introduced by Ł. Sułkowski in „Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, ba-
dania i typologia kultur organizacyjnych” [Cultural processes in organizations. Concept, research and 
typology of organizational cultures]. 

The research findings demonstrate that organizational culture manifested in the organizations un-
der study falls under the so-called ‘dynamic community’ category. 

The issues presented in this paper are significant, as an attempt at bridging the gap in subject lite-
rature in regard to non-profit organizations in general as well as selected problems of organizational 
culture.

Monika Kwiecińska – dr, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.



Janusz Marek Lichtarski

ISTOTA I TYPOLOGIA ZESPOŁóW ZADANIOWYCH

1. Wstęp

Jednym ze współczesnych kierunków uelastyczniania organizacji w obszarze 
struktury organizacyjnej, obok takich działań, jak spłaszczanie hierarchii organiza-
cyjnej, decentralizacja uprawnień decyzyjnych i zmniejszanie stopnia formalizacji, 
jest tworzenie tymczasowych zespołów zadaniowych (projektowych). W literaturze 
z zakresu zarządzania, w tym szczególnie z obszaru zarządzania projektami, proble-
mom tworzenia zespołów zadaniowych, ich funkcjonowania i kierowania nimi po-
święca się obecnie wiele uwagi (zob. np. [Davidson Frame 2001; Chrościcki 2001; 
Kerzner 2006; Lock 2003; Pawlak 2006; Wachowiak i in. 2004]. Jednocześnie dość 
rzadko podejmowane są próby dokonywania ich typologii. 

Obserwacje i badania przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego pozwala-
ją zauważyć, że w praktyce zarządzania istnieje wiele rodzajów zespołów zadanio-
wych, różniących się od siebie pod wieloma względami. Opisywanie zjawisk i me-
chanizmów oraz formułowanie wskazówek dotyczących tworzenia i kierowania 
zespołami zadaniowymi w odniesieniu do wszystkich ich typów (traktowanych jako 
jednorodna grupa obiektów) może wzbudzać pewne wątpliwości. 

Przydatne wydaje się zatem stworzenie typologii zespołów zadaniowych, a na-
stępnie odnoszenie dokonywanych obserwacji, spostrzeżeń, wyników badań i wska-
zówek do konkretnych typów zespołów zadaniowych.

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie pojęcia i istoty zespołów zada-
niowych, a także próba dokonania ich typologii. Podstawą prezentowanych rozwa-
żań są studia literatury przedmiotu oraz obserwacje i badania autora. 

2. Pojęcie i istota zespołów zadaniowych

Prezentowane w literaturze definicje i ujęcia zespołów zadaniowych, nazywa-
nych także zespołami projektowymi, są dość zbliżone1. J.A.F. Stoner i Ch. Wankel w 

1 Niektórzy autorzy nie utożsamiają zespołów zadaniowych z zespołami projektowymi i traktują 
je jako odmienne byty. Argumentem uzasadniającym takie stanowisko jest stwierdzenie, że projekt jest 
czymś bardziej złożonym i skomplikowanym niż zadanie, w związku z czym zespół projektowy jest 
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sposób ogólny definiują zespół zadaniowy (task force, project team) jako tymczasową 
grupę osób utworzoną dla rozwiązania konkretnego problemu lub realizacji określo-
nego zadania [Stoner, Wankel 1986, s. 483]. Zbliżone ujęcia prezentują inni autorzy, 
m.in. R.W. Griffin, S.P. Robbins i D.A. DeCenzo, M. Bielski, R. Webber, D. Lock, 
H. Kerzner, Z. Chrościcki i M. Pawlak. Definicje te są bardzo bliskie ogólnemu po-
jęciu grupy roboczej i trwałego zespołu pracowniczego. Na czym zatem polega isto-
ta zespołów zadaniowych? Przy poszukiwaniu odpowiedzi na postawione pytanie 
pomocna wydaje się prezentacja charakterystycznych cech zespołów zadaniowych, 
do których zaliczyć możemy m.in. takie wyróżniki, jak [Holpp 2001, s. 3-8]: 

koncentracja na konkretnym i precyzyjnie określonym celu, jakim jest wykona- •
nie określonego projektu/zadania lub rozwiązanie konkretnego problemu,
tymczasowość, wynikająca z tego, że po wykonaniu zadania lub rozwiązaniu  •
problemu zespół zadaniowy ulega likwidacji,
odejście od władzy opartej na autorytecie formalnym na rzecz władzy wynikają- •
cej z posiadania określonych kompetencji, tzw. władzy eksperckiej,
orientacja na pracę zespołową oraz kolektywne podejmowanie decyzji,  •
rozwój członków zespołu, którzy realizując zadania w ramach zespołu zadanio- •
wego, wymieniają doświadczenia i doskonalą swoje kompetencje.
Na podstawie analizy przywołanych definicji i cech charakterystycznych zespo-

łów zadaniowych możemy ogólnie zdefiniować je jako tymczasowe grupy pracow-
ników organizacji i osób z zewnątrz powoływane na potrzeby realizacji konkretnych 
zadań lub rozwiązania określonych problemów. Zadania wykonywane przez tak sze-
roko zdefiniowane zespoły zadaniowe mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter, 
np. realizacja indywidualnych (nietypowych) zleceń klientów, likwidacja pojawiają-
cych się problemów technologicznych, opracowywanie koncepcji nowych produk-
tów i usług lub doskonalenie istniejących, poprawa jakości produktów i procesów, 
wdrażanie metod i narzędzi usprawniających zarządzanie itd. Przedstawiona lista 
zadań możliwych do realizacji przez zespoły zadaniowe wskazuje na znaczne zróż-
nicowanie tych zespołów i tym samym potwierdza zasadność dokonywania ich ty-
pologii.

3. Typologia zespołów zadaniowych

Zespoły zadaniowe różnią się między sobą pod względem przedmiotu realizo-
wanych zadań, ich kompleksowości, zakresu specjalizacji, liczebności i składu 
uczestników, wykorzystywanych sposobów komunikowania się i kierowania zespo-
łem itd. W literaturze brak jest jednej powszechnie przyjętej typologii zespołów za-

bardziej zaawansowaną organizacyjnie formą. W praktyce jednak trudno ustalić granicę pomiędzy za-
daniami i projektami – co traktować należy jako zadanie, a co jako projekt, i czym różni się złożone 
zadanie od prostego projektu? Niejasności te powodują, że autor opracowania, podobnie jak wielu in-
nych autorów, utożsamia zespoły zadaniowe z projektowymi i stosuje te pojęcia zamiennie – w obydwu 
przypadkach występują bowiem podobne mechanizmy ich tworzenia i zasady funkcjonowania. 
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daniowych, a prezentowane przez poszczególnych autorów koncepcje podziału (nie-
zbyt liczne, jak już sygnalizowano) w sposób istotny różnią się od siebie. 

S.P. Robbins i D.A. DeCenzo ze względu na cel wyróżniają zespoły: funkcjonal-
ne, ponadfunkcjonalne, problemowe i samokierujące. Zgodnie z tą typologią zespo-
ły funkcjonalne (functional teams) wykonują zadania w ramach wybranego obszaru 
funkcjonalnego i są złożone z pracowników danej jednostki organizacyjnej. Zespoły 
ponadfunkcjonalne (cross-functional teams) realizują złożone, kompleksowe zada-
nia wykraczające poza działalność pojedynczych jednostek funkcjonalnych i skupia-
ją przedstawicieli różnych dziedzin (zajmujących pozycję na podobnym szczeblu w 
hierarchii organizacyjnej). Zespół problemowy (problem-solving team) powoływa-
ny jest do rozwiązania konkretnego, nieprzewidzianego problemu występującego w 
organizacji. Z kolei cechą charakterystyczną zespołu samokierującego jest jego duża 
samodzielność w zakresie formułowania celów, podziału pracy i doboru metod reali-
zacji zadań oraz brak formalnie powołanego kierownika. Dodatkowo jako nowy ro-
dzaj zespołu zadaniowego przywołani autorzy wyróżniają zespół wirtualny, charak-
teryzujący się wykorzystywaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych 
w procesie komunikacji [Robbins, DeCenzo 2002, s. 403]. Przedstawiona koncepcja 
wydaje się niezbyt spójna, ponieważ poszczególne rodzaje zespołów zadaniowych 
zostały tak naprawdę wyróżnione na bazie kryteriów należących do odmiennych 
kategorii logicznych.

H. Bieniok i J. Rokita wyróżniają zespoły oparte na pracy ciągłej, uczestnictwie 
okresowym oraz stałe zespoły zadaniowe [Bieniok, Rokita 1983, s. 107]. Pierwszy 
rodzaj zespołu zadaniowego zakłada całkowite oderwanie uczestników od zadań 
podstawowych (zadań realizowanych w komórce macierzystej) i pełne zaangażowa-
nie się uczestnika w realizację zadania powierzonego zespołowi. W zespołach o 
okresowym uczestnictwie ich członkowie realizują zadania zespołu równolegle z 
zadaniami podstawowymi. Stałe zespoły zadaniowe realizują zaś wszelkie nietypo-
we zadania pojawiające się w organizacji, a zakres zaangażowania członków zespo-
łu zależy od specyfiki zadania lub problemu, jaki wystąpił. Zastosowanym kryterium 
podziału jest w przypadku tej typologii zakres uczestnictwa i zaangażowania uczest-
ników w realizację zadań zespołu.

L. Holpp, ze względu na cel i zakres samodzielności, wyróżnia zespoły wydajno-
ściowe i autonomiczne. Zespół wydajnościowy w prezentowanym ujęciu ma ściśle 
określone obowiązki, bardzo ograniczone kompetencje decyzyjne i koncentruje się 
głównie na zwiększaniu wydajności pracy. Zespół autonomiczny natomiast to grupa 
pracowników, najczęściej specjalistów z danej dziedziny, mogących samodzielnie 
podejmować decyzje i pracujących pod bardzo ograniczonym nadzorem [Holpp 
2001, s. 20]. Do oceny działalności zespołu autonomicznego nie wykorzystuje się 
kryteriów sprawnościowych. Zespoły autonomiczne w ujęciu L. Holppa można 
utożsamiać z zespołami samokierującymi w typologii S.P. Robbinsa i D.A. DeCenzo. 

W klasyfikacji proponowanej przez D. Locka wyróżniono zespoły do realizacji 
projektów (project teams), których zadaniem jest kompleksowe prowadzenie pro-
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jektu, oraz zespoły do zadań specjalnych (task forces), których działalność ma cha-
rakter wspomagający (uzupełniający). Te ostatnie powoływane są np. w sytuacjach 
kryzysowych, aby wspomóc działalność podstawowego zespołu projektowego [Lock 
2003, s. 52]. Przywołany autor odnosi działalność zespołów do zadań specjalnych 
jedynie do sfery produkcyjnej, ale można rozszerzyć je również na pozostałe obsza-
ry funkcjonalne. 

B. Kożusznik z kolei wyróżnia zespoły projektowe i badawcze. Kryterium roz-
różniania wskazanych typów jest w tym przypadku treść zadania, czyli to, co zespo-
ły te wykonują. Zespoły badawcze prowadzą badania, zbierają informacje i opraco-
wują ekspertyzy lub diagnozy, natomiast zespoły projektowe tworzą konkretne 
produkty lub świadczą usługi [Kożusznik 2005, s. 139]. W pierwszym przypadku 
efekt pracy zespołu zadaniowego ma charakter koncepcyjny (niematerialny), nato-
miast w drugim materialny.

J. Davidson Frame podkreśla różnorodność zespołów zadaniowych, nie dokonu-
jąc jednakże próby ich klasyfikowania. Ogranicza się jedynie do stwierdzenia, że 
zespoły zadaniowe „(…) występują w bardzo różnej postaci i wielkości. Niektóre są 
wielkie, inne – małe. Niektóre muszą się borykać z niezwykle złożonymi i nietypo-
wymi problemami, inne – realizują rutynowe zadania. Niektóre są bardzo dynamicz-
ne, a ich członkowie nieustannie się zmieniają, inne nie podlegają zmianom przez 
cały projekt.” [Davidson Frame 2001, s. 76]. Zacytowany fragment jest o tyle cieka-
wy, że może stanowić podstawę do doboru kryteriów przy próbie stworzenia typolo-
gii zespołów zadaniowych. Byłyby nimi w takim przypadku: liczebność zespołu, 
złożoność i unikatowość zadania oraz zmienność składu uczestników w trakcie re-
alizacji zadania. 

Przywołane koncepcje typologii zespołów zadaniowych cechuje bardzo duża 
różnorodność. Warto podkreślić, że ujęcia te nie wykluczają się i wydają się w pe-
wien sposób wzajemnie uzupełniać. Wykorzystując przywołane koncepcje, autor 
opracowania proponuje własną typologię zespołów zadaniowych, bazującą na ośmiu 
niezależnych względem siebie kryteriach.

1) Ze względu na przedmiot (treść) realizowanego zadania wyróżniamy: 
zespoły wykonawcze • , zorientowane na wykonanie określonego projektu lub za-
dania, np. zespół inżynierów powołany w celu uruchomienia nowej linii technolo-
gicznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Efekt pracy zespołu ma w tym przy-
padku wymiar materialny, a od członków zespołu wymaga się przede wszystkim 
biegłości w danej dziedzinie (wiedzy i umiejętności specjalistycznych); 
zespoły zarządzające • , powołane do sprawowania funkcji regulacyjnych w ra-
mach określonych przedsięwzięć, np. komitety sterujące. Praca zespołu ma w 
tym przypadku charakter niematerialny (koncepcyjny, organizatorski). Od człon-
ków zespołu wymaga się zatem, oprócz ogólnej znajomości branży i specyfiki 
przedsięwzięcia, posiadania wiedzy ogólnej oraz umiejętności menedżerskich; 
zespoły wspierające  • (doradcze, oceniające, nadzorcze), pełniące funkcje wspo-
magające i skupiające wybitnych specjalistów, np. rady programowe i panele 
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ekspertów. Efekt pracy zespołów wspierających ma z reguły charakter niemate-
rialny, a przedmiot ich działalności dotyczy problemów i kwestii o znaczeniu 
strategicznym. Cechą charakterystyczną zespołów tego typu jest mniejsze zaan-
gażowanie czasowe uczestników w pracę zespołu (najczęściej są to sporadycz-
ne, okazjonalne spotkania i dyskusje), wysoki poziom autonomii oraz dobrowol-
ność udziału. 
2) Ze względu na charakter zadania wyróżniamy: 
zespoły do zadań bieżących • , realizujące zadania związane z bieżącym funkcjo-
nowaniem organizacji, np. zespół ds. konserwacji i remontów maszyn, komisja 
ds. okresowej oceny pracowników czy zespół ds. realizacji indywidualnego zle-
cenia klienta. Tego rodzaju zespoły realizują zadania niezbędne do prawidłowe-
go funkcjonowania organizacji, a ich działalność może być w pewnym stopniu 
zestandaryzowana i sformalizowana; 
zespoły do zadań rozwojowych • , powoływane do zadań o rozwojowym i nowa-
torskim charakterze, tj. formułowania strategii organizacji, wdrażania nowych 
produktów i usług, doskonalenia technologii, implementacji nowoczesnych me-
tod i narzędzi zarządzania – np. zespół pracowników ds. opracowania nowego 
produktu. Praca zespołu rozwojowego jest twórcza, a efekt (materialny lub kon-
cepcyjny) cechuje nowatorski charakter. Od członków zespołu wymaga się 
otwartości, kreatywności, posiadania wiedzy specjalistycznej i ogólnej oraz zna-
jomości danej organizacji i rynku, na którym funkcjonuje.
3) Ze względu na powtarzalność występowania zespołu wyróżniamy:
zespoły doraźne • , powoływane na potrzeby realizacji nieprzewidzianych zadań 
lub rozwiązywania niespodziewanych problemów, np. grupa pracowników po-
wołana ad hoc w celu identyfikacji i likwidacji wad produktu. Zespoły doraźne 
mogą wykonywać zadania o charakterze zarówno koncepcyjnym, jak i material-
nym – w zależności od zaistniałych potrzeb. Zakres zadań i ramy czasowe dzia-
łania ustalane są w odpowiedzi na konkretną sytuację. Ponieważ zespoły doraź-
ne realizują nieprzewidziane i z reguły niepowtarzalne zadania (lub rozwiązują 
problemy o takim charakterze), bardzo ważna jest szybkość ich działania. Od 
uczestników wymaga się posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, a 
także dyspozycyjności, umiejętności komunikacyjnych, szybkości podejmowa-
nia decyzji i umiejętności działania w warunkach stresu;
zespoły okresowe • , powoływane do realizacji zadań powtarzalnych i przewidy-
walnych (z góry wiadomo, kiedy zespół rozpoczyna i kończy swoją działalność), 
np. komisje rekrutacyjne dla kandydatów na studia. Działalność takich zespołów 
jest okresowa i powtarzalna – komisje rekrutacyjne powoływane są co roku na 
okres kilku tygodni. W pełni znany jest zakres zadań oraz ramy czasowe działal-
ności zespołu, dlatego można odpowiednio wcześniej przygotować jego działal-
ność pod względem organizacyjnym i personalnym. Można również zdobyte 
doświadczenia wykorzystywać w przyszłości, co w przypadku zespołów doraź-
nych jest mocno ograniczone ze względu na unikatowość realizowanych zadań;
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zespoły tzw. uśpione • , będące swoistym połączeniem zespołów okresowych 
i doraźnych. Są one bowiem tworzone i przygotowywane do działania w przy-
padku pojawienia się określonych sytuacji (przewidywalnych) i rozpoczynają 
działanie w momencie ich wystąpienia, np. sztaby antykryzysowe w sytuacjach 
klęski żywiołowej. W przypadku tego rodzaju zespołów możliwe jest powołanie 
ich składu i częściowe przygotowanie do realizacji zadań. Nie wiadomo nato-
miast, kiedy konieczne będzie „przebudzenie” zespołu i jaki dokładnie będzie 
zakres jego działań, gdyż to uzależnione jest od skali wystąpienia przewidywa-
nego zjawiska [Müller 1993, s. 91]. 
4) Ze względu na zakres specjalizacji wyróżniamy:
zespoły o jednorodnej specjalizacji  • (monodyscyplinarne), realizujące zadania 
w ramach określonego obszaru funkcjonalnego organizacji lub określonej dzie-
dziny, np. zespół ds. promocji złożony z pracowników pionu marketingu lub 
specjalistów z tejże dziedziny. Uczestnicy tego rodzaju zespołów operują wspól-
nym językiem i prezentują podobny punkt widzenia, co z jednej strony ułatwia 
komunikację i współpracę, z drugiej jednak może ograniczać możliwości wypra-
cowania nowatorskiego rozwiązania; 
zespoły o różnorodnej specjalizacji  • (interdyscyplinarne), realizujące złożone, 
ponadfunkcjonalne zadania i skupiające specjalistów z różnych obszarów funk-
cjonalnych organizacji lub różnych, niekiedy bardzo odległych dziedzin – np. 
zespół ds. internacjonalizacji działalności firmy, złożony ze specjalistów od mar-
ketingu, kulturoznawców, inżynierów, stylistów, prawników, finansistów i pra-
cowników wykonawczych. W przypadku zespołów tego typu mogą wystąpić 
potencjalnie większe problemy komunikacyjne ze względu na różnice w wy-
kształceniu, doświadczeniu oraz postawach i poglądach uczestników.
5) Ze względu na pochodzenie uczestników zespołu wyróżniamy: 
zespoły wewnątrzorganizacyjne • , złożone wyłącznie z pracowników na stałe 
zatrudnionych w organizacji, np. stosowane w przedsiębiorstwach japońskich 
„koła jakości” skupiające specjalistów z różnych jednostek danej organizacji 
w celu dyskutowania i rozwiązywania problemów jakości;
zespoły międzyorganizacyjne • , złożone z członków różnych organizacji, tj. pra-
cowników firm współpracujących (dostawców, kooperantów), przedstawicieli 
firm doradczych, środowisk akademickich itd. Przykładem może być zespół 
zadaniowy ds. wdrożenia systemu zarządzania jakością, złożony z pracowników 
przedsiębiorstwa, konsultantów z firmy doradczej i reprezentantów ośrodka na-
ukowego.
6) Ze względu na zmienność składu uczestników w trakcie realizacji zadania 

wyróżniamy:
zespoły o stałym składzie • , które realizują całość zadania w niezmiennym skła-
dzie, np. zespół ds. modernizacji procesu technologicznego. W takim przypadku 
od początku realizacji zadania, tj. od momentu identyfikacji problemu, przez 
fazy jego analizy, przygotowania wariantów rozwiązania, wyboru i wdrożenia 
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jednego z wariantów oraz kontroli, skład uczestników zespołu jest niezmienny 
– kilkuosobowy zespół wspólnie realizuje wszystkie etapy przedsięwzięcia. Po-
zwala to na wzajemne poznanie uczestników, ukształtowanie relacji, stworzenie 
kanałów informacyjnych i wypracowanie wspólnych standardów działania; 
zespoły o zmiennym składzie • , w przypadku których w trakcie realizacji zadania 
skład uczestników ulega ciągłym zmianom. Po wykonaniu swojej części zadania 
poszczególne osoby przestają być członkami zespołu, a ich miejsce zajmują oso-
by realizujące dalsze kroki zadania. W przypadku zespołów zadaniowych o 
zmiennym składzie zupełnie inny przebieg mają procesy budowania, rozwoju i 
„docierania się” zespołu. Klasyczny model cyklu życia zespołu nie sprawdza się, 
co może istotnie wpływać na poziom efektywności zespołu i co należy mieć na 
uwadze przy doborze członków zespołu i metod kierowania nimi. 
7) Ze względu na sposób kierowania wyróżniamy: 
zespoły z kierownikiem • , w których podobnie jak w stałych komórkach organi-
zacyjnych powoływana jest osoba odpowiedzialna za planowanie i podział pra-
cy, motywowanie członków zespołu i sprawowanie nadzoru. Wielu specjalistów 
podkreśla, że z punktu widzenia efektywności zespołu zadaniowego bardzo 
istotną rolę odgrywa osoba kierownika zespołu – jego wiedza i umiejętności, 
doświadczenie, postawa, prestiż i dotychczasowa pozycja w organizacji (zob. 
m.in.: [Bieniok, Rokita 1983, s. 107; Pawlak 2006, s. 216; Wachowiak i in. 2004, 
s. 27]);
zespoły samokierujące •  (self-managed teams), w których nie ma formalnie po-
wołanego kierownika, a uczestnicy sami dzielą między sobą pracę i koordynują 
własne działania, wspólnie odpowiadając za przebieg realizacji całości zadania. 
Przykładem zespołu samokierującego może być grupa programistów wspólnie 
tworzących nowe oprogramowanie dla własnych potrzeb2. 
8) Ze względu na wykorzystywane formy komunikacji wyróżniamy: 
zespoły tradycyjne • , w których wymiana informacji odbywa się przez bezpośred-
nie kontakty uczestników w formie spotkań, narad, rozmów itp. – np. zespół pra-
cowników powołany w celu doskonalenia jakości produkcji, który systematycz-
nie spotyka się i dyskutuje na temat podniesienia jakości wybranego produktu; 
zespoły wirtualne •  (virtual teams), w których uczestnicy nie mają bezpośrednie-
go kontaktu i komunikują się za pośrednictwem technologii teleinformatycznych 
(telefonów, poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych, telekonferen-
cji itp.), np. zespół wybitnych lekarzy i farmaceutów z całego świata pracujący 
nad stworzeniem szczepionki przeciwko AIDS. Wykorzystywanie nowocze-
snych technologii informacyjno-komunikacyjnych umożliwia skuteczną współ-
pracę osób rozproszonych geograficznie (przy relatywnie niewielkich kosztach 
tej współpracy), jednak możliwości wykorzystania zespołów wirtualnych są 
2 Przykłady funkcjonowania zespołów samokierujących w znanych międzynarodowych korpora-

cjach, m.in. Xerox, General Motors czy Hawlett-Packard, przedstawiają S.P. Robbins i D.A. DeCenzo 
[2002, s. 405].
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znacznie ograniczone. Zastosowanie znajdują bowiem głównie w przypadku za-
dań o charakterze koncepcyjnym3.
Jak już sygnalizowano, przyjęte kryteria są względem siebie niezależne. Każdy 

zespół funkcjonujący w praktyce można zatem opisać przez pryzmat wszystkich wy-
mienionych kryteriów – np. powołany ad hoc zespół ds. wdrożenia nowego produk-
tu w średniej firmie produkcyjnej, złożony wyłącznie z pracowników działu B+R tej 
firmy i kierowany przez kierownika tej komórki, jest jednocześnie zespołem wyko-
nawczym ze względu na przedmiot zadania, rozwojowym ze względu na charakter 
zadania, doraźnym ze względu na powtarzalność zadania, monodyscyplinarnym ze 
względu na zakres specjalizacji, wewnątrzorganizacyjnym ze względu na pochodze-
nie uczestników, tradycyjnym ze względu na stosowane formy komunikacji itd. 

Tabela 1. Typologia zespołów zadaniowych

Kryterium Rodzaje zespołów zadaniowych
Przedmiot (treść) zadania realizowanego przez 
zespół

wykonawcze •
zarządzające •
wspierające •

Charakter zadania realizowanego przez zespół do zadań bieżących •
do zadań rozwojowych •

Powtarzalność występowania zespołu doraźne •
okresowe •
„uśpione” •

Zakres specjalizacji zespołu o jednorodnej specjalizacji •
o różnorodnej specjalizacji •

Pochodzenie uczestników zespołu wewnątrzorganizacyjne •
międzyorganizacyjne •

Zmienność składu zespołu w trakcie realizacji 
zadania

o stałym składzie •
o zmiennym składzie •

Sposób kierowania zespołem z kierownikiem  •
samokierujące •

Wykorzystywane formy komunikacji tradycyjne  •
wirtualne •

Źródło: opracowanie własne.

W syntetycznym ujęciu przedstawioną typologię zespołów zadaniowych prezen-
tuje tab. 1.

4. Podsumowanie

Wielość i różnorodność zespołów zadaniowych występujących w praktyce za-
rządzania utrudnia poszukiwanie i formułowanie uniwersalnych wskazówek doty-
czących ich budowania, funkcjonowania i skutecznego kierowania nimi. Celowe 

3 Znane są przypadki zespołów wirtualnych, złożonych z wybitnych światowych kardiochirur-
gów, dokonujących skomplikowanych operacji serca z wykorzystaniem technologii teleinformatycznej 
i precyzyjnych robotów. Są to jednak, jak dotychczas, przypadki bardzo sporadyczne.
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wydaje się zatem rozróżnianie zespołów zadaniowych, a następnie wyciąganie wnio-
sków i formułowanie wskazówek w odniesieniu do poszczególnych ich rodzajów. 
Konieczne jest dokonanie i przyjęcie określonej typologii zespołów zadaniowych.

Zaprezentowane w opracowaniu podejście stanowi jedynie propozycję i autor 
ma świadomość istnienia jej słabości i ograniczeń. Przyjęte kryteria i wyróżnione 
rodzaje zespołów mogą wzbudzać kontrowersje. Nie jest to również zamknięty po-
dział, ponieważ w odpowiedzi na potrzeby dynamicznie zmieniającej się praktyki 
zarządzania stale powstają i rozwijają się nowe formy zespołów zadaniowych. Autor 
ma jednak głęboką nadzieję, że poruszony problem zainteresuje i zainspiruje czytel-
ników do przemyśleń, a przedstawiona propozycja – mimo swoich słabości – po-
zwoli na zainicjowanie szerszej dyskusji w środowisku przedstawicieli nauki i prak-
tyki zarządzania, będącej podstawą stworzenia powszechnej i ogólnie akceptowanej 
typologii zespołów zadaniowych. 
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THE NATuRE AND TYPOLOGY OF TASK FORCES

Summary

There are many kinds of task forces in practice of contemporary organizations, as well as there are 
significant differences among those teams. At the same time we can observe a lack of typology of task 
forces in the literature. The goal of the article is to explain the nature of task forces and to present the 
typology based on eight independent criteria. 
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FuNDuSZE uNII EuROPEJSKIEJ
JAKO WSPARCIE PROCESóW INNOWACYJNYCH

POLSKICH PRZEDSIęBIORSTW

1. Wstęp

System wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Unii Euro-
pejskiej charakteryzuje się dualizmem, który polega na tym, iż przedsiębiorstwa są 
wspierane na szczeblu państwa oraz jednocześnie korzystają ze wsparcia Wspólnoty 
Europejskiej. Unia Europejska realizuje wsparcie dla MŚP w zakresie tych proble-
mów, z którymi poszczególne państwa członkowskie mogłyby sobie nie poradzić. 
Wspólnota jest bowiem w stanie wykorzystać doświadczenia wszystkich krajów 
członkowskich w celu znalezienia najlepszych rozwiązań i jednocześnie uniknięcia 
popełnianych wcześniej błędów1. Wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
w UE ma uzupełniać poszczególne systemy wsparcia krajów członkowskich. Dlate-
go też istotną pulą środków przeznaczonych na wspomaganie rozwoju małych i 
średnich przedsiębiorstw w Polsce są środki pochodzące z Unii Europejskiej. W ra-
mach tego wsparcia finansowego funkcjonuje wiele programów pomocowych, skie-
rowanych przede wszystkim do sektora MŚP. Pomoc ta ma doprowadzić do poli-
tycznego, społecznego, gospodarczego i kulturowego zbliżenia Unii Europejskiej do 
nowych partnerów. Wobec naszego członkostwa w UE istotna jest zatem zmiana, 
która powinna dotyczyć przede wszystkim stworzenia sprzyjających warunków do 
kreowania, tworzenia i wdrażania innowacji w polskich przedsiębiorstwach. Wdra-
żane w przedsiębiorstwach innowacje zapewniają im możliwość istnienia i dalszego 
rozwoju. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia Unii Europejskiej, która narzuca 
przedsiębiorstwom polskim coraz wyższe tempo innowacyjności. Słabą stroną pol-
skiej gospodarki jest niski poziom innowacyjności, dlatego też w latach 2007-2013 
polityka państwa zostanie ukierunkowana na wsparcie procesów innowacyjnych w 
przedsiębiorstwach z wykorzystaniem funduszy unijnych [www.mrr.... 2007]. 

Celem artykułu jest wskazanie szans i możliwości wykorzystania funduszy eu-
ropejskich na zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz przedsta-
wienie poziomu ich innowacyjności.

1 Wynika to z art.157 ust. 2 Traktatu Europejskiego.
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2. Pojęcie innowacji

Ze względu na zakres tematyczny niniejszego artykułu przyjmuje się definicję in-
nowacji według standardów unijnych opartą na międzynarodowym podręczniku me-
todologicznym Oslo Manual [Guideliness... 2005] z zakresu badań statystycznych in-
nowacji w przemyśle i tzw. sektorze usług rynkowych, która mówi, że innowacja ma 
miejsce wtedy, gdy nowy lub ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek, pro-
ces zostaje zastosowany w produkcji lub nowy produkt albo proces są nowe przynaj-
mniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa. Innowacja oznacza 
obiektywne udoskonalenie właściwości produktu lub procesu bądź systemu dostaw 
w stosunku do istniejących. Mniejsze techniczne lub estetyczne modyfikacje produk-
tów lub procesów, które nie wpływają na osiągi, koszty lub zużycie materiałów, energii 
i komponentów, nie są traktowane jako innowacje [Guideliness... 2005]. Natomiast 
działalność innowacyjna to szereg działań o charakterze naukowo-badawczym, tech-
nicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym, których celem jest opracowanie 
i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów. Może być prowa-
dzona przez samo przedsiębiorstwo na jego własnym terenie (wewnątrz firmy) lub 
może polegać na nabyciu dóbr, usług, w tym usług konsultingowych, bądź wiedzy ze 
źródeł zewnętrznych (nabycie technologii zewnętrznej w postaci materialnej bądź nie-
materialnej) [Materiał... 2005]. Z punktu widzenia założeń polityki innowacyjnej Unii 
Europejskiej należy także przytoczyć definicję przedsiębiorstwa innowacyjnego, we-
dług której przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie to takie, które w badanym trzylet-
nim okresie wprowadziło przynajmniej jedną innowację techniczną (nowy lub istotnie 
ulepszony wyrób i/lub proces) lub realizowało w tym czasie przynajmniej jeden pro-
jekt innowacyjny, który nie został przerwany w trakcie badanego okresu lub nie został 
do końca tego okresu ukończony [Materiał... 2005]. Należy podkreślić, że w najbliż-
szym okresie programowania 2007-2013 Unia Europejska na pierwszy plan wysuwa 
kwestie wspierania tych obszarów przedsiębiorczości, które w największym stopniu 
przyczynią się do wzrostu konkurencyjności poprzez innowacyjność [Żołnierski 
2006]. Oznacza to prowadzenie polityki gospodarczej nastawionej na wsparcie działań 
mających na celu wzrost liczby firm opartych na zaawansowanych technologiach 
o wysokim potencjale absorpcji prac badawczo-rozwojowych oraz to, że o konkuren-
cyjności naszej gospodarki w najbliższych latach zdecyduje zdolność do szybkiego 
wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, technicznych, menedżer-
skich i organizacyjnych oraz przekształcenia ich w sukces komercyjny [Dokument 
,,Zwiększenie...”]. Koniecznością staje się zatem tworzenie korzystnych warunków 
dla wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

3. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw

Dla przedsiębiorstw podstawowe znaczenie mają innowacje służące zwiększe-
niu konkurencyjności prowadzonej działalności gospodarczej. W ciągu ostatnich lat 
można zauważyć, że nakłady na działalność innowacyjną, szczególnie w firmach 
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mikro i małych, nie uległy zwiększeniu. W latach 2002-2004 zaledwie 17% firm 
przemysłowych wdrożyło innowacje, z tego 40% było w grupie przedsiębiorstw 
średnich, a 60% w grupie przedsiębiorstw dużych. Natomiast przedsiębiorstw, które 
podjęły jakikolwiek wysiłek na rzecz wdrożenia nowych produktów czy procesów 
(nie zawsze zakończony sukcesem), było znacznie więcej, bo 32% wszystkich pod-
miotów w Polsce, z czego 21% stanowiła grupa małych podmiotów, 50% średnich 
i aż 90% dużych (lepiej niż w krajach dawnej UE-15) [Żołnierski 2006].

Tabela 1. Działalność innowacyjna i badawczo-rozwojowa sektora MŚP w regionach 
w latach 2002-2004

Województwo

Odsetek firm,
które prowadziły 
działalność B+R

Odsetek firm,
które wdrożyły

innowacje

Nakłady
na innowacje

w tys. zł

Nakłady
na B+R
w tys. zł

małe średnie małe średnie małe średnie małe średnie
Dolnośląskie 9 14 16 35 1692 228 80 84
Kujawsko-
-pomorskie 6 13 17 36 1572 895 38 2
Lubelskie 6 14 19 46 1312 238 75 12
Lubuskie 3 10 11 33 1541 740 36 7
Łódzkie 2 16 15 39 1604 278 163 6
Małopolskie 7 16 23 43 1828 249 44 4
Mazowieckie 5 17 16 44 2416 492 154 43
Opolskie 6 14 17 41 1041 473 28 14
Podkarpackie 5 15 21 41 1071 198 65 19
Podlaskie 4 13 13 32 1148 213 40 9
Pomorskie 12 14 16 39 1295 612 60 27
Śląskie 8 16 23 49 1616 295 75 21
Świętokrzyskie 3 17 20 44 1298 248 40 2
Warmińsko-
-mazurskie 3 17 20 43 772 312 26 2
Wielkopolskie 2 9 13 35 1368 515 86 22
Zachodniopomorskie 3 13 15 29 1260 309 25 4
Polska 5 14 17 40 1570 384 80 23

Źródło: [Żołnierski 2006, s. 11].

Jak widać w tab. 1, niskie nakłady na działalność B+R przedsiębiorstw są głów-
nym problemem naszego systemu innowacji. Kształtują się one na poziomie 0,6% 
PKB (w UE jest to poziom 1,8%). Według prezentowanych danych, w latach 2002-
-2004 średnio 5% małych firm i 14% średnich inwestowało w B+R. Najwięcej ma-
łych przedsiębiorstw prowadzących prace B+R znajdowało się w województwie 
pomorskim – 12%, dolnośląskim – 9%, śląskim – 8% i małopolskim – 7%. Jednakże 
w przeliczeniu na przedsiębiorstwo liderem w ujęciu nakładów na B+R jest Dolny 
Śląsk, gdzie małe przedsiębiorstwa innowacyjne przeznaczają na B+R więcej niż 
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średnie (struktura ta jest zbliżona do europejskiej). W praktyce oznacza to, że znacz-
ną część tych firm stanowią przedsiębiorstwa wysoko technologiczne. Natomiast 
województwo mazowieckie jest najsilniejsze w zakresie działalności B+R średnich 
przedsiębiorstw w przeliczeniu na firmę. Z danych tych wynika, że sektor MŚP ma 
nieduży potencjał innowacyjny, a jeszcze mniejszy badawczy, który ma zazwyczaj 
charakter dorywczy. 

Tabela 2. Źródła finansowania działalności innowacyjnej w 2004 r. (w %)

Województwo
Firmy średnie Firmy małe

środki
własne

kredyty
bankowe

środki
własne

kredyty 
bankowe

Dolnośląskie 75 21 70 13
Kujawsko-pomorskie 68 28 58 bd
Lubelskie 66 29 94 bd
Lubuskie 61 bd 53 bd
Łódzkie 57 26 70 23
Małopolskie 80 17 82 16
Mazowieckie 87 10 85 14
Opolskie 73 26 90 bd
Podkarpackie 70 13 66 24
Podlaskie 55 22 66 24
Pomorskie 59 29 67 bd
Śląskie 71 14 47 40
Świętokrzyskie 39   6 77 bd
Warmińsko-mazurskie 73 21 71 bd
Wielkopolskie 68 15 31 43
Zachodniopomorskie 45 52 42 bd
Polska 71 19 65 27

Źródło: [Żołnierski 2006, s. 18].

Jak widać w tab. 2, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce finansują swoją 
działalność innowacyjną w głównej mierze ze środków własnych. W małych firmach 
stanowi to 65% (dominują województwa lubelskie, opolskie, świętokrzyskie, war-
mińsko-mazurskie czy łódzkie), a w średnich 71% (głównie w województwach ma-
zowieckim, małopolskim, dolnośląskim czy opolskim). Drugim źródłem finansowa-
nia działalności innowacyjnej są kredyty bankowe (dominują tu województwa 
zachodniopomorskie i wielkopolskie). Sektor MŚP bardzo rzadko finansuje działal-
ność innowacyjną z innych źródeł. W 2004 r. wsparcie ze środków publicznych 
otrzymało zaledwie 3% małych firm, 9% średnich (5% z tych firm otrzymało wspar-
cie ze środków Unii Europejskiej, 1% z VI Programu Ramowego UE) i 11% dużych 
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[Żołnierski 2006]. Duże przedsiębiorstwa są bardziej skuteczne w pozyskiwaniu 
wsparcia publicznego, co może wiązać się z ich silniejszą działalnością innowacyj-
ną. Analizując źródła finansowania tej działalności w ujęciu regionalnym i z punktu 
widzenia funduszy europejskich, należy zwrócić uwagę, że najaktywniejsze były 
średnie firmy z województw podkarpackiego i lubelskiego (16%), następne to woje-
wództwa warmińsko-mazurskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie (10%). Obszary te 
zaliczane są do najuboższych regionów Polski. Najmniej średnich przedsiębiorstw 
skorzystało ze wsparcia unijnego w województwach opolskim, mazowieckim, lubu-
skim i zachodniopomorskim. Natomiast województwo lubelskie i świętokrzyskie 
cechuje się największym odsetkiem (2%) średnich podmiotów gospodarczych, które 
otrzymały wsparcie z V lub VI Programu Ramowego UE; wśród małych firm korzy-
stających z tych programów dominuje Dolny Śląsk i województwo lubelskie. Nato-
miast województwa opolskie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie dominują pod 
względem korzystania ze środków unijnych wśród małych przedsiębiorstw [Żołnier-
ski 2006]. 

Dostępność środków publicznych i europejskich na rozwój przedsiębiorstw po-
wiązanych z procesem innowacyjnym w latach 2007-2013 powinna przyczynić się 
do wzrostu udziału tego źródła finansowania w budżetach innowacyjnych polskich 
przedsiębiorstw. 

4. Fundusze strukturalne a działalność innowacyjna
polskich przedsiębiorstw

Podstawowym dokumentem regulującym wykorzystywanie środków finanso-
wych pochodzących z Unii Europejskiej jest Narodowa Strategia Spójności na lata 
2007-2013 przyjęta 14 lutego 2006 r. przez Radę Ministrów pt. „Projekt Narodo-
wych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013 wspierający wzrost go-
spodarczy i zatrudnienie”. Projekt ten jest dokumentem strategicznym określającym 
szczegółowo krajowe priorytety oraz obszary, na które będą przeznaczane środki 
unijne i krajowe w latach 2007-2013. Celem NSRO jest tworzenie warunków dla 
wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i rozwoju przed-
siębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności spo-
łecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach UE i wewnątrz kraju. 

Dokument ten będzie wdrażany za pomocą siedmiu programów operacyjnych 
(PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, oraz szesnastu re-
gionalnych programów operacyjnych (RPO), zarządzanych przez zarządy poszcze-
gólnych województw. 

Biorąc pod uwagę innowacyjność polskich przedsiębiorstw, istotne wydaje się 
przyjęcie celu, który w sposób bezpośredni odnosi się do innowacyjności polskich 
przedsiębiorstw. Cel ten jest odpowiedzią na luki rozwojowe Polski w zakresie two-
rzenia i absorpcji innowacji technologicznych. Osiągnięcie tego celu ma przyczynić 
się do zwiększenia inwestycji w wiedzę i innowacje stanowiących podstawowy ele-
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ment programu lizbońskiego. Z punktu widzenia realizacji tego zadania w sposób 
zarówno bezpośredni, jak i pośredni istotne są dwa programy operacyjne, tzn. Pro-
gram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) i regionalne programy opera-
cyjne (RPO). 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) [Program Innowa-
cyjny... 2006] – wszystkie priorytety PO IG (jest ich 8) mają na celu wspieranie 
szeroko rozumianej innowacyjności obejmującej działania o charakterze zarówno 
naukowym, technicznym, organizacyjnym, jak i finansowym czy handlowym. Inter-
wencja w ramach PO IG będzie obejmowała bezpośrednie wsparcie dla przedsię-
biorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przed-
siębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające 
rozwój środowiska instytucjonalnego. W ramach PO IG wspierane będą działania 
z zakresu innowacji produktowej, procesowej (usługowej) oraz organizacyjnej w 
sektorach produkcyjnych i usługowych, które w sposób bezpośredni lub pośredni 
przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Pro-
gram ten zawiera takie cele szczegółowe, jak wzmocnienie pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstw, zwiększenie wpływu sektora nauki na gospodarkę, tworzenie miejsc 
pracy w nowoczesnej gospodarce oraz wzmocnienie powiązań międzynarodowych 
polskiej nauki i gospodarki. Wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw 
może nastąpić dzięki realizacji takich priorytetów, jak badania i rozwój nowoczesnych 
technologii, infrastruktura sfery B+R, kapitał dla innowacji, inwestycje w innowa-
cyjne przedsięwzięcia, dyfuzja innowacji, polska gospodarka na rynku międzynaro-
dowym oraz informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorców. Z Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wspierane będą tylko projekty o zasięgu 
ponadregionalnym i mające strategiczne znaczenie dla całego kraju. Łączna wartość 
środków publicznych zaangażowanych w realizację tego programu to ok. 9,7 mld 
euro, z czego 8,3 mld pochodzić będzie z Unii Europejskiej. Dotychczasowe do-
świadczenie w wykorzystywaniu funduszy unijnych wskazuje, że największe zainte-
resowanie wzbudzać będzie priorytet 4 PO IG: Inwestycje w innowacyjne przedsię-
wzięcia, którego celem jest podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw 
poprzez wzmocnienie popytu na nowe lub nowoczesne rozwiązania w gospodarce. 
W ramach tego priorytetu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dotacje unijne na takie 
projekty, jak:

wdrożenia wyników prac B+R,  –
wdrożenia własnych lub nabytych nowych technologii oraz uruchomienie pro- –
dukcji nowych wyrobów lub ulepszenie wyrobów produkowanych na podstawie  
technologii przez dofinansowanie z Funduszu Kredytu Technologicznego, 
doradztwo i inwestycje niezbędne do prowadzenia przez przedsiębiorców dzia- –
łalności B+R, w tym prowadzące do uzyskania przez przedsiębiorcę statusu cen-
trum badawczo-rozwojowego,
początkowe inwestycje obejmujące zastosowanie nowych w skali kraju, wysoko  –
innowacyjnych  rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych w produkcji 
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i usługach, w tym prowadzących do zmniejszania szkodliwego oddziaływania 
na środowisko,
początkowe inwestycje przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, obejmujące  –
zastosowanie innowacyjnych w skali świata rozwiązań, o dużym znaczeniu dla 
gospodarki ze względu na wielkość inwestycji i liczbę nowo tworzonych miejsc 
pracy związanych z tymi inwestycjami,
tworzenie dużej liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach z sektora nowocze- –
snych usług, w tym np. centrach usług wspólnych, centrach badawczo-rozwojo-
wych.
W nowym okresie programowania – 2007-2013 – wprowadzona zostanie nowa, 

dwuetapowa ocena wniosków, czyli tzw. preselekcja. W pierwszym etapie wniosek 
będzie oceniany na podstawie ograniczonej dokumentacji, pozwalającej stwierdzić, 
czy projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka. Natomiast w drugim etapie wniosek będzie weryfikowany po 
przedstawieniu pełnej dokumentacji projektu [www.mrr... 2007]. 

W ramach PO IG będą wspierane jedynie inwestycje o najwyższej innowacyjno-
ści, natomiast projekty na niższym poziomie innowacyjnym i o zasięgu lokalnym 
czy regionalnym będą mogły otrzymać dotację z regionalnych programów operacyj-
nych.

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) [Projekt Regionalnego...] 
– poszczególne województwa przygotowywały we własnym zakresie regionalne 
programy operacyjne, które będą realizowane na ich terenie. Podstawowe cele pro-
ponowanych programów to podnoszenie konkurencyjności poszczególnych regio-
nów oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. Cele te osiągane będą poprzez 
zintegrowane oddziaływanie na tworzenie warunków dla wzrostu inwestycji na 
poziomie regionalnym i lokalnym oraz tworzenie warunków dla wzrostu zatrudnie-
nia. Działania dla osiągnięcia określonych w RPO celów są koordynowane z działa-
niami podejmowanymi w ramach pozostałych programów operacyjnych. Obejmują 
wsparcie dla rozwoju regionalnej i lokalnej sieci infrastruktury transportowej (dro-
gowej, kolejowej, przesyłu gazu), infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego, in-
frastrukturę ochrony środowiska (regionalne i lokalne systemy gospodarki wodnej, 
ochrony powietrza, gleb i zasobów naturalnych), infrastrukturę edukacyjną, ochronę 
zdrowia, infrastrukturę kultury oraz zwiększenia jej roli w procesach gospodarczych 
i społecznych, systemy wsparcia dla przedsiębiorstw oraz zwiększania poziomu in-
westycji szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, transfer innowa-
cji na podstawie regionalnego potencjału naukowego i akademickiego oraz turystyki. 
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw znalazł się we wszystkich 16 regional-
nych programach operacyjnych. Planowane działania związane z tym zagadnieniem 
odnoszą się przede wszystkim do realizacji priorytetów związanych z przedsiębior-
czością regionalnych przedsiębiorstw należących głównie do sektora małych i śred-
nich. Działania te mają na celu zniwelowanie barier, jakie napotykają te podmioty, 
prowadząc działalność na terenie danego województwa, i dotyczą innowacji oraz 
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przedsiębiorczości. Łączna wartość środków publicznych zaangażowanych w reali-
zację wszystkich 16 regionalnych programów operacyjnych to ok. 16 mld euro. 

Zgodnie z wymogami nałożonymi na państwa członkowskie przez Strategię liz-
bońską projekty realizowane w Polsce w ramach funduszy strukturalnych w 60% 
dotyczyć będą innowacyjności, sfery B+R, wzrostu konkurencyjności oraz inwesty-
cji przemysłowych.

Wśród najczęściej wymienianych zagrożeń dotyczących realizacji projektów w 
latach 2007-2013 wymienia się:

trudności związane z procesem opanowania ogromnego strumienia finansowego,  –
który spłynie do Polski w najbliższych latach, 
brak dobrego przygotowania projektów i sprawnej procedury ich realizacji, –
brak odpowiednich kadr do realizacji projektów. –

5. Podsumowanie

Podstawowym założeniem dostępności funduszy europejskich jest poprawa 
konkurencyjności polskiej gospodarki przez podnoszenie poziomu innowacyjności, 
w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produkto-
wych i organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji. Dlatego też wykorzystywa-
nie środków unijnych przez polskich przedsiębiorców, ukierunkowanych na działal-
ność innowacyjną, powinno przyczynić się m.in. do:

powstawania nowych firm innowacyjnych, –
wzrostu liczby przedsiębiorstw innowacyjnych w całkowitej liczbie przedsię- –
biorstw,
wzmocnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sferą naukowo-ba- –
dawczą,
zwiększenia nakładów na prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach  –
globalnie i w porównaniu z nakładami na B+R z budżetu państwa,
wzrostu liczby patentów, –
realizacji projektów inwestycyjnych związanych z powstawaniem i rozwojem  –
parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów 
technologicznych (w tym akademickich),
dostępności do usług doradczych dla przedsiębiorców oraz instytucji zarządza- –
jących parkami przemysłowymi, parkami naukowo-technologicznymi oraz in-
kubatorami technologicznymi (w tym akademickimi),
dostępności dla przedsiębiorców do projektów badawczych przeprowadzanych  –
przez centra zaawansowanych technologii oraz projektów badawczych w obsza-
rze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii.
O wzroście innowacyjności firm decyduje przede wszystkim umiejętna współ-

praca pomiędzy różnego rodzaju jednostkami działającymi na rzecz innowacji oraz 
właściwa polityka naukowo-techniczna państwa, której zadaniem jest stworzenie 
ułatwień i warunków do nawiązywania i kontynuowania tego rodzaju współpracy. 
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Poprzez udział zarówno bezpośredni, jak i pośredni polskich przedsiębiorców w wy-
korzystywaniu dostępnych funduszy europejskich powinniśmy być w stanie stwo-
rzyć sprzyjające warunki do kreowania, tworzenia i wdrażania innowacji w naszych 
przedsiębiorstwach.
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Jerzy Niemczyk

WADY SIECI MIęDZYORGANIZACYJNYCH

1. Wstęp 

Sieci międzyorganizacyjne występujące w postaci sieci franchisingowych, sieci 
outsourcingowych, sieci niezależnych agentów czy sieci kooperacyjnych zdomino-
wały wiele sektorów gospodarczych. Większość autorów piszących o sieciach mię-
dzyorganizacyjnych podkreśla ich zalety. Wskazuje przy tym przede wszystkim na 
te nawiązujące do kontekstu obniżki kosztów transakcyjnych. 

Identyfikacja potencjalnych wad sieci wymaga przyjęcia określonej perspektywy 
analizy. Wady mogą dotyczyć sieci jako całości, jej poszczególnych składowych, czy-
li pojedynczych podmiotów gospodarczych, mogą być również analizowane i oce-
niane przez otoczenie sieci, w tym przez dostawców, klientów, inne przedsiębiorstwa 
spoza sieci, czy przez potencjalnych nowych oferentów. W pewnym sensie taki ogląd 
wad sieci spełnia wymogi podejścia systemowego. Celem artykułu jest przedstawie-
nie wad sieci międzyorganizacyjnych właśnie z tych różnych punktów widzenia. 

Niniejszy artykuł jest rezultatem badań zrealizowanych w ramach projektu ba-
dawczego nr 0813/H03/2007/32.

2. Wady sieci postrzegane z perspektywy zorganizowanej całości

Sieć jako całość zorganizowanego działania, zgodnie z poglądami O. Williamso-
na, to przede wszystkim niższe koszty hierarchii w porównaniu z klasyczną formą 
organizowania działań. Dzięki temu, że w większości relacje występujące pomiędzy 
tymi partnerami mają charakter umów długoterminowych, to w sieci niższe są także 
koszty transakcyjne zawiązywania i monitorowania umów z partnerami gospodar-
czymi będącymi członkami sieci. W literaturze te akurat zalety sieci wskazywane są 
jako najważniejsze.

Jeśli tylko pomiędzy tymi dwiema grupami kosztów zachowana jest równowa-
ga, to sieć będzie można uznać za jedną z najbardziej sprawnych form prowadzenia 
działań gospodarczych. Zachwianie wspomnianej równowagi może uruchomić 
proces generowania dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem sieci. 
Będą to przede wszystkim nakłady związane z dodatkowym wzmocnieniem mecha-
nizmów koordynacji i nakłady dodatkowo zwiększające spójność sieci. Ponieważ 
w sieci problemów koordynacji i spójności nie rozwiązuje klasyczna formalizacja, 
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to wzmocnienie to wymagać będzie m.in. dublowania stanowisk i funkcji koordyna-
cyjno-spajających oraz utrzymywania w tych obszarach dodatkowych rezerw. 

Inna wada sieci związana jest z jej podatnością na niekontrolowany wzrost 
liczby zależności występujących pomiędzy członkami sieci. Sieci, przynajmniej 
w teorii, należą do wyjątkowo elastycznych form organizacyjnych. Podstawowe pa-
rametry elastyczności, czyli szybkość i dokładność dopasowania się do zmieniające-
go się otoczenia, wynikają w sieci ze skrócenia procesów podejmowania decyzji 
i wzrostu rezerw zasobów. Osiąga się to przez zwiększenie niezależności członków 
sieci, a w mniejszym zakresie przez skrócenie procedur podejmowania decyzji oraz 
przez zwiększenie rezerw zasobów dzięki dostępowi do zasobów innych uczestników 
sieci. Jednak charakterystyczną cechą sieci jest uwikłanie jej uczestników w wie- 
lorakie interakcje wydłużające drogi podejmowania decyzji oraz generujące liczne 
zależności utrudniające realizację wzajemnych zobowiązań. Personalizując, może-
my powiedzieć, że asertywność podmiotów sieci maleje w miarę wzrostu jej wielko-
ści i liczby relacji międzyorganizacyjnych. W tej sytuacji to, co powinno być zaletą 
sieci, czyli szybkość działania i dostępność do zasobów innych, staje się fikcją.

Jedną z potencjalnych wad, może bardziej patologii sieci – jest jej strategiczne 
ukierunkowanie na trwanie. Przykładem mogą być modele biznesowe wykorzy-
stujące koncepcję piramidy wyrobów w celu ochrony swojej najbardziej rentownej 
oferty [Slyvotzky, Morrison, Andelman 2000, s. 55]. Ze swej istoty sieć powinna być 
powoływana do życia tylko w przypadku wystąpienia potrzeby osiągnięcia przez jej 
uczestników pewnego celu, celu wymagającego zbiorowego wysiłku. W praktyce 
gospodarczej powołane do życia sieci autonomizują się, odrywają się od wspierają-
cych je uczestników oraz zaczynają generować i osiągać własne cele, wśród których 
najważniejsze staje się trwanie. 

3. Wady sieci postrzegane z perspektywy uczestników sieci

Sieć to przede wszystkim pewna forma zorganizowanego działania. W swej kar-
dynalnej postaci sieci „żyją” tak długo, jak długo „żyje” idea, która je do działania 
powołała. Oprócz wspomnianych powyżej wad sieci postrzeganej jako pewna ca-
łość, na wady możemy spojrzeć także z perspektywy jej części – podmiotów gospo-
darczych. 

Logiczne jest stwierdzenie, że wady odnoszące się do całej sieci dotyczyć też 
powinny jej części. Dlatego w przypadku uczestników sieci możemy mówić o po-
tencjalnym zagrożeniu związanym z zachwianiem równowagi pomiędzy kosztami 
hierarchii a kosztami transakcji rynkowych, o zagrożeniu niekontrolowanym wzro-
stem zależności ograniczającym elastyczność sieci i o ukierunkowaniu na trwanie 
zamiast na rozwój. 

Jedną z istotnych słabości działania w sieci negatywnie wpływającą na budujące 
tę sieć podmioty jest utrata przez nie własnej tożsamości. Prawdopodobieństwo 
takiego zdarzenia będzie wyższe, gdy uczestnicy sieci całość swoich zdolności pro-
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dukcyjnych lub możliwości świadczenia usług lokują lub zamierzają lokować w danej 
sieci. Sieć może zawłaszczyć nie tylko tożsamość organizacji, ale również w sposób 
niekontrolowany przejąć inne zasoby niematerialne swoich uczestników: wiedzę, 
kulturę organizacyjną lub relacje. 

Kolejną wadą sieci, bezpośrednio uderzającą w jej części, jest zbytnie oddala-
nie się podmiotów sieci od wpływu warunków rynkowych. Działanie w sieci bar-
dzo często osłabia wrażliwość rynkową jej części. Wpływ na to zjawisko mają: wy-
stępujące w sieci powiązania o charakterze długoterminowym pomiędzy partnerami 
działającymi w sieci, dominujący w sieci „wewnętrzny” przepływ usług i produktów 
oraz rozmyta „zbiorowa” odpowiedzialność sieci za wytworzone usługi i produkty 
[De Wit, Meyer 2007, s. 40]. 

Dla wielu przedsiębiorstw i przedsiębiorców jednym z istotnych powodów nie-
wchodzenia do sieci jest występujące w niej prawdopodobieństwo utraty wiedzy 
i kompetencji. Dyfuzja wiedzy w sieci jest jej naturalną zaletą [Perechuda 2005, 
s. 121]. W wielu jednak przypadkach przepływ tej wiedzy ma charakter jednostronny 
– od podmiotu posiadającego zasoby wiedzy do podmiotów takich zasobów pozba-
wionych. Niebezpieczeństwo utraty wiedzy jest szczególnie wysokie w przypadku 
wiedzy niejawnej, zwłaszcza w sektorach usługowych, w których wiele działań wy-
konywanych jest wspólnie i bardzo często bez procedur ściśle opisujących prawa 
i obowiązki poszczególnych stron. 

4. Wady sieci postrzegane z perspektywy otoczenia sieci

We wcześniejszych rozdziałach starano się wykazać, że sieci nie są pozbawione 
wad, a działanie w sieci niesie też pewne zagrożenia dla jej części. W przypadku 
funkcjonowania takich form organizowania działań na rynku możemy także mówić 
o pewnych zagrożeniach płynących dla samego otoczenia sieci, a konkretnie dla in-
teresariuszy sieci. W krótszym okresie te zagrożenia nie są niekorzystne dla sieci. 
Osłabienie siły nabywców niekoniecznie osłabia siłę sieci, jednak w dłuższym okre-
sie narastanie takich zjawisk może mieć wpływ negatywny, doprowadzając do ogra-
niczenia lub likwidacji mechanizmów rynkowych determinujących konkurencyj-
ność sieci i jej części.

Do identyfikowania wad lub ograniczeń sieci z perspektywy otoczenia najlepiej 
wykorzystać klasyczną, porterowską wizję sektora i jego otoczenia konkurencyjnego. 
Perspektywa klientów, dostawców, nowych oferentów, istniejących konkurentów 
czy producentów substytutów pozwala w pełni objąć te składniki otoczenia, które 
w sposób bezpośredni wchodzą w interakcje z siecią. 

4.1. Perspektywa klientów sieci

Wejście przez przedsiębiorstwo do sieci jest sposobem na zwiększenie jego siły 
przetargowej i siły samej sieci względem jej aktualnych i potencjalnych klientów. Im 
wyższa będzie siła sieci, tym niższe będą negocjacyjne możliwości jej klientów. Siła 
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ta jednak będzie się różnie kształtować w zależności od składających się na nią 
szczególnych cech. Możliwe są sytuacje, w których klienci utracą swoją atrakcyj-
ność, ale i sytuacje, w których ich atrakcyjność wzrośnie. 

Poniżej podano przykłady kierunków wpływu szczególnych cech sieci na kształ-
towanie się siły nabywców. 

Pierwszy przykład dotyczy cechy koncentracji nabywców. Gdy koncentracja na-
bywców względem sieci jest wysoka, wówczas ich siła jest równie wysoka. Z taką 
sytuacją mamy do czynienia rzadko. O wiele częściej to właśnie samodzielni wcze-
śniej producenci tworzą sieć po to, by zwiększyć swoje oddziaływanie na konsu-
mentów. W ostatnim okresie spotykamy się także z innym zjawiskiem. By przeciw-
działać nadmiernej koncentracji strony podażowej w danym sektorze (będącej często 
wynikiem utworzenia przez producentów sieci), nabywcy również tworzą sieć. Po-
zwala im to zrównoważyć siłę sieci. Wiele przykładów tego typu działań można 
odnaleźć w sektorze producentów rolnych czy sektorze małych i średnich punktów 
handlowych. 

Inny przykład związany jest z zagrożeniem wynikającym z tzw. niebezpieczeń-
stwa integracji wstecz nabywców. W przypadku sektorów, w których dominuje 
wśród producentów forma sieciowego organizowania działań, takie zagrożenie prak-
tycznie się nie pojawia. Wynika stąd wniosek, że w gospodarce zdominowanej przez 
sieci nabywcy nie mogą zwiększyć swej siły, „grożąc” integracją wstecz. W sposób 
naturalny w takiej gospodarce wzrośnie zatem siła sieci. Łatwiejsze jest bowiem 
włączenie kolejnego fragmentu łańcucha wartości (w tym przypadku łańcucha kon-
trolowanego przez dotychczasowego nabywcę) do organizmu sieci, gdy taka sieć już 
istnieje.

Sieci to także większe możliwości różnicowania produktów i usług. A większe 
możliwości sieci w tym zakresie osłabiają siłę nabywców. Taka sytuacja to kolejny 
przykład negatywnego wpływu sieci na zachowania nabywców. 

Siła nabywców maleje także w wyniku wzrostu udziału dostawców w tworzeniu 
kosztów nabywców. Im większa jest sieć, tym większy popyt w wymiarze ilościo-
wym i wartościowym jest w stanie zaspokoić, tym większy może mieć również 
udział w wydatkach nabywców. W skrajnych przypadkach dana sieć może w pełni 
zaspokajać potrzeby danego klienta. Uzależniony w ten sposób nabywca praktycz-
nie nie ma żadnej siły przetargowej. 

Przedstawione przykłady potwierdzają, że w sektorach, w których dominują sie-
ci, nabywcy praktycznie utracili swoją siłę przetargową. 

4.2. Perspektywa dostawców sieci

Osłabienie znaczenia dostawców sieci może w krótkim okresie wpłynąć na 
wzrost sprawności sieci. W dłuższym okresie takie osłabienie dostawców może ne-
gatywnie wpłynąć na konkurencyjność całego sektora, sieci i podmiotów gospodar-
czych ten sektor tworzących. Przeciwdziałać temu może koncentracja dostawców 
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względem nabywców. Podobnie jednak jak w przypadku analizy siły nabywców 
całą sytuację może skomplikować wcześniejsze zdominowanie sektora producentów 
przez sieci międzyorganizacyjne.

Także groźba integracji w przód dostawców w sektorach, w których już istnieją 
sieciowe formy zorganizowanego działania, nie będzie zagrożeniem realnym. Z per-
spektywy dostawców będzie to zjawisko niekorzystne. Inny czynnik, czyli decydu-
jące o potencjalnej sile dostawców koszty ich zmiany, są również relatywnie niskie 
w przypadku, gdy odbiorcy będą działać w sieci. Swoje znaczenie w kształtowaniu 
siły dostawców zachowają jedynie wyznaczniki związane ze zróżnicowaniem pro-
duktów i usług oferowanych przez dostawców i ze znaczeniem sektora jako klienta 
dla dostawców. 

4.3. Perspektywa nowych oferentów

W sposób jednoznaczny należy stwierdzić, że w sektorach, w których dominują 
sieci radykalnie utrudnione jest wejście nowych oferentów. Wynika to z faktu, że 
sieci w sposób naturalny kreują bariery wejścia [Obłój 2007, s. 421]. Czynią to, 
wpływając na ekonomię skali, blokując kanały zaopatrzenia czy utrudniając, po-
przez stosowanie swoistego dumpingu, funkcjonowanie konkurencji. W wielu przy-
padkach takie działania mają również cechy lobbingu w organach prawodawczych. 
Sieci poprzez budowanie barier prawnych starają się zablokować rozwój samodziel-
nych podmiotów gospodarczych. 

Groźba nowych wejść do sektora jest tym większa, im: niższe są potrzeby kapi-
tałowe potencjalnych inwestorów, im niższe są koszty zmiany dostawców przez fir-
my istniejące w sektorze, im niższa jest kontrola kanałów dystrybucji sprawowana 
przez firmy istniejące i im więcej cech rozproszenia będzie miał sektor. Obecność 
sieci w sektorze w sposób bezpośredni lub pośredni wpływa na wzrost wymienio-
nych zmiennych. Jedynym, zgodnie z koncepcją M. Portera, czynnikiem mogącym 
pomóc w wejściu nowych oferentów do sektora, jednocześnie czynnikiem cechują-
cym sieci międzyorganizacyjne jest zróżnicowanie wyrobów. Im jest ono wyższe w 
danym sektorze, tym więcej jest nowych wejść. W „usieciowionych” sektorach takie 
zróżnicowanie jest przynajmniej potencjalnie wysokie. 

Spośród pięciu sił M. Portera siła nowych oferentów przybiera najniższe z moż-
liwych wartości. Sieci praktycznie blokują ich wejście. Przynajmniej teoretycznie 
wzmocnić tę siłę mogą subsydia i fundusze strukturalne oferowane tylko samodziel-
nym podmiotom gospodarczym.

4.4. Perspektywa innych konkurencyjnych przedsiębiorstw, sieci
czy oferentów substytutów 

Sieci najczęściej konkurują tylko z sieciami. Taką cechę niestety przyjęły sekto-
ry „zdobyte” przez sieci. Samodzielne przedsiębiorstwa nie są w stanie konkurować 
z sieciowym modelem biznesowym. Wcześniej czy później ustępują. W ten sposób 
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zmienił się sektor handlowy, sektor fast foodów, sektor usług parafinansowych czy 
nawet bankowych. Konkurujące sieci używają podobnych strategii jak konkurujące 
przedsiębiorstwa.

Konkurowanie samodzielnego przedsiębiorstwa z siecią bardzo często kończy się 
albo jego zupełną likwidacją, albo jego wchłonięciem przez inne sieci sektora. Bardzo 
często jest to też wynikiem „zmowy” sieci [Rokita 2005, s. 305]. 

Zatem z perspektywy innego, samodzielnego przedsiębiorstwa obecność sieci 
w sektorze można traktować tylko negatywnie. Z perspektywy innej sieci ocena całe-
go zjawiska konkurencji w sektorze nie będzie już tak jednoznaczna [Krupski 2005, 
s. 166]. 

Podobnie jak w przypadku klasycznej analizy konkurencji możemy stwierdzić, 
że im wyższa będzie liczba sieci w sektorze, tym nasilenie rywalizacji pomiędzy 
nimi będzie większe; im szybszy będzie stopień wzrostu przemysłu, tym to nasilenie 
będzie niższe; im większe będą bariery wyjścia, im wyższe koszty zmiany dostawcy 
czy stawki strategiczne, o które będzie się toczyć gra, tym nasilenie walki konkuren-
cyjnej będzie także wyższe. Większe nasilenie walki konkurencyjnej będzie także, 
gdy sieci konkurować będą, opierając się na strategiach kosztowych, i gdy liczba 
nabywców będzie ograniczona. 

Obecność w sektorze producentów substytutów może zmienić warunki prowa-
dzenia gry konkurencyjnej. Obecność ta uzależniona jest jednak od specyficznych 
cech sektora. Istnieją bowiem takie sektory, w których zastępowalność towarów pod 
względem cenowo-jakościowym jest ograniczona. W nich obecność sieci mających 
większe możliwości produkowania i lokowania towarów na rynku dodatkowo ogra-
niczy taką zastępowalność. W sektorach, w których o wiele łatwiej jest uzupełnić 
ofertę producentów substytutami, rywalizacja przybierze mniej radykalne formy. 

5. Zakończenie 

Sieci międzyorganizacyjne funkcjonują jako forma zorganizowanego działania 
w gospodarkach wielu krajów już od wielu lat. Ich gwałtowny wzrost popularności 
w ostatniej dekadzie trudno racjonalnie wytłumaczyć. Jednak oprócz wielu zalet, 
sieci mają także swoje wady. Widoczne jest to zwłaszcza, gdy spojrzymy na sieci, 
nie z ich perspektywy, nawet nie z perspektywy ich części, ale przede wszystkim z 
punktu widzenia ich wpływu na kształtowanie procesów gospodarczych. W dłuż-
szym okresie dowolny sektor gospodarczy, który będzie zdominowany przez sieci, 
straci swoją witalność charakterystyczną dla gospodarki rynkowej i zacznie zacho-
wywać się jak spetryfikowany układ monopolistyczny lub quasi-monopolistyczny, 
zainteresowany przede wszystkim utrzymaniem swych sfer wpływów. Warto zatem, 
propagując rozwiązania sieciowe, pamiętać, że sieci, podobnie jak klasyczne organi-
zacje, o ile nie będziemy temu przeciwdziałać, będą miały tendencje do zmniejsze-
nia swojej sprawności działania. 
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DISADvANTAGES OF INTER-ORGANIZATIONAL NETWORKS

Summary 

Inter-organizational networks can take form of: franchising networks, outsourcing networks, net-
works of independent agents, or co-operation networks. They dominated many sectors of modern 
economy. Many authors writing about inter-organizational networks emphasize their advantages. Rare-
ly can be found scientific work concerning their weaknesses.

Identification of potential shortcomings of networks requires reference point. Disadvantages can 
concern networks as a whole, concern their parts or they can be evalueted by the environment of 
networks (suppliers, customers, other networks or new companies). The purpose of this article is 
to present disadvantages of networks from those points of view.

Jerzy Niemczyk – dr hab., prof. UE w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu.



Alicja Smolbik-Jęczmień

DIAGNOZA POTENCJAŁu ROZWOJOWEGO
PRACOWNIKóW

1. Wstęp

Rozwój personelu stanowi obecnie warunek efektywnego funkcjonowania współ-
czesnych organizacji. Z tego powodu organizacje powinny dążyć do uzyskania sze-
rokiej wiedzy dotyczącej posiadanego potencjału rozwojowego swoich pracowni-
ków i na tej podstawie podejmować działania dotyczące inwestycji w ich dalszy 
rozwój.

Podstawowym celem diagnozy potencjału rozwojowego pracowników jest okre-
ślenie poziomu dopasowania kompetencji zatrudnionych osób zarówno do obec-
nych, jak i przyszłych potrzeb organizacji oraz uniknięcie ryzyka nieodpowiedniego 
wyboru adresatów przedsięwzięć rozwojowych. Diagnoza potencjału rozwojowego 
pracownika powinna rozpoczynać się już w procesie rekrutacji i być kontynuowana 
przez cały okres pracy, a jej przedmiotem powinna być osobowość, wiedza, umiejęt-
ności oraz postawa pracownika.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy możliwe staje się zidentyfikowanie pra-
cowników o wysokim potencjale stanowiących zaplecze kadrowe, odgrywających 
ważną rolę w funkcjonowaniu organizacji, a także obszarów rozwojowych u zatrud-
nionych osób, które mogą ograniczać efektywność pracy. W wyniku zidentyfikowania 
podstawowych obszarów rozwojowych można również określić potrzeby szkolenio-
we występujące w całej organizacji, wyodrębnionych działach lub na poszczegól-
nych grupach stanowisk.

Prowadzona diagnoza potencjału rozwojowego pracowników może być realizo-
wana z wykorzystaniem różnych metod w zależności od potrzeb danej organizacji 
– zakres i metody działania powinny być dobierane zgodnie z jej oczekiwaniami i w 
sposób umożliwiający pozyskanie pożądanych informacji. 

Celem niniejszego opracowania będzie przedstawienie wybranych metod dia-
gnozy potencjału rozwojowego pracowników i ich wpływu na optymalne wykorzy-
stanie posiadanego personelu. 



 Diagnoza potencjału rozwojowego pracowników  205

2. Wybrane metody diagnozy potencjału rozwojowego
pracowników 

Punktem wyjścia w procesie diagnozy potencjału rozwojowego jest określenie 
predyspozycji i preferencji zawodowych poszczególnych pracowników, a także po-
szerzenie i uporządkowanie wiedzy o systemie uznawanych przez nich wartości i 
przekonań oraz ich cechach osobowości czy temperamentu. Umożliwia to w znacz-
nym stopniu sprecyzowanie zainteresowań, ocenę posiadanych umiejętności i zdol-
ności, jakimi dana jednostka się charakteryzuje, czyli stanowi istotny czynnik wa-
runkujący kształtowanie kariery zawodowej.

Diagnozę rzeczywistych możliwości rozwojowych często uważa się za jedno z 
najbardziej podstawowych zagadnień i klucz do zarządzania karierą zawodową. 
Może ona być dokonywana na wiele różnych sposobów i to zarówno przez wyspe-
cjalizowanych specjalistów zewnętrznych, jak i własnymi siłami danej organizacji. 
W literaturze przedmiotu, jak również w praktyce gospodarczej istnieje wiele spraw-
dzonych metod diagnozy potencjału rozwojowego i zawodowego pracowników. Do 
najczęściej wykorzystywanych można zaliczyć: 

Metody Assessment i Development Center •  – pozwalają one zweryfikować po-
siadane przez pracowników kompetencje podczas wykonywania przez nich ćwi-
czeń zbliżonych do standardowych zadań wykonywanych na stanowisku pracy. 
Podczas jedno-, dwudniowego spotkania wybrane osoby wykonują różne zada-
nia, piszą testy. Po analizie wyników oceny następuje określenie kierunków dal-
szego rozwoju kariery zawodowej poszczególnych pracowników i podjęcie sto-
sownych działań. Zaletami metody są przede wszystkim precyzyjność i trafność 
oceny, natomiast podstawową wadą jest wysoki koszt jej przeprowadzenia [Li-
stwan 2002, s. 223].
Metody ankietowe •  – polegają na opracowaniu i przeprowadzeniu badań ankieto-
wych skierowanych do wybranej grupy lub całości pracowników, uzupełniane są 
wywiadami zarówno z pracownikami, jak i ich przełożonymi. Skuteczność tych 
metod w dużym stopniu uzależniona jest od prawidłowego sporządzenia kwe-
stionariusza do badań ankietowych oraz rzetelności respondentów, którzy udzie-
lą obiektywnych i szczerych odpowiedzi, a nie takich, które tylko pozwolą im 
„lepiej wypaść” podczas oceny, natomiast nie mają wiele wspólnego z rzeczywi-
stością [Listwan 2002, s. 224].
Analizę dokumentacji •  – obejmuje ona osiągane wyniki pracy, wyniki ocen okre-
sowych, raporty wewnętrzne, planowane działania w ramach całej organizacji 
i/lub poszczególnych działów. Stanowi często uzupełnienie metod ankietowych 
[Pocztowski, Miś 2000, s. 21-23]. 
Analizę portfolio personalnego •  pozwalającego wskazać grupy pracowników, w 
których rozwój warto jest inwestować. Zob. szerzej: [Górska 2001, s. 81; Lipka 
2000, s. 104; Listwan 2002, s. 244-245].
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Kadrową analizę SWOT •  – umożliwia ona poznanie mocnych i słabych stron 
oraz istniejących szans i zagrożeń. Pozwala na określenie pożądanych kierun-
ków rozwoju zawodowego pracowników, a także wzmacnia ich poczucie pew-
ności siebie, poprawną samoocenę oraz wskazuje obszary, nad którymi należało-
by w przyszłości popracować [Listwan 2002, s. 243-244].
Metodę R.N. Bollesa – określającą obraz idealnej pracy • . W podejściu tym po-
równuje się człowieka z kwiatem, który w jednych warunkach rozkwita – jest 
szczęśliwy i wykorzystuje pełnię swoich możliwości, a w innych słabnie i za-
miera – zniechęca się i obniża swoją efektywność [Bolles 1999, s. 106-108]. 
Kwestionariusz preferencji zawodowych J.L. Hollanda •  – zakłada on, że wśród 
ludzi można wyróżnić sześć głównych typów osobowości (realistyczny, badaw-
czy, artystyczny, społeczny, konwencjonalny i przedsiębiorczy), które będą się 
przejawiać m.in. w preferowaniu pewnych czynności i zawodów. Wychodzi się 
tu z założenia, że wraz z tymi preferencjami będą współwystępowały pewne 
cechy osobowościowe i temperament [Łącala , Noworol, Beauvale 2000].
Ponadto bogaty zestaw przykładowych kwestionariuszy metod diagnozy poten-

cjału rozwojowego pracowników stosowanych w różnych firmach prezentuje 
M. Suchar. Są to szczególnie: 

Kwestionariusz wymiarów kariery •  – zawierający cele, plany, perspektywę cza-
sową, dynamikę kariery, zakres posiadanych doświadczeń, kompetencje, cykle, 
wielotorowość i typowość kariery, satysfakcję i bariery rozwoju.
Kwestionariusz oceny kompetencji fachowych w zakresie zarządzania personelem  •
– przeznaczony do badania kompetencji specjalistycznych, może służyć do oceny, 
samooceny, a także do diagnozowania potrzeb kadrowych czy szkoleniowych. 
Kwestionariusz stylu pełnienia funkcji menedżerskich.  •
Kwestionariusz oceny potencjału menedżerskiego  • [Suchar 2000, s. 96-121].
Ze względu na ograniczone ramy artykułu poniżej zostaną zaprezentowane jedy-

nie wybrane metody diagnozy potencjału rozwojowego i zawodowego pracowników.

2.1. Kadrowa analiza SWOT

Jedną z ważnych metod diagnozy potencjału rozwojowego pracowników jest 
analiza SWOT, czyli poznanie własnych mocnych i słabych stron oraz istniejących 
szans i zagrożeń, jakie czekają na każdego pracownika w bliższym i dalszym otocze-
niu. Istotę tej metody przedstawiono w tab. 1.

Nawet gdy ktoś uważa, że dobrze zna siebie, i wie, co chce w swoim życiu robić, 
dokonanie rzetelnej autoanalizy osobistej charakterystyki potrzeb i predyspozycji 
pozwala precyzyjniej określić nie tylko rodzaj wykonywanego zawodu, ale też typ 
organizacji, w której będzie można się w pełni zrealizować. Ważne znaczenie ma tu 
rzetelne zidentyfikowanie swoich mocnych stron – atutów będących dźwignią roz-
woju zawodowego i wskazujących obszary, w których mamy największe możliwo-
ści osiągania sukcesów i powodzeń.
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Tabela 1. Analiza SWOT

Silne strony Słabe strony
Jakie są twoje zalety – mocne strony, atuty? •
Co robisz dobrze – z czym nie masz żadnych  •
problemów? 
Za co chwalą cię inni – w czym jesteś naj- •
lepszy? 
Co najbardziej lubisz robić? •
Jakie podstawowe wartości są dla ciebie naj- •
ważniejsze?

Jakich umiejętności czy zdolności ci najbardziej  •
brakuje?
Co jest robione niedobrze – z czym masz naj- •
większe problemy?
Czego powinieneś unikać, co ograniczać lub wy- •
eliminować?
Czy inni dostrzegają twoje słabe strony, których  •
ty nie dostrzegasz? 
Czy twoi rówieśnicy robią coś lepiej od ciebie? •

Szanse Zagrożenia
Jakie osoby sprzyjają ci i możesz zawsze na  •
nie liczyć?
Z pomocy jakich instytucji możesz skorzy- •
stać?
Czy twoje możliwości ekonomiczne stano- •
wią dla ciebie szansę?
Czy masz jakieś specjalne uprawnienia? •

Kto i co może ci przeszkadzać? •
Czy obecne okoliczności mogą się zmieniać (na  •
dobre czy na złe)?
Która sfera jest stabilna i niezmienna? •
Czy twoje możliwości ekonomiczne stanowią  •
dla ciebie zagrożenie?

Źródło: opracowano na podstawie [Falkiewicz 2005, s. 21]. 

Nie bez znaczenia jest też uświadomienie sobie swoich słabych stron – słabości, 
złych nawyków, które często powodują pojawienie się różnych problemów i porażek 
zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu codziennym. Dlatego też należy w miarę 
swoich możliwości walczyć z nimi, eliminować je lub po prostu pogodzić się i zaak-
ceptować je (dotyczy to tych słabości, których nie potrafimy lub nie możemy wy-
eliminować). Jednakże główna nasza uwaga powinna być skupiona na mocnych 
stronach, które powinniśmy zawsze eksponować, a przede wszystkim dalej je roz- 
wijać.

2.2. Metoda R.N. Bollesa – obraz mojej idealnej pracy

Kolejną metodą diagnozy jest propozycja R.N. Bollesa, autora bestsellerowej 
książki pt. Spadochron. Praktyczny podręcznik dla planujących karierę, poszukują-
cych pracy i zmieniających zawód, dotycząca pełnego poznania siebie i właściwego 
wyboru przyszłej pracy [Bolles 1999]. Autor porównuje człowieka z kwiatem, który 
w jednych warunkach rozkwita – jest szczęśliwy i wykorzystuje pełnię swoich moż-
liwości, a w innych słabnie i zamiera – zniechęca się i obniża swoją efektywność. 
Dlatego też, aby znaleźć dla siebie odpowiednie środowisko pracy, a także prawidło-
wo określić kierunek przyszłego rozwoju zawodowego, należy bardzo dokładnie 
przeanalizować „osiem płatków” swojego ja – czyli inaczej obszarów wiedzy o 
sobie samym, a mianowicie (zob. rys. 1):
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Rys. 1. Obraz mojej idealnej pracy

Źródło: opracowano na podstawie [Bolles 1999, s. 108].

1. Otoczenie fizyczne, w którym chcesz pracować – warunki pracy i lokaliza-
cja geograficzna – miejsce, w którym pracowałoby ci się najlepiej. 

2. Duchowy i emocjonalny klimat, w którym chcesz pracować – zgodność 
z twoją „filozofią życiową”, wartościami i zasadami postępowania, przekonania 
szczególnie dla ciebie ważne, które chciałbyś stosować w swojej pracy i życiu. 

3. umiejętności, którymi lubisz się posługiwać, zadania, jakie lubisz wyko-
nywać – jakie masz zdolności w odniesieniu do rzeczy, informacji i ludzi oraz jak 
chciałbyś wykorzystywać swoje zdolności, jaki jest twój styl działania.

4. Ludzie, z którymi chciałbyś mieć do czynienia – klienci, współpracownicy, 
przełożeni i podwładni, partnerzy i kontrahenci – ich cechy i rodzaj problemów, nad 
jakimi chcesz z nimi pracować.

5. Informacje, z jakimi chciałbyś mieć do czynienia – dziedziny zaintereso-
wań i forma, w jakiej ta wiedza jest podana.

6. Rzeczy, przedmioty, z jakimi chciałbyś mieć do czynienia – czym chciałbyś 
się posługiwać lub jakie produkty chciałbyś wytwarzać.

7. Rezultaty, jakie chciałbyś osiągać w perspektywie krótko- i długotermi-
nowej – jaki typ „psychicznych nagród” motywuje cię do pracy, jakie efekty chcesz 
uzyskiwać w wyniku swych wysiłków.

Otoczenie

Korzyści
Narzędzia

i
Środki

Rezultaty

1. 2.

4.

5.
6.

7.

8. 3.
Umiejętności

Zadania



 Diagnoza potencjału rozwojowego pracowników  209

8. Korzyści – wymierne aspekty, jakie chciałbyś uzyskiwać ze swojej pracy 
– wynagrodzenie finansowe i inne profity z pracy, takie jak: pozycja, prestiż, kontak-
ty ze znanymi ludźmi [Bolles 1999, s. 108-145].

 Zdaniem R.N Bollesa, rzetelne udzielenie odpowiedzi odnośnie do wszystkich 
poruszonych zagadnień wystarczająco zawęża obszar poszukiwań i pozwala na 
właściwe ukierunkowanie dalszych starań, i to zarówno bezpośrednio związanych 
z kształtowaniem własnej kariery zawodowej, jak i nastawionych na dalszy rozwój 
kompetencji. 

2.3. Diagnoza profilu zainteresowań zawodowych

Aby dokonać diagnozy profilu zainteresowań zawodowych, można posłużyć się 
kwestionariuszem do badania preferencji zawodowych J. Hollanda opracowanym w 
1971 r. w formie zestawu do samobadania – Self-Directed Search (SDS), w Polsce 
znanym pod nazwą Zestaw do Samobadania (ZdS) [Łącala, Noworol, Beauvale 
2000]. Ocenia on stopień podobieństwa osób badanych do typów osobowości oraz 
przekłada to podobieństwo na klasyfikację zawodów. Zestaw do Samobadania po 
dokonanej adaptacji kulturowej, czyli dopasowaniu wersji pierwotnej do polskiej 
specyfiki kulturowej oraz przygotowaniu wersji polskiej testu, stał się najbardziej 
popularnym narzędziem wykorzystywanym w poradnictwie zawodowym. Jednakże 
prawa do stosowania Zestawu do Samobadania J.L. Hollanda Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej miało do końca 2005 r.

Aktualnie w poradnictwie zawodowym z powodzeniem stosowana jest polska 
wersja autotestu duńskiego Zainteresowania i preferencje zawodowe, który ma za 
zadanie pomóc badanemu w podjęciu decyzji o tym, jakiego rodzaju pracę chciałby 
wykonywać. Zawiera stwierdzenia obrazujące czynności, sposoby postępowania, 
zachowania oraz sposoby postrzegania otoczenia, niezbędne w różnych zawodach 
i na różnych stanowiskach pracy. Autotest zawiera 90 tego typu stwierdzeń [Woźni-
ca-Bańka 2007].

Zastosowanie tego testu umożliwia oszacowanie pełnego profilu preferencji za-
wodowych danej jednostki oraz na tej podstawie podjęcia działań szkoleniowych 
czy rozwojowych. Znając profil osobowy i charakter środowiska, można z dużym 
prawdopodobieństwem przewidywać przyszłe zachowania ludzi – preferowane style 
działania, role zawodowe, sukcesy i porażki, poziom aspiracji, stopień osiągania 
celów i radzenie sobie w sytuacji kryzysowej [Kossowska 2001, s. 191-193].

2.4. Analiza portfolio personalnego

Organizacje mogą dokonywać diagnozy potencjału rozwojowego swoich pra-
cowników, m.in. opierając się na tzw. technice portfolio personalnego, według której 
ogół zatrudnionych w firmie pracowników można podzielić na cztery kategorie:

1) solidni pracownicy – „dojne krowy” – osiągający wysokie efekty pracy, 
którzy jednak osiągnęli już szczyt swoich możliwości rozwojowych,
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2) najlepsi pracownicy – „gwiazdy” – osiągający wysokie efekty i przejawiają-
cy jednocześnie zdolności rozwoju i wysoką wewnętrzną motywację do osiągnięć,

3) pracownicy mało przydatni – „balast” – osoby o niskich kwalifikacjach, 
niekompetentne oraz niewykazujące chęci do pracy i rozwoju,

4) pracownicy problematyczni – „znaki zapytania” – mający wysoki poten-
cjał rozwojowy, lecz nieosiągający wyników adekwatnych do swoich możliwości 
[Górska 2001, s. 80-81]. 

Optymalną grupę kandydatów do dalszego rozwoju zawodowego i awansu two-
rzą pracownicy najlepsi, a jednocześnie aktywni i chętni do ciągłego doskonalenia 
zawodowego. Biorąc pod uwagę tzw. schemat sukcesu, można zauważyć, że pracow-
nicy problematyczni po zainwestowaniu w nich mogą stać się „gwiazdami”, a na-
stępnie „dojnymi krowami”. Jednakże przyjęcie schematu porażki będzie polegało 
na przechodzeniu wszystkich pracowników firmy do kategorii „mało przydatni”. Ze 
względu na to warto jest równolegle z analizą portfolio personalnego prowadzić 
w organizacji również analizę opłacalności inwestowania w pracowników. Niewła-
ściwe stosowanie portfolio personalnego może powodować „zaszufladkowanie” 
pracownika i budzić oczywisty sprzeciw oraz wiele wątpliwości natury etycznej. 
Mimo świadomości niedoskonałości metod diagnozowania możliwości rozwojo-
wych posiadanych zasobów, niepodejmowanie klasyfikacji personelu może znacz-
nie zwiększyć ryzyko personalne organizacji polegające na nieuzyskaniu zwrotu 
z inwestycji w rozwój swoich pracowników.

2.5. Koncepcja „kotwic kariery” E.M. Scheina

Koncepcja ,,kotwic kariery” zakłada ścisły związek pomiędzy postulowany- 
mi przez pracowników motywacjami i potrzebami, wyznawaną hierarchią wartości 
oraz postrzeganymi zdolnościami i umiejętnościami a wybranym rodzajem kariery. 
W rezultacie swoich badań E.M. Schein wyodrębnił siedem „kotwic kariery”, a mia-
nowicie: kompetencje techniczne/funkcjonalne (skupienie się na treści pracy – ka-
riera specjalisty); kompetencje kierownicze (dążenie do naczelnych szczebli zarzą-
dzania – kariera menedżerska); bezpieczeństwo i stabilizacja (pewność pracy i dobra 
płaca); kreatywność i przedsiębiorczość (wyzwania), autonomia i niezależność, 
usługi i poświęcenie dla innych oraz styl życia [Jamka 2002, s. 236-238].

Ponadto zauważył on, iż zakotwiczenia kariery mają istotny wpływ na kierunek 
lub typ kariery obranej przez daną jednostkę w trakcie kształtowania swojego roz-
woju zawodowego. Planując rozwój zawodowy pracowników, warto więc zadbać 
o to, by każdy miał możliwość rozważenia trafności wyboru kierunku własnego roz-
woju pod kątem zgodności z dosyć trwałymi preferencjami motywacyjnymi wyni-
kającymi z „kotwic”. Na przykład pracownik może mieć bardzo słabą „kotwicę 
– ukierunkowanie na wyzwania”, a bardzo silną „kotwicę – styl życia”, czyli wyka-
zywać troskę o rozwój osobisty ściśle powiązany z zawodowym, o rodzinę, samo-
dzielne organizowanie czasu, a pracuje w organizacji o kulturze rywalizacyjnej, 
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gdzie awans i wynagrodzenia stanowią jedyne motywatory. Rezultatem tego mogą 
być nieefektywne postawy i zachowania oraz silnie odczuwany wewnętrzny konflikt 
[Iwanowska-Polkowska 2007]. 

3. Podstawowe błędy w ocenie potencjału rozwojowego pracowników 
i ich konsekwencje

Każdy człowiek w trakcie swojego życia nieustannie przechodzi różne metamor-
fozy, najważniejsze jest jednak to, by zmiany te nie ignorowały jego natury i nie były 
wbrew posiadanemu potencjałowi. Ze względu na to uświadomienie sobie własnego 
potencjału zawodowego stanowi ważne zadanie stojące przed każdym pracowni-
kiem. Błędne jest twierdzenie, że obowiązkiem organizacji jest troska o rozwój 
kompetencji swoich pracowników. Podstawowa odpowiedzialność za rozwój pra-
cowników spoczywa przede wszystkim na nich samych, a rolą organizacji jest uła-
twianie tego procesu między innymi poprzez dostarczenie narzędzi diagnozy poten-
cjału i metod jego rozwoju, wsparcie pracownika w codziennej pracy tak, by miał 
szansę doskonalenia się i rozwoju. 

Ważne jest, by w trakcie tego procesu nie popełnić trzech podstawowych rodza-
jów błędów, a mianowicie [Suchar 2003, s. 95-96]: 

błędu niedoszacowania potencjału •  zawodowego – występuje on wówczas, 
gdy potencjał danego pracownika zostaje oceniony zbyt nisko, co w konsekwencji 
prowadzi do zamknięcia lub ograniczenia perspektyw dalszego rozwoju, poczu-
cia niesprawiedliwości i frustracji. Z punktu widzenia pracowników poddawa-
nych diagnozie błąd ten jest najbardziej dotkliwy i często odbierany w katego-
riach osobistej krzywdy. Jest on równie szkodliwy dla organizacji, gdyż pozbawia 
ją zysków wynikających z pełnego wykorzystania rzeczywistych zasobów tkwią-
cych w jej pracownikach;
błędu nietrafnego rozpoznania i złego ukierunkowania •  potencjału zawodo-
wego – występuje on wówczas, gdy dana jednostka realizuje ścieżkę rozwoju 
sprzeczną z jej zainteresowaniami i cechami osobowości. Błąd ten wydaje się 
mniej groźny w skutkach, gdyż nie pozbawia całkowicie możliwości rozwoju 
zawodowego danego pracownika, lecz skazuje go na ciągłe przezwyciężanie 
trudności i rozwiązywanie problemów, które go przerastają, do rozwiązywania 
których nie ma właściwych predyspozycji i umiejętności. Z punktu widzenia 
organizacji błąd ten jest bardziej niekorzystny, bowiem zamiast lepszego wyko-
rzystania możliwości rozwojowych pracowników powoduje jego pogorszenie, 
ponadto jest źródłem różnych konfliktów wśród pracowników, prowadzi do ob-
niżenia efektów pracy czy też utraty wartościowych pracowników; 
błędu przeszacowania potencjału zawodowego •  – występuje on wówczas, gdy 
rzeczywiste możliwości rozwojowe pracownika zostają ocenione za wysoko. 
Z punktu widzenia pracowników błąd ten nie jest oceniany jako groźny, a w 
wielu przypadkach osoby o zawyżonym potencjale czują się bardzo dowarto-
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ściowane i uważają, że spotkało je szczęście. Jednakże w pracy stają przed wy-
zwaniami, z którymi nie są w stanie sami sobie poradzić, prowadzi to do wielu 
niepowodzeń i porażek, konsekwencje których ponosi zarówno sam pracownik, 
jak i organizacja, w której jest zatrudniony. 
Wybierając karierę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, preferencjami, typem 

osobowości, człowiek ma dużą szansę na osiągnięcie w pracy sukcesu i zadowolenia. 
Dlatego też tak ważne jest właściwe określenie własnej osobowości, swych upodo-
bań, zainteresowań, preferencji i dążeń, a następnie wybranie takiej drogi swego 
rozwoju zawodowego, która by w pełni umożliwiała dostosowanie skali wyzwań do 
zakresu możliwości, a więc odczuwanie zadowolenia, radości, satysfakcji i przyjem-
ności z pracy [Penc 2005, s. 312].

4. Zakończenie

Przeprowadzając diagnozę potencjału zawodowego pracowników, należy przede 
wszystkim starać się zapewnić maksymalny obiektywizm, a także wyeliminować 
błędy związane z systemem ocen, a więc prowadzić rzetelne, pozbawione stereoty-
pów i uprzedzeń oceny pracowników. Rezultaty inwestowania w rozwój zawodowy 
pracowników są mało przewidywalne i często nieoczekiwane. Nie ma żadnej gwa-
rancji, że organizacja, inwestując w wiedzę, w pełni wykorzysta jej wartość, nie ma 
ona bowiem nieograniczonej kontroli nad osobami, które ją sobie przyswoiły (za-
wsze istnieje obawa, że mogą przejść do konkurencji). Dlatego też często organiza-
cje preferują model sita, zamiast podejmować inwestycje w rozwój własnych pra-
cowników, oraz rozbudzają intensywną konkurencję (czy też wręcz rywalizację) 
między pracownikami (tzw. wyścig szczurów). Jeśli organizacja traktuje pracowni-
ków w kategoriach nie tylko kosztów, ale przede wszystkim aktywów, to zapewnia 
im pomoc w regularnym ocenianiu poziomu ich potencjału rozwojowego, stara się, 
by skupiali się oni na ustawicznym uczeniu się i rozwoju. Dla organizacji ważna 
staje się wówczas prawidłowa orientacja, jakimi uzdolnionymi ludźmi dysponuje, 
oraz efektywne ich wykorzystanie i rozwijanie [Mayo 2002, s. 64].

Aby móc zatem w pełni wykorzystać potencjał rozwojowy swoich pracowników, 
organizacja powinna określać ich predyspozycje, kompetencje, wiedzę, doświadcze-
nie, umiejętności oraz wrodzone zdolności. Diagnoza potencjału rozwojowego pra-
cowników daje wiele innych korzyści, a mianowicie:

zapewnia wiarygodne i obiektywne informacje o kompetencjach zawodowych  •
pracowników,
pozwala na pr • aktyczną weryfikację deklarowanych przez pracowników umie-
jętności, 
stanowi źródło cennych informacji dla kadry menedżerskiej o pracow • nikach, 
gwarantuje opracowanie planu szkoleń i doskonalenia zawodowego pracow-  •
ników, 
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umożliwia planowanie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego,  •
pozwala stworzyć bank kadry rezerwowej z osób o najwyższym potencjale roz- •
wojowym, 
zapewnia opracowanie skutecznego systemu motywacyjnego.  •
Trudno jest dziś znaleźć organizację, w której nie byłyby podejmowane jakie-

kolwiek działania mające na celu rozwój pracowników. Rzadko jednak działania te 
są traktowane całościowo i powiązane z ogólną strategią organizacji – często stano-
wią jedynie doraźne źródło poprawy sytuacji firmy.
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ASSESSMENT OF DEvELOPMENT POTENTIAL OF EMPLOYEES

Summary

The purpose of this study is to present some selected methods of assessment of development po-
tential of employees and their impact on optimal usage of the staff. Furthermore, basic errors in evalu-
ation of development potential of employees along with their consequences were indicated.
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Sylwia Stańczyk

KuLTuRA ORGANIZACYJNA – METODOLOGIA BADAń

1. Wstęp

Wraz z rozwojem nurtu kulturowego w nauce o zarządzaniu uwaga badaczy 
koncentruje się wokół niematerialnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw 
jako źródła sukcesu na rynku. Jednak tak jak kilkanaście lat temu, również obecnie 
problemy w tym zakresie oscylują wokół podobnych kwestii – stworzenia podstaw 
teoretycznych nurtu kulturowego, jednoznacznego zdefiniowania kultury organiza-
cyjnej oraz doboru odpowiedniej metodyki badań w tym indeterministycznym ob-
szarze przedsiębiorstwa. Wszystkie z wymienionych dylematów, a szczególnie 
ostatni, nabierają szczególnego znaczenia wobec zwiększającego się poziomu umię-
dzynarodowienia przedsiębiorstw. Otwieranie się jednych rynków na drugie sprzyja 
bowiem generowaniu problemów dopasowania kulturowego, a skuteczność proce-
sów integracyjnych pozwalających osiągnąć synergię kulturową w dużej mierze jest 
uwarunkowana aspektem metodycznym ukierunkowanym na ustalenie podobieństw 
i różnic uczestników odmiennych kultur [Pocztowski 2004, s. 74]. 

Celem opracowania jest zaprezentowanie podstawowych problemów metodolo-
gicznych w zakresie krajowych i międzynarodowych badań nad kulturą organizacyj-
ną. Podejmowane zagadnienie okazuje się niezmiernie ważne z punktu widzenia 
ciągle rozwijającego się nurtu kulturowego w nauce o organizacji i zarządzaniu oraz 
braku jego stabilnych, jednorodnych podstaw. Wydaje się wielce prawdopodobne, 
że nurtowi kulturowemu ciągle będzie towarzyszył dotychczasowy ontologiczny, 
epistemologiczny i metodologiczny „galimatias”, co wynika z wieloznaczności sa-
mego pojęcia, wielopoziomowości struktury i indeterministycznego charakteru kul-
tury organizacyjnej, ale jak mówi M. Kostera: „wszystkie próby systematyzacji uczą 
nas przede wszystkim pokory w naszych próbach uporządkowania świata, czy nawet 
jego wycinka” [Kostera 1996, s. 72]. Tutaj podjęto próbę systematyzacji kwestii 
natury metodologicznej nurtu kulturowego w zarządzaniu.

Przedstawione w opracowaniu zagadnienia, rozważania i wnioski powstały na 
podstawie studiów literatury przedmiotu, w zakresie zarówno koncepcji czysto teo-
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retycznych, jak i dostępnych w literaturze przedmiotu wyników badań empirycz-
nych, oraz na bazie pracy naukowej w ramach projektu badawczego nr 0813/H03/ 
2007/321.

2. Kultura organizacyjna – przedmiot badań

Kultura to wspólne, wyuczone w ciągu życia wzorce myślenia i zachowania, 
które są wzmacniane w wyniku presji środowiska [Czinkota i in. 1994, s. 264]; za: 
[Bjerke 2004, s. 19]. Każda organizacja rozwija więc charakterystyczną dla siebie 
kulturę, która jest pod pewnym względem odmienna od jakiejkolwiek innej – przed-
siębiorstwa różnią się swoim „charakterem”, „duchem”. Ponieważ każda organiza-
cja ma określony, odmienny, charakterystyczny dla siebie system wartości, badacze 
borykają się z problemami wyboru właściwego przedmiotu badań kultury organiza-
cyjnej. Oczywiście najłatwiej jest przeprowadzić badania ze względu na zewnętrzne 
przejawy kultury organizacji (np. symbole, język – artefakty). Przejawy kultury or-
ganizacji mogą niewątpliwie służyć jako parametry różnic kulturowych w organiza-
cji i między organizacjami, ponieważ w pewnym sensie dostarczają informacji 
o głównych przekonaniach i założeniach (za: [Schein 1985, s. 14]), lecz wnioskowanie 
o kulturze z jej przejawów może być bardzo ryzykowne, a w każdym razie należy 
tutaj zachować należytą ostrożność interpretacyjną. 

Istoty kultury organizacji nie można poznać bez identyfikacji jej wewnętrznych 
elementów, a mianowicie wartości organizacyjnych. Do identyfikacji i opisu kultury 
organizacyjnej służą najczęściej podstawowe wymiary wartości, które pierwotnie 
były wykorzystywane do badania odmienności kulturowych w różnych krajach 
przez G. Hofstedego [2000]. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują 3 następu-
jące:

1. Dystans władzy (hierarchia a heterarchia). Jest to stopień nierówności mię-
dzy ludźmi wynikający z zajmowanej przez nich pozycji w strukturze organizacyj-
nej. Hierarchiczność jest dominującą cechą kultur w krajach europejskich o rodowo-
dzie łacińskim: we Francji i w Hiszpanii, w krajach Ameryki Łacińskiej oraz w 
krajach azjatyckich i afrykańskich. Równość jest typowa dla Stanów Zjednoczo-
nych, Wielkiej Brytanii i krajów będących w przeszłości pod jej wpływem [Hofstede 
2000, s. 64-65]. W Polsce, według badań Ł. Sułkowskiego, można obserwować 
przejawy orientacji równościowej w świadomości ludzi, ale w organizacjach w dal-
szym ciągu przeważa formalizacja i autorytaryzm, które sprzyjają hierarchiczności 
[Sułkowski 2002, s. 112-133].

2. Tolerancja a unikanie niepewności. Wymiar ten wyraża stopień tolerancji 
pracowników na struktury niesolidne, na niejasne i nieprzewidywalne zdarzenia w 
firmie. Według badań G. Hofstedego, wysoka tolerancja niepewności jest charakte-
rystyczna dla kultur azjatyckich (oprócz Japonii i Korei Południowej), krajów afry-

1 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2008.
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kańskich oraz anglosaskich i nordyckich. Niska tolerancja niepewności typowa jest 
dla Ameryki Łacińskiej, łacińskiej Europy i krajów śródziemnomorskich [Hofstede 
2000, s. 181]. Badania Ł. Sułkowskiego wskazują, że w polskich organizacjach za-
czyna przejawiać się wysoka tolerancja niepewności [Sułkowski 2002, s. 112-133].

3. Indywidualizm a kolektywizm. Kultura indywidualna w firmie powoduje, że 
pracownicy działają we własnym interesie. Kultura kolektywna zaś łączy pracowni-
ka z grupą pracowniczą, z której nie jest łatwo się wyzwolić. Indywidualizm jest 
cechą charakterystyczną społeczeństwa amerykańskiego i innych krajów angloję-
zycznych oraz niektórych europejskich (Holandia, Włochy, Belgia, Dania). Kolekty-
wizm jest dominującą wartością w Japonii czy w Chinach [Hofstede 2000, s. 100]. 
W badaniach Ł. Sułkowskiego Polska uzyskała najwyższy wskaźnik wspólnotowo-
ści spośród badanych krajów (Rosji, Ukrainy, Niemiec, Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej) [Sułkowski 2002, s. 112-133]. Wynika to prawdopodobnie z 
kulturowego znaczenia rodziny, która podporządkowuje sobie jednostki. Przejawem 
wspólnotowości jest też duże znaczenie relacji międzyludzkich, a także powiązań 
personalnych (którego negatywnym efektem może być tworzenie się klik). Wspól-
notowość oznacza unikanie konfliktów i prezentowanie na zewnątrz pozornej jedno-
myślności.

Należy pamiętać, że wymienione wymiary są istotnymi, niezależnymi warto-
ściami różnicującymi kultury narodowe, a w przypadku kultur organizacyjnych w 
danym kraju bardziej właściwe jest badanie różnic kulturowych pod względem po-
czucia wspólnoty codziennych praktyk. Istota tego zjawiska wynika z dzielenia tych 
samych przekonań, zasad i wartości, stanowiących podstawowe wzory zachowania 
się członków danej zbiorowości, a które zostały wykształcone i wyuczone przez nich 
w trakcie wspólnej realizacji zadań, przyczyniając się do ich efektywnego funkcjo-
nowania w rzeczywistości. Kultura organizacyjna przejawia się więc w codziennej 
praktyce. Wśród wymiarów praktyk stosowanych w krajowych badaniach nad kul-
turą organizacyjną znajdują się następujące antynomie [Hofstede 2000, s. 277-282; 
Cultural Differences... 2003]:

priorytet procedur a priorytet wyników, –
troska o pracownika a troska o zadania, –
gminność a cechowość (orientacja lokalna a orientacja kosmopolityczna), –
system otwarty a system zamknięty, –
luźna a ścisła kontrola, –
normatywność a pragmatyzm (orientacja wewnętrzna a orientacja zewnętrzna). –
Jak zauważył G. Hofstede, różnice w wartościach uczestników kultur organiza-

cyjnych są nieznaczne, natomiast duże zróżnicowanie jest w sferze praktyk. Na po-
ziomie narodu zależność wartości i praktyk jest natomiast odwrotna do tej, jaka wy-
stępuje na poziomie organizacji – różnice występują głównie w sferze wartości, 
a tylko w nieznacznym stopniu w sferze praktyk. Wniosek ten wynika z faktu, że 
wartości członków organizacji zależą głównie od czynników zewnętrznych – kultu-
ry narodowej, a nie od przynależności organizacyjnej jako takiej [Hofstede 2000, 
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s. 268]. W obliczu badań nad różnorodnością kulturową w przedsiębiorstwach mię-
dzynarodowych nie należy zatem zapominać o konieczności zastosowania wymia-
rów, które z kolei w analizowaniu przedsiębiorstwa krajowego nabierają znaczenia 
podstawowego.

3. Kultura organizacyjna – metoda badań

W momencie wyboru metody badań kultury organizacyjnej dochodzi do kon-
frontacji poglądów dotyczących efektywności stosowania podejść ilościowych i ja-
kościowych. Zarówno ujęcie ilościowe, jak i jakościowe ma swych zwolenników i 
przeciwników wśród badaczy kultury organizacyjnej. Są też autorzy, którzy próbują 
godzić te dwa sposoby badania [Ochinowski, Grzywacz 2003, s. 251].

Badania jakościowe, określane mianem badań idiograficznych, są niewątpliwie 
stosowne, gdy przedmiotem badań są zjawiska niełatwo poddające się uogólnieniu 
[Chełpa 2003, s. 68] czy też zjawiska, o których niewiele wiadomo (badania eksplo-
rujące) [Kostera 2003, s. 25]. Fenomenologiczne i interpretatywne podłoże badań 
jakościowych, przez które należy rozumieć bliski kontakt badacza z osobami wy-
twarzającymi czy przedstawiającymi dane empiryczne, ma swoje zalety i wady [Ko-
necki 2000, s. 18]. Badacz jest tutaj zorientowany na wyczerpujący opis jednostko-
wych zjawisk wraz z próbą uchwycenia tych zdarzeń zewnętrznych, które mogą 
zmieniać jakościowo zjawiska poddane badaniom. Badanie ma zatem charakter in-
dywidualny, zmierza do zidentyfikowania cech badanego zjawiska oraz ukazania 
jego wyjątkowości [Chełpa 2003, s. 68]. Przy całej atrakcyjności badań jakościo-
wych rodzi się jednak wątpliwość co do jego obiektywności (czy inny obserwator 
odebrałby dane zjawisko w taki sam sposób?) i uniwersalności (w jakim stopniu 
dany przypadek pozwoli zrozumieć inne przypadki?).

Badania ilościowe są z pewnością bardziej obiektywne (niezależność od osoby 
badającej) i pozwalają na kontynuację stosowania tych samych instrumentów ba-
dawczych w czasie, czyli na zachowanie ciągłości badań. Ponadto gdy wyniki badań 
są niekorzystne dla zainteresowanych, to badania ilościowe mają większą siłę prze-
konywania [Hofstede 2000, s. 271]. Przy wszystkich tych zaletach niewątpliwym 
niebezpieczeństwem jest jednak zatracenie istoty kultury jako całości. Łatwo wów-
czas o wniosek, że można nią manipulować, a stąd tylko krok do traktowania jej 
w sposób czysto instrumentalny. 

Zwolennicy perspektywy funkcjonalno-obiektowej nurtu kulturowego w zarzą-
dzaniu zwykli traktować kulturę jako zjawisko mierzalne i wymierne. W związku z 
tym dominują tutaj ilościowe metody badawcze, a badacze skupiają się głównie na 
zewnętrznych i widocznych przejawach kultury, pomijając znaczenie nieuchwyt-
nych i nieuświadomionych wartości i założeń podstawowych. Główną zaletą per-
spektywy funkcjonalnej jest pragmatyzm i obiektywizm, a do wad należy m.in. 
uproszczone i niewystarczające przedstawienie fenomenu kultury organizacyjnej 
[Scholz, Hofbauer 1990] – wykorzystanie kwantytatywnych metod badawczych do 
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analizy trudno mierzalnej i słabo wymiernej kultury organizacyjnej [Pierzchawka 
2003, s. 18].

W perspektywie subiektywno-interpretatywnej, ujmującej kulturę organizacyjną 
jako rdzenną metaforę, dominują z kolei jakościowe metody badawcze, a badacze 
koncentrują się na znaczeniach, interpretacji symboli oraz głęboko ukrytych i nie-
uświadomionych wartościach i założeniach. Badacz nie wyciąga tutaj wniosków, 
stara się tylko wyjaśnić i interpretować dane zjawiska, dążąc przy tym do wyzbycia 
się własnego sposobu postrzegania rzeczywistości. Mimo wielu zalet, perspektywa 
interpretatywna jest poddawana krytyce ze względu na długi czas i wysokie koszty 
kilkakrotnego przeprowadzania interpretacji, trudności w wyzbyciu się własnej per-
cepcji badacza, a także brak pragmatyzmu oraz brak implikacji wyników badań dla 
praktyki i przyszłych badań [Pierzchawka 2003, s. 19].

Wady i zalety obu przedstawionych perspektyw rodzą wiele dylematów meto-
dycznych, wobec których rozwiązaniem może być podejście zintegrowane, traktują-
ce obie perspektywy jako wzajemnie się uzupełniające. W praktyce oznacza to moż-
liwość łączenia paradygmatu funkcjonalistycznego i interpretatywnego, a więc 
łączenia elementów jakościowych z ilościowymi w badaniach kulturowych. Cho-
ciaż jedni badacze twierdzą, że „(...) synteza (paradygmatów) nie jest możliwa, po-
nieważ są one w swojej czystej formie sprzeczne. Są one alternatywami (...)” [Bur-
rell, Morgan 1979, s. 25], to wielu innych jest jednak skłonna uznawać wzajemne 
uzupełnianie się paradygmatów, bowiem „każda z tych perspektyw przedstawia je-
dynie częściowe spojrzenie na rzeczywistość, a więc razem dają one repertuar uzu-
pełniających się sposobów analizowania organizacyjnej rzeczywistości” [Astley, 
Van de Ven 1983, s. 251].

Podejście zintegrowane zakłada, że „kultura organizacyjna da się zrozumieć 
wtedy, gdy wybierze się syntezę funkcjonalnego wykorzystania, obiektywnego uję-
cia i interpretatywnego wyjaśniania kulturowych fenomenów z subiektywnego 
punktu widzenia członków organizacji” [Scholz, Hofbauer 1990, s. 35]. Sposób ro-
zumienia kultury oparty na dwóch perspektywach jednocześnie daje możliwość do-
strzeżenia roli nieuświadomionych założeń i wartości oraz ustrukturalizowania ba-
dań, skonkretyzowania wniosków badawczych i ukształtowania takiej kultury 
organizacyjnej, która przyczyniłaby się do sukcesu instytucji.

Taki swoisty pluralizm metod badawczych można odnaleźć w szczególnie uży-
tecznej w obszarze kultury organizacyjnej metodzie badawczej, a mianowicie – w 
procedurach triangulacji [Konecki 2000, s. 77-98]. Triangulacja w badaniach kultu-
rowych oznacza stosowanie różnych metod (ilościowych i jakościowych), różnych 
niezależnych źródeł danych bez określania ich liczb, wprowadzenie do badań wielu 
obserwatorów lub kontrolerów badań i wniosków (evaluators/auditors) czy wresz-
cie użycie wielu perspektyw teoretycznych do zinterpretowania pojedynczego zesta-
wu danych. Niestety i badania terenowe metodą triangulacji nie są pozbawione wad. 
Konieczność obserwacji uczestniczącej jako podstawowej techniki badawczej po-
woduje, że badacz boryka się z problemem adekwatnego opisu rzeczywistości, jej 
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wytwarzania w wymiarze temporalnym (rzeczywistość zmienia się w miarę upływu 
czasu) oraz w wymiarze interakcyjnym (badacz jest pod wpływem obserwowanej 
rzeczywistości społecznej, wywierając wpływ również na nią). Procedury triangula-
cji oznaczają też długotrwały i kosztowny proces kilkakrotnego przeprowadzania 
interpretacji, co stanowi duże ryzyko obniżenia elastyczności w dobie turbulentnego 
otoczenia biznesowego wymuszającego konieczność szybkiego dostosowywania.

4. Kultura organizacyjna – podmiot badań

Można zakładać a priori, że wybór metody badań nad kulturą organizacyjną ma 
duży wpływ na osiągane wyniki – ich poziom ogólności, obiektywizm czy uniwer-
salizm. Wyniki badań nad kulturą organizacyjną będą też zależały od wyboru przed-
miotu badań i stopnia jego szczegółowości. Nie bez znaczenia okazuje się również 
wybór podmiotu badań kulturowych.

Dla przykładu zostanie w tym miejscu przedstawiona analiza wyników najbar-
dziej znanych, najobszerniejszych, porównawczych badań kultur narodowych. 
Wśród nich należy z pewnością wymienić badania G. Hofstedego przeprowadzone 
na przełomie lat 60. i 70. i później (niestety nie uwzględniających Polski), oraz ba-
dania F. Trompenaarsa (później też Ch. Hampden-Turnera) na przełomie lat 80. i 90. 
Polska kultura na tle innych kultur nie doczekała się tak szerokich badań. Warto tu 
jednak wspomnieć o badaniach porównawczych Ł. Sułkowskiego [2002], chociaż 
nie osiągnęły one takiej skali jak badania wcześniej wymienione. Należy też zazna-
czyć, że polscy badacze uzupełnili wyniki badań G. Hofstedego i F. Trompenaarsa. 
Model F. Trompenaarsa stworzony w 1993 r. został w 1995 r. wykorzystany do dia-
gnozy kultury organizacyjnej w Polsce przez A. Rakowską i A. Sitko-Lutek. Z kolei 
W. Nasierowski i B. Mikuła [1998, s. 495-509] dokonali identyfikacji poziomu pod-
stawowych wartości organizacyjnych, korzystając z gotowego narzędzia G. Hofste-
dego. Uzyskane wyniki dla Polski i porównawczo dla dwóch innych krajów przed-
stawiono w tab. 1. Zestawienie w tabeli zostało dokonane ze względu na 3 podstawowe, 
najczęściej pojawiające się w badaniach międzynarodowych wymiary wartości, 
a mianowicie poziom dystansu władzy, poziom indywidualizmu i tolerancji nie-
pewności.

Analizując przedstawione wyniki, należy zastanowić się, w czym tkwi sedno ich 
zróżnicowania. Pomijając w tym momencie aspekt różnic w metodach badawczych, 
które z pewnością miały wpływ na osiągnięte wyniki, czy też aspekt temporalny, 
warto przyjrzeć się wybranym kolejno podmiotom badawczym.

Badania G. Hofstedego obejmowały pracowników różnych szczebli koncernu 
IBM, zatrudnionych w 50 krajach. Wybór podmiotu badawczego był dla badacza 
celowy, bowiem została potwierdzona teza, że pewne wzorce myślenia, odczuwania 
i zachowania, które odróżniają członków jednej organizacji od drugiej (kultura orga-
nizacyjna), są charakterystyczne dla przedstawicieli danego narodu. Badania 
F. Trompenaarsa z zakresu kultury organizacyjnej w aspekcie międzynarodowym 
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były równie szerokie i objęły 50 krajów. Celem badań była identyfikacja czynników 
różniących kultury. Zdaniem Trompenaarsa są to 3 aspekty: problemy, które wy- 
nikają z relacji z innymi ludźmi, podejścia do czasu oraz do relacji z otoczeniem. 
W tym przypadku podmiotem badań byli kierownicy i dyrektorzy naczelni firm 
z różnych branż. Ł. Sułkowski przeprowadził badania porównawcze kultur w 5 kra-
jach, a 800 respondentów zajmowało stanowiska kierownicze i specjalistyczne. Celem 
tych badań było zweryfikowanie wpływu kultury społeczeństwa na kulturę organiza-
cji oraz opisanie polskiego kontekstu kulturowego i jego wpływu na organizacje 
w porównaniu z innymi krajami. 

Celowy dobór próby badawczej zgodnie ze stawianymi hipotezami badawczymi 
jest naturalny. Interpretując wyniki przeprowadzonych badań warto jednak zwrócić 
uwagę na ten aspekt i uwzględniać podmiot badawczy.

5. Podsumowanie

Nie od dziś wiadomo, że w kształtowaniu odpowiedniej kultury w przedsiębior-
stwie, zintegrowanej z procesem zarządzania zauważa się dużą szansę na odniesie-
nie sukcesu ekonomicznego. Kultura organizacyjna sprzyjająca efektywności stanowi 
warunek rozwoju organizacji w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Problem 

Tabela 1. Zestawienie poziomu podstawowych wartości dla 3 wybranych krajów według różnych
autorów

Poziom podstawowych wartości
[skala 0-100]*

Podstawowe wartości USA Niemcy Polska Autor i lata prowadzonych badań
Dystans władzy 38,46 33,65 69,23 G. Hofstede (1960/1970)

54 44 67,4 F. Trompenaars** (1980/1990)
37 50 38 Ł. Sułkowski (1990/2000)

Indywidualizm 100 73,62 61,54 G. Hofstede (1960/1970)
69 53 59 F. Trompenaars (1980/1990)
57 58 33 Ł. Sułkowski (1990/2000)

Unikanie niepewności 41,07 58,04 93,75 G. Hofstede (1960/1970)
61,43 67 61,57 F. Trompenaars (1980/1990)
64 61 57 Ł. Sułkowski (1990/2000)

  * Ze względu na różne jednostki, w których wyrażane były przedstawione wyniki – zostały one 
na potrzeby artykułu zunifikowane do jednej skali od 0 do 100.

** Wynik nie dotyczy tutaj stricte poziomu dystansu władzy, lecz postrzegania organizacji jako 
systemu mechanistycznego – eksponującego formalną strukturę i funkcje bardziej aniżeli elementy 
grupy i stosunki międzyludzkie [Rakowska, Sitko-Lutek 2000, s. 47].

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Hofstede 2000; Nasierowski, Mikuła 1998, s. 495-509; 
Trompenaars 1993; Rakowska, Sitko-Lutek 2000, s. 47-49; Sułkowski 2002].



 Kultura organizacyjna – metodologia badań  221

ten nabiera szczególnego znaczenia w przypadku zwiększającego się poziomu umię-
dzynarodowienia przedsiębiorstw. Panaceum na proefektywne kształtowanie kultu-
ry w organizacji jest poznanie niuansów metodologicznych zapewniających właści-
wą jej identyfikację, analizę i diagnozę. Może panaceum to zbyt szumne określenie, 
lecz wiedza ta jest z pewnością przydatna, by choć w nieznacznym stopniu zrozu-
mieć istotę organizacyjnego DNA. Użyteczne wnioski można tutaj syntetycznie 
przedstawić w następujący sposób:

1. Należy pamiętać, że w przypadku kultur organizacyjnych w danym kraju bar-
dziej właściwe jest badanie różnic kulturowych pod względem poczucia wspólnoty 
codziennych praktyk, a nie pod względem wartości uwarunkowanych kulturą na- 
rodową.

2. Analiza procesów kulturowych wymaga swoistego pluralizmu metodologicz-
nego, przy czym badania jakościowe pozwalają na precyzyjne sformułowanie pro-
blemu i budowę skuteczniejszego narzędzia badań reprezentatywnych, metody jako-
ściowe zaś (np. typu thick description – case studies) sprowadzają się do roli 
pomocniczej wobec metod reprezentatywnych i standaryzowanych (technik ilościo-
wych).

3. Wybór podmiotu badań nad kulturą organizacyjną ma istotny wpływ na osią-
gnięte wyniki badań. To wynika z odmiennych praktyk organizacyjnych istniejących 
w organizacji subkultur (np. subkultury właścicieli, subkultury menedżerów, subkul-
tury podwładnych).

Poruszone tutaj zagadnienia i sformułowane wnioski mogą być pomocne dla ba-
daczy fenomenu kultury organizacyjnej – zarówno dla naukowca, jak i dla menedże-
ra – z teoretycznego i z praktycznego punktu widzenia.
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ORGANIZATIONAL CuLTuRE – RESEARCH METHODOLOGY

Summary

This article indicates the main methodological problems of national and multinational organizatio-
nal culture’s research. These problems are very important in the face of an unforeseeable character of 
organizational culture, very complex and complicated structure and in the face of many different scien-
ce views of this conception. The considerated problems and conclusions in this paper are based on lite-
rature studies, literature studies results of an empirical research, and the author’s own research work.
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RENTA EKONOMICZNA – „NOWA” PERSPEKTYWA
ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

1. Wstęp

W artykule zostanie zaprezentowana ekonomiczna perspektywa decyzji strate-
gicznych. Rdzeniem rozważań jest renta ekonomiczna jako istotne źródło przewagi 
konkurencyjnej. Zostanie podjęta próba wskazania rodzajów renty ekonomicznej 
oraz możliwości ujawniania się określonego rodzaju renty jako konsekwencji okre-
ślonych wyborów strategicznych przedsiębiorstwa. Artykuł oparty jest na studiach 
literaturowych.

2. Renta ekonomiczna – sposób rozumienia

Każda organizacja funkcjonuje w określonym kontekście nazywanym otocze-
niem. Popularne są poglądy traktujące relacje między organizacją a jej otoczeniem 
(szczególnie otoczeniem sektorowym) w kategoriach gry. Rezultatem takiej gry jest 
wypracowana pozycja konkurencyjna. Miarą pozycji konkurencyjnej z reguły jest 
wynik ekonomiczny z działalności firmy. I do niedawna właśnie ta kategoria stano-
wiła linię przewodnią działań organizacji. Zasobowe podejście do zarządzania spo-
wodowało większe zainteresowanie kategorią renty ekonomicznej względem wyni-
ku ekonomicznego. Popularyzowana jest teza mówiąca o tym, że organizacje 
poszukują unikatowości, która ogranicza możliwości imitowania zasobów i działań 
organizacji przez konkurentów. W centrum uwagi znajdują się zasoby i umiejętno-
ści, które konkurenci są w stanie wyłącznie od danej organizacji nabyć. Takie zasoby 
i umiejętności z reguły jednak nie są przeznaczane do sprzedaży, ponieważ są źró-
dłem renty ekonomicznej. Przewaga konkurencyjna pojawia się wtedy, gdy przed-
siębiorstwo wypracuje mechanizm izolacyjny [Rumelt 1984], który utrudnia imito-
wanie właśnie takich zasobów i umiejętności. Organizacje w coraz większym 
zakresie próbują więc wykorzystać niedoskonałe rynki czynników (charakteryzują-
ce się np. asymetrią informacji), gdyż tu znajduje się potencjał do generowania renty 
ekonomicznej. Perspektywa zasobowa koncentruje się głównie na strategiach eks-
ploatacji posiadanych przez organizację specyficznych aktywów i umiejętności, ale 
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również na rozwijaniu nowych zasobów i zdolności. Źródłem renty ekonomicznej 
staje się kontrola rzadkich zasobów, które posiada organizacja, a podstawowymi 
obszarami strategicznego zainteresowania jest nabywanie umiejętności zarządzania 
tymi zasobami (invisible) oraz uczenie się.

Zasobowe podejście do zarządzania jest krytykowane ze względu na statyczne 
podejście do zagadnień strategicznych [Foss 1997], a także – przez środowisko in-
formatyków – za to, że jest modą i nie spełnia wymogów dyscypliny naukowej, po-
nieważ wywodzi się z praktyki doradczej [Wilson 2002]. Wbrew jednak temu, że 
niektórzy badacze problemów zarządzania twierdzą, że jest po prostu tautologią 
(np.: [Williamson 1999, s. 1087-1108; Priem, Butler 2001, s. 22-41]), wydaje się, że 
rzeczywistość przeczy takim twierdzeniom (por.: [Barney 2001, s. 656-665]). To wła-
śnie rozwój tego nurtu przyczynił się do renesansu kategorii renty ekonomicznej w 
zarządzaniu.

W nurcie zasobowym przewaga konkurencyjna rozumiana jest jako konfiguracja 
systemu zasobów materialnych i niematerialnych umożliwiających generowanie 
bardziej skutecznych, w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami, instrumentów 
konkurowania [Stankiewicz 2000, s. 181-192]. Przewagę strategiczną dają umiejęt-
ności realizacji lepszej i opartej na lepszych podstawach ekonomicznych strategii w 
stosunku do konkurentów. Często powstaje ona w wyniku posiadania przez przed-
siębiorstwo unikatowych i trudnych do powielenia zasobów, które powstają w dłu-
gim przedziale czasu jako wynik wyborów, inwestycji i uczenia się [Allaire, Firsiro-
tu 2000, s. 265].

Ważnymi kategoriami mającymi zapewnić długotrwałą przewagę konkurencyj-
ną stają się więc zasoby (materialne i niematerialne) oraz umiejętności ich wykorzy-
stania. Nie tylko zasoby i umiejętności są tutaj istotne – szczególną rolę odgrywa ich 
unikatowe połączenie. To szczególne połączenie zasobów i umiejętności organizacji 
pozwala na wyróżnianie się na rynku, dając potencjał do rozwijania i prowadzenia 
działań konkurencyjnych.

Centralnym punktem zarządzania strategicznego jest przewaga konkurencyjna. 
Pomijając sposoby rozumienia przewagi konkurencyjnej i sposoby jej oceny, można 
przyjąć, że znalezienie sposobu wypracowywania dochodu przez przedsiębiorstwo 
stanowi istotę procesu wykształcania przewagi konkurencyjnej. W ostatnich latach 
coraz częściej pojawia się w obszarze zarządzania strategicznego kategoria renty. I 
to właśnie poszukiwanie renty jest traktowane jako istotny element zarządzania stra-
tegicznego. Niektórzy wręcz twierdzą, że strategia jest „….ciągłym poszukiwaniem 
renty…” [Bowman 1974, s. 47]. Rozwój zasobowego podejścia do zarządzania spo-
wodował pewną reorientację w zakresie źródeł przewagi konkurencyjnej. To tzw. 
strategiczne aktywa firmy nabierają istotnego znaczenia strategicznego. To właśnie 
dzięki nim organizacja może budować trwałą przewagę konkurencyjną. Zasobowe 
podejście do zarządzania koncentruje się na „… kosztownych w kopiowaniu atrybu-
tach przedsiębiorstwa jako źródłach renty ekonomicznej …”, a tym samym przewa-
gi konkurencyjnej [Conner 1991, s. 121; Mahoney 2001, s. 655]. Źródłem przewagi 
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konkurencyjnej stają się więc zasoby i umiejętności organizacji. Zasoby i umiejętno-
ści, z których organizacja może czerpać korzyści w postaci tzw. renty organizacyjnej 
[Amit, Schoemaker 1993, s. 36]. M. Peteraf uważa, że tylko te organizacje, które 
mają doskonałe zasoby, mogą uzyskiwać rentę [Peteraf 1993, s. 180].

Zasobowe podejście do zarządzania koncentruje się na niedoskonałym rynku 
czynników. Okazją do generowania i przywłaszczania renty ekonomicznej jest wła-
śnie ta konkurencyjna niedoskonałość charakteryzująca rynki czynników lub pro-
duktów [Barney, Alvarez 2004, s. 622].

Źródłem renty ekonomicznej, według przedstawicieli nurtu zasobowego, jest rzad-
kość zasobu w kategoriach zarówno fizycznych, jak i niematerialnych. Gdy zasoby 
mają charakter rzadki w ograniczonym przedziale czasu, a tak najczęściej jest, to mogą 
generować wyłącznie rentę czasową (t-rent). Podstawowym zainteresowaniem firmy 
jest jednak systematyczne uzyskiwanie renty [Schoemaker 1990, s. 1180].

Renta ekonomiczna jest różnie postrzegana. Sposób rozumienia tej kategorii 
uzależniony jest od poglądów poszczególnych badaczy problemu. Mianowicie np. 
R. Grant uważa, że renta jest to dochód z zasobów i umiejętności i zależy on od za-
kresu strategicznego rozmieszczenia tych zasobów i umiejętności w celu zbudowa-
nia trwałej przewagi konkurencyjnej [Grant 2005, s. 152]. W ujęciu mikroekono-
micznym renta ekonomiczna to różnica między wartością oczekiwaną zasobów a ich 
wartością obecną (cyt. za: [Rokita 2005, s. 59]).

Renta ekonomiczna przez P. Schoemakera jest rozumiana jako nadwyżka korzy-
ści, jakie uzyskujemy z zasobów, których podaż jest ograniczona [Schoemaker 1990, 
s. 1179-1181]. Według niego istnieją trzy perspektywy postrzegania procesów kre-
owania renty:

renta  – ex ante jest losowa (konieczność posiadania informacji – asymetria, lub 
posiadania unikatowych zasobów albo jako wynik ograniczonej racjonalności) 
– E(ř)=0,
tylko renta krótkoterminowa jest możliwa – E(ř – s)>0,
długoterminowa renta jest osiągalna – E(ř – l) >0.
Pierwsze dwa poglądy podzielane są przez większość ekonomistów. W drugi i 

trzeci przypadek wierzą menedżerowie i konsultanci [Schoemaker 1990, s. 1180].

3. Rodzaje renty ekonomicznej

Organizacje poszukują źródeł renty ekonomicznej, a zwłaszcza renty z zasobów 
niematerialnych (zasobowy nurt zarządzania). Badacze problemu identyfikują różne 
rodzaje renty ekonomicznej. Przykłady poglądów w tym zakresie przedstawia tab. 1. 
Szczególną uwagę w prezentowanym artykule zwrócono na rentę ricardiańską, rentę 
Pareta (quasi-renta), rentę schumpeterowską, rentę menedżerską oraz rentę Penrose.

Według J. Barneya, zasobowe podejście do zarządzania jest swoistego rodzaju 
rozwinięciem ekonomii ricardiańskiej [Barney 2001, s. 645]. Generalizuje czynniki 
produkcji, stanowiąc rozszerzenie ekonomii D. Ricarda. Zasoby organizacji są zdol-
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ne do uzyskiwania renty ricardiańskiej z tytułu rzadkości występowania, ograniczeń 
mobilności oraz zmiennej produktywności [Mathews 2006, s. 16]. Ich podaż jest 
nieelastyczna z powodu przyjętej przez przedsiębiorstwo ścieżki rozwoju, nieja-
snych związków, kompleksowości socjalnej [Dierickx, Cool 1989, s. 1508; Peteraf 
1993, s. 15].

Tabela 1. Rodzaje renty ekonomicznej w ujęciu różnych autorów

Autor Rodzaje renty
R.P. Rumelt renta ricardiańska •

renta Pareta •
renta przedsiębiorcza •

J.T. Mahoney
J.R. Pandian

renta ricardiańska •
renta monopolistyczna •
renta przedsiębiorcza •
quasi • -renta

R. Amit
P.J. Schoemaker

renta ricardiańska •
renta Pareta •
renta monopolistyczna •
quasi • -renta

J.C. Spender renta Pareta •
renta przedsiębiorcza •
renta monopolistyczna •
renta Penrose •

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Rumelt 1987, s. 142; Mahoney, Pan- 
dian 1992, s. 364; Amit, Schoemaker 1993, s. 34; Spender 2006, s. 20].

Przewaga konkurencyjna w tym nurcie wyłania się z możliwości firmy do uzy-
skiwania renty w rozumieniu D. Ricarda, renty z tytułu posiadania zasobów o indy-
widualnym charakterze, występujących w ograniczonej liczbie i posiadających róż-
norodne zastosowania (heterogeniczność). Renta uzyskiwana jest niezależnie od 
wysiłków zarządzających i przedsiębiorczych działań. Zasobowa teoria zarządzania 
jest w takim samym zakresie teorią renty jak teorią trwałej przewagi konkurencyjnej 
[Peteraf, Barney 2003, s. 310].

Renta ricardiańska, jak wcześniej zaznaczono, powstaje z tytułu posiadania 
rzadkiego zasobu (u D. Ricarda była to ziemia). Podobnie rozumiana jest renta 
A. Marshalla, z tym, że została poszerzona o inne zasoby (np. maszyny). Renta Mar-
shalla nazywana jest quasi-rentą. A. Marshall argumentował, że także inne zasoby, 
podobnie jak ziemia, charakteryzuje relatywnie stała podaż (rzadkość). Renta ricar-
diańska z tytułu ograniczonej mobilności zasobów znajduje się w centrum zaintere-
sowania zasobowej teorii zarządzania. Oznacza to jednak statyczne podejście do 
konkurencji. Przedsiębiorstwo próbuje uzyskiwać korzyści z tytułu niedoskonałości 
rynku czynników czy w wyniku budowania barier mobilności. Ważnym działaniem 
staje się wykorzystanie mechanizmów izolacyjnych do ochrony tak rozumianych 
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źródeł uzyskiwania renty. Mechanizm izolacyjny tworzy warunki trwałości renty 
ekonomicznej dzięki specyfice posiadanych zasobów i niejasności związków mię-
dzy nimi [Rumelt 1984, s. 556-570]. Renta może być uzyskiwana z tytułu występo-
wania różnego rodzaju niedoskonałości rynku. Możliwości przywłaszczania tej ren-
ty wynikają z ograniczania konkurencji ex ante lub ex post [Peteraf 1993, s. 180].

Renta ricardiańska może być uzyskiwana z tytułu posiadania wartościowych, 
rzadkich zasobów (np. patentów) lub z tytułu posiadania lokalnej przewagi w sto-
sunku do konkurentów. Ale największy potencjał, jak argumentuje M. Peteraf, leży 
w tych zasobach, które powstały w wyniku zbiorowego uczenia się i są oparte na 
wiedzy – oznacza to konieczność podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych 
[Peteraf 1993, s. 181].

Renta monopolistyczna, podobnie jak inne rodzaje renty, w tym ricardiańska, 
doskonale wpisuje się w nurt zasobowy. Renta monopolistyczna jest to nadwyżka 
uzyskiwana z tytułu ograniczania konkurencji, najczęściej w drodze kontroli konku-
rentów (odwołuje się np. do ochrony ze strony państwa lub umów o charakterze 
zmowy utrzymujących bariery wejścia na wysokim poziomie). Odnosi się do rynku 
produktów i w swej istocie nie uwzględnia umiejętności przedsiębiorczych ani za-
rządczych. Przedsiębiorstwo przywłaszcza rentę z tytułu posiadania znakomitej po-
zycji konkurencyjnej na określonym rynku lub poprzez dyferencjację produktu [Pe-
teraf 1993, s. 182]. W sposób oczywisty wynikają z tego powiązania z kategorią 
barier mobilności, a także z premią pierwszeństwa. Jednocześnie potwierdza się teza 
o heterogeniczności przedsiębiorstw. Renta monopolistyczna jest więc rezultatem 
sztucznie wykreowanej rzadkości, która ogranicza podaż większości zasobów [Ca-
ves 1980, s. 64-92; Porter 1979, s. 137-145]. Renta monopolistyczna nazywana jest 
także rentą chamberlinowską i związana jest ze szkołą harwardzką w zarządzaniu 
strategicznym.

Renta Penrose to rodzaj renty uzyskiwanej nie tylko z tytułu posiadania lep-
szych zasobów, ale głównie z możliwości lepszego wykorzystania pełnego zestawu 
zasobów. Zasoby w ujęciu E. Penrose to zasoby produktywne, z których wiele jest 
niewykorzystanych, włączając w to zasoby organizacyjno-administracyjne. Renta 
jest więc efektem synergii wewnętrznej (cyt. za: [Spender 2006, s. 9]). I na pewno ta 
synergia, sama w sobie, jest zasobem, którego nie można kupić na rynku zasobów 
strategicznych. Organizacja traktowana jest w tym przypadku holistycznie i tylko 
jako całość ma możliwość przywłaszczania renty ekonomicznej.

Renta Pareta (lub quasi-renta) wskazuje na różnice w wartości zasobów najle-
piej wykorzystanych (a więc przez pierwszego ich użytkownika) i wykorzystanych 
mniej dobrze (przez następnego najlepszego użytkownika). Innymi słowy wynika 
ona z różnicy między pierwszym a następnym wykorzystaniem zasobu. Jest rezulta-
tem cechy zasobów, jaką jest ich specyfika w danej organizacji. Tylko taka organiza-
cja, która wypracowała dany zasób, jest w stanie uzyskać z tego tytułu wyższe ko-
rzyści (przywłaszczyć rentę) w porównaniu z innymi firmami, które go tylko imitują 
lub nabywają (np. specyficzny kapitał fizyczny, ludzki lub dedykowane aktywa, np. 



228 Ewa Stańczyk-Hugiet  

do pewnych klientów). Wspominany wcześniej A. Marshall podobnie rozumie rentę 
ekonomiczną. Podobnym rodzajem renty jest także A-Q renta (appropriable quasi- 
-rent). Jest to renta uzyskiwana z tytułu różnicy między wartością zasobów dla firmy 
a kosztami związanymi z możliwościami ich wykorzystania (opportunity cost) [Pe-
teraf 1993, s. 184], czyli jest to nadwyżka wynikająca z wartości zasobów dla dane-
go przedsiębiorstwa w stosunku do ich wartości dla innego przedsiębiorstwa. Jak 
dowodzi M. Peteraf, występowanie A-Q renty nie jest wystarczającym wskaźnikiem 
trwałej przewagi konkurencyjnej. Konieczne jest jednoczesne generowanie renty 
monopolistycznej lub ricardiańskiej. 

Renta organizacyjna, menedżerska i przedsiębiorcza, które będą prezentowane 
w następnej kolejności, to rodzaje renty oparte na idei D. Ricarda.

Renta organizacyjna może być przywłaszczana z różnorodnych atrybutów orga-
nizacji lub zarządzania (bez uwzględniania kosztów zaangażowanych w formowanie 
tych zasobów). Jest to renta ekonomiczna pochodząca z zasobów i umiejętności 
[Amit, Schoemaker 1993, s. 36]. Dlatego też wyłącznie przedsiębiorstwa doskonałe 
są w stanie czerpać tego typu nadwyżki. Zakładając, że dwie organizacje ponoszą te 
same koszty (pracy czy kapitału), lepsze rezultaty uzyskuje ta, która dysponuje lep-
szymi charakterystykami w zakresie organizacji lub zarządzania. To właśnie jest 
renta organizacyjna, nazywana przez J. Mathewsa rentą „wirtuozerską” [Mathews 
2006, s. 28]. R. Amit i P.J. Schoemaker uważają, że „…wyzwaniem, któremu muszą 
sprostać menedżerowie, jest zidentyfikowanie ex ante zasobów strategicznych sta-
nowiących podstawę trwałej przewagi konkurencyjnej i jednocześnie generujących 
rentę organizacyjną” [Amit, Schoemaker 1993, s. 36] – zasobów strategicznych 
wpływających na kreowanie i ochronę renty ekonomicznej. W związku z tym zaso-
by komplementarne i wyspecjalizowane, które są rzadkie, trudne w sprzedaży czy 
imitacji, mogą być źródłem renty ekonomicznej. To podejście oznacza wyjście poza 
sferę produkcji. Według tych autorów renta organizacyjna (z zasobów i umiejętno-
ści) może być uzyskiwana, gdy te zasoby i umiejętności organizacji są: rzadkie, 
ograniczone w sprzedaży, nieimitowalne, charakteryzuje je ograniczona substytu-
cyjność, są relewantne, trwałe, komplementarne i zazębiają się z czynnikami sukce-
su w branży [Amit, Schoemaker 1993, s. 38]. Można je chronić, budując bariery 
wejścia, bariery mobilności oraz dzięki mechanizmom izolacji.

R. Castanias i C. Helfat identyfikują rentę menedżerską, która odpowiada jako-
ści zasobów zarządczych. Zasoby te, według tych autorów, cechuje rzadkość, trud-
ność w imitowaniu i niesubstytucyjność. Przedsiębiorstwo może zatem uzyskiwać 
nadwyżki korzyści z tytułu dobrego zarządzania, chodzi jednak o to, aby zarządza-
nie i płynąca z tego tytułu renta były akceptowalne (np. pod względem etycznym). 
Menedżerowie są więc źródłem generowania renty, ale mogą być też głównymi 
udziałowcami w podziale renty (kwestia nadzoru właścicielskiego). Tylko te zasoby 
menedżerskie, których nie można szybko imitować lub które mają niedoskonałe 
substytuty, mogą generować rentę [Castanias, Helfat 2001, s. 662]. Autorzy ci zwra-
cają również uwagę na to, że charakter zasobów menedżerskich powinien się zmie-
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niać wraz z przechodzeniem do kolejnych faz cyklu życia organizacji i branży, wraz 
ze zmianami technologicznymi i zmianami warunków rynkowych oraz poziomem 
regulacji państwowych, wraz ze zmianami poziomu homogeniczności branży, wraz 
ze zmianami warunków konkurowania w branży, a także wielkości i złożoności fir-
my [Castanias, Helfat 2001, s. 669].

Rozwinięty przez tych autorów model renty menedżerskiej opiera się na podsta-
wowym założeniu mówiącym o tym, że menedżerowie różnią się co do posiadanych 
właściwości i umiejętności. Wyróżnili oni trzy kategorie kapitału menedżerskiego: 
ogólny, branżowy oraz organizacyjny. Menedżerów traktują jako zasoby organizacji 
charakteryzujące się różnorodnymi pod względem liczby i jakości ogólnymi, bran-
żowymi i organizacyjnymi umiejętnościami, a także umiejętnościami dotyczącymi 
sektorów powiązanych. Te umiejętności są transferowalne wewnątrz organizacji. 
Menedżerowie mają więc pewien pakiet umiejętności, który ich od siebie odróżnia. 
Umiejętności menedżerskie cechuje heterogeniczność oraz ograniczona mobilność, 
co stanowi warunek wstępny generowania renty. Ponadto stanowią zasób wartościo-
wy, rzadki, niedoskonale imitowalny i niedoskonale substytucyjny [Castanias, Hel-
fat 2001, s. 663]. Zasoby menedżerskie nie generują jednak renty automatycznie, 
konieczna jest odpowiednia motywacja. Oznacza to, że menedżerowie posiadający 
relewantny pakiet umiejętności powinni uzyskiwać ponadprzeciętną kompensatę 
[Castanias, Helfat 2001, s. 672]. Menedżerowie, wykorzystując posiadany pakiet 
umiejętności powodują, że pozostałe zasoby firmy stają się coraz bardziej produktyw-
ne, co sprawia, że nie tylko oni korzystają z nadwyżki, ale również, a może głównie, 
właściciele.

Renta przedsiębiorcza to kolejny rodzaj renty ekonomicznej. Pojawia się ona 
w wyniku wykorzystywania okazji, czyli w sytuacji rynkowego braku równowagi. 
S. Alvarez i J. Barney uważają, że identyfikowalnym zasobem organizacji są inicja-
tywy przedsiębiorcze (rozpoznawanie okazji), będące efektem konfigurowania zaso-
bów (zdolności kombinacyjne) [Alvarez, Barney 2004, s. 621-635]. Renta przedsię-
biorcza jest to niemożliwa do przewidzenia różnica między kosztami zasobów ex ante, 
a ich wartością ex post [Rumelt 1987, s. 143]. Zasobem, w tym ujęciu, z tytułu któ-
rego przedsiębiorstwo czerpie rentę, jest przedsiębiorca mobilizujący zasoby, nie zaś 
przedsiębiorczość, jak można byłoby przypuszczać [Mathews 2006, s. 30]. Przed- 
siębiorczość jest jednak kołem zamachowym, które powoduje, że zasoby wykorzy-
stywane są w nowych przedsięwzięciach (zdolności adaptacyjne organizacji). Bazą 
do budowania przewagi konkurencyjnej jest tutaj niejasność związków między za-
sobami, a także zwiększające się zasoby wiedzy przedsiębiorcy i zdolności absorp-
cyjne organizacji, które dzięki doświadczeniu i uczeniu są kluczem trwałej przewagi 
konkurencyjnej [Barney, Wright, Ketchen 2001, s. 628]. Renta przedsiębiorcza jest 
korzyścią, którą uzyskuje organizacja z tytułu podejmowania działań w warunkach 
niepewności. 

Warto w tym miejscu umieścić także rentę schumpeterowską, która jest specy-
ficznym rodzajem renty przedsiębiorczej. Renta schumpeterowska wynika z orga-
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nizacyjnych umiejętności kreatywnej destrukcji. Ważną rolę w generowaniu takiej 
renty odgrywają dynamiczne zdolności. To one właśnie są źródłem trwałych, trud-
nych w imitowaniu różnic między przedsiębiorstwami (por. [Nelson, Winter 1991, 
s. 61-74; Teece, Pisano, Shuen 1997, s. 507-533; Prahalad, Hamel 1990, s. 70-91; 
Dierickx, Cool 1989, s. 1504-1511]).

Specyficznym rodzajem renty ekonomicznej jest renta z tytułu eksploatowania 
własnej tożsamości przedsiębiorstwa (kultura organizacyjna) [Fiol 2001, s. 191-
211]. Tożsamość organizacji zmienia się w czasie ze względu na wypracowane klu-
czowe kompetencje i dynamiczne zdolności, niezależnie od tego, czy są łatwe do 
imitacji czy nie. Ciągła zmiana tych kompetencji i zdolności prowadzi do utrzymy-
wania wyłącznie czasowej przewagi konkurencyjnej. Renta uzyskiwana jest z tytułu 
zdolności do destrukcji i odbudowy wyspecjalizowanych, trudnych do imitacji zaso-
bów lub rutynowych zachowań organizacyjnych. K. Eisenhardt i J. Martin twierdzą, 
że dynamiczne zdolności są źródłem przewagi konkurencyjnej, gdy są zastosowane 
„…szybciej, bardziej przebiegle lub bardziej przypadkowo…” [Eisenhardt, Martin 
2000, s. 1117]. Renta ekonomiczna nie wynika więc z samego posiadania takich 
zdolności, lecz raczej „…z rekonfiguracji zasobów, którą budują menedżerowie wy-
korzystując dynamiczne zdolności…” [Eisenhardt, Martin 2000, s. 1117].

4. Zakończenie

W zarządzaniu strategicznym istotną rolę odgrywają zarządzający, to oni wła-
śnie podejmują decyzje, w wyniku których przedsiębiorstwa osiągają takie, a nie 
inne przychody. J. Spender słusznie zwraca uwagę na to, że to, jakiej renty poszukuje 
przedsiębiorstwo, jest skorelowane z przekonaniami tych, którzy podejmują decyzje 
strategiczne [Spender 2006, s. 13]. Kategoria renty jest raczej kategorią bierną z 
punktu widzenia zarządzających (zwłaszcza jeśli oparta jest na neoklasycznej idei 
Ricarda i podobnych). Z drugiej strony należy pamiętać, że renta jest przywłaszcza-
na nie tylko przez właściciela danego zasobu, ale także przez przedsiębiorstwo, któ-
re korzysta z tego zasobu. Renta jest więc dystrybuowana i w zasadzie nie można jej 
odseparować od dochodów firmy [Rumelt 1987, s. 143].

W ujęciu zasobowym źródłem przewagi konkurencyjnej jest eksploatowanie od-
mienności – eksploatowanie unikatowych cech zestawu zasobów i umiejętności każ-
dej firmy. J. Barney w artykule podsumowującym dziesięciolecie teorii opartej na 
zasobach konkluduje, że wczesne prace z tego zakresu odwoływały się do neokla-
sycznej ekonomii. Ewolucja RBV pozycjonuje ten nurt bardziej w ewolucyjnej teorii 
ekonomii [Barney 2001, s. 643-650]. Niezależnie jednak od tego, jakie założenia 
przyjmują przedstawiciele zasobowego podejścia do zarządzania, zawsze ich pod-
stawowym przedmiotem zainteresowania jest budowanie trwałej przewagi konku-
rencyjnej. A przewaga konkurencyjna ma charakter dynamiczny ze względu na dy-
namikę rynków. Zdolności przedsiębiorstwa do zmiany stają się najistotniejsze. 
Przedsiębiorstwa powinny więc kształtować ciągle nowe konfiguracje posiadanych 
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zasobów, w celu wypracowania możliwości uzyskiwania renty także z tytułu wyko-
rzystywania okazji. Nowe konfiguracje działań, zasobów lub rutyn dają możliwości 
przywłaszczania renty. Renta ekonomiczna ma charakter krótkookresowy, ponieważ 
heterogeniczność przedsiębiorstw jest krótkookresowa. To, w pewnym sensie, dys-
kredytuje strategię jako poszukiwanie renty, ponieważ zarządzanie strategiczne to 
poszukiwanie źródeł długoterminowej renty, a tym samym trwałej przewagi konku-
rencyjnej [Peteraf 1993, s.182]. W takiej sytuacji podejście zasobowe do zarządza-
nia, a szczególnie perspektywa dynamicznych zdolności znajduje swoje uzasadnie-
nie [Mathews 2006, s. 24].

W końcu ważnym elementem zarządzania strategicznego jest umiejętność wy-
korzystania różnorodnych sposobów ochrony renty (rys. 1). Według M. Peteraf, są 
to: bariery wejścia, bariery mobilności czy mechanizm izolacyjny (prawa własności, 
asymetria informacji), czyli ograniczenia konkurencji ex post (niedoskonała imi-
towalność i niedoskonała substytucja), heterogeniczność zasobów, niedoskonała 
mobilność zasobów i ograniczenia konkurencji ex ante [Peteraf 1993, s. 185].
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Summary

The paper presents different kinds of economic rents. Economic rent’s sources are the sources of 
competitive advantage. Economic rent has important implications across strategic management – it is a 
path in making strategic decisions.
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Aleksandra Sus-Januchowska

KONCEPCJA OPCJI REALNYCH W TEORII
I PRAKTYCE ZARZĄDZANIA PRZEDSIęBIORSTWEM

1. Wstęp 

W warunkach rosnącej turbulencji otoczenia i ciągłej zmienności niepewności 
klasyczna strategia przedsiębiorstw paradoksalnie przyjmuje postać niemożliwą do 
realizacji. To, co zostało zaplanowane, nie może być wykonane, chociażby ze wzglę-
du na to, iż dane stanowiące podstawę planów straciły już swoją aktualność. Czy nie 
warto się zatem zastanowić nad innym sposobem ustalania strategii? Jednym z roz-
wiązań, które może okazać się panaceum na zmienne warunki, w jakich funkcjonują 
współczesne przedsiębiorstwa, oraz na związane z nimi ryzyko, są opcje realne. Ich 
istotę, rodzaje i formy, w jakich występują w obecnym świecie biznesu, prezentuje 
niniejsze opracowanie. 

2. Istota opcji realnych 

W 1977 r. S. Myers opublikował przełomowy artykuł w ,,Journal of Financial 
Economics”, w którym określił dwie zmienne mające wpływ na wartość przedsię-
biorstwa, a mianowicie aktywa przedsiębiorstwa oraz pojawiające się okazje zakupu 
aktywów, które potencjalnie mogą generować spektakularne zyski. Ostatnią z tych 
kategorii nazwał opcjami realnymi, podkreślając ich podobieństwo do opcji wy- 
wodzących się z analizy finansowej [Miller, Waller 2003, s. 97]; za: [Myers 1977, 
s. 147-175]. 

Literatura tematu definiuje opcje realne (rzeczywiste) jako wiązkę możliwych do 
podjęcia decyzji inwestycyjnych. W przypadku opcji strategicznych są to najczęściej 
opcje dające prawo, ale nie obowiązek, do podjęcia określonego działania, którym 
jest strategiczne przedsięwzięcie gospodarcze [Obłój 2007, s. 176]. Wynika z tego, 
że opcje realne cechuje wolność wyboru. Prawo to można nabyć wprost lub pośred-
nio dzięki realizacji pewnych trajektorii decyzyjnych, czyli dzięki wytworzeniu so-
bie takich możliwości. Ta właśnie różnica pomiędzy prawem a obowiązkiem stano-
wi o atrakcyjności opcji realnych dla decydentów podejmujących działania w 
warunkach ryzyka. Oznacza to bowiem, że firma może wykorzystywać okazje, które 
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w danym momencie są dla niej najkorzystniejsze, a oceniane są na podstawie we-
wnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji. Nie są jednak owe firmy zobowiązane 
do podjęcia tych działań [Wang, Barney, Reuer 2003, s. 54].

Opcje rzeczywiste są decyzjami warunkowymi typu: jeśli A, to B, podejmowa-
nymi w zależności od stopnia niepewności warunków ograniczających. Ze zidenty-
fikowanego zbioru opcji realnych decydent wybiera jedną, najbardziej korzystną w 
danym momencie ze względu na różne zmienne, np. koszty, ryzyko, pojawiające się 
okazje [Obłój 2007, s. 176]. Poglądowo sytuację tę prezentuje rys. 1.

 

Rys. 1. Schemat działania w ujęciu opcjonalnym

Źródło: opracowanie własne.

Opcje realne w formie zaprezentowanej na rys. 1 przyjmują postać podobną do 
scenariuszy1, na podstawie których podejmowane są decyzje strategiczne. Istnieje 
jednak różnica pomiędzy planowaniem scenariuszowym a podejściem ROA (Real 
Option Analysis). Różnica ta polega przede wszystkim na tym, że scenariusze opra-
cowywane są jednorazowo i w trakcie ich realizacji nie podlegają modyfikacji 
w przeciwieństwie do opcji, które są adaptowane do zmiennych warunków otoczenia. 
Opcje realne są ponadto w każdym z etapów przedsięwzięcia wyceniane na pod- 
stawie bieżących informacji pochodzących zarówno z wnętrza, jak z otoczenia 
organizacji. 

Jak już wspomniano, opcje realne wywodzą się z teorii wyceny inwestycji na ryn-
ku finansowym. Jedną z istotnych różnic pomiędzy tymi kategoriami jest to, iż opcje 
finansowe są jednorazowo identyfikowane i spisywane w zawieranych kontraktach 
finansowych, natomiast opcje realne są związane z planowaniem strategicznym, w 
którym ciągle i konsekwentnie poddawane są analizie [Mauboussin 1999, s. 3]. Ponad-

1 Scenariuszy rozumianych jako odpowiedź organizacji na sygnały pochodzące z otoczenia. 
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to proces ten również wykorzystuje tradycyjne mierniki efektywności inwestycji. Nad-
rzędną rolę przypisuje się tutaj wartości zdyskontowanej netto (NPV – Net Present 
Value), ale uwzględniającej dodatkowo kategorię elastyczności. W związku z tym roz-
szerzona wartość NPV jest sumą statycznej wartości zdyskontowanej netto oraz ela-
styczności [Trigeorgis 1993, s. 2]. Elastyczność w tym kontekście jest rozumiana jako 
aktywna odpowiedź ze strony kierownictwa na zmieniające się warunki otoczenia, ale 
również przejawia się w szybkości reagowania na zmiany. Zmiana decyzji w zależno-
ści od zmian warunków otoczenia (lub innych) jest jedną z cech odróżniających opcje 
realne od opcji opartych na oczekiwanych przepływach pieniężnych. 

Należy podkreślić, iż zastosowanie opcji realnych wymaga spełnienia wielu  
różnych kryteriów, w tym jednego najważniejszego, a mianowicie mogą być one 
wykorzystywane jedynie w warunkach niepewności. Jest to oczywiste, bowiem je-
dynie w sytuacjach wysokiego ryzyka (ryzyka rozumianego jako mierzalna niepew-
ność) racjonalna jest identyfikacja szeregu różnych alternatyw działania. Decydent 
ma świadomość tego, że działa w warunkach niepewności i dlatego stara się uwzględ-
nić możliwości, jakie niosą ze sobą pewne decyzje, a także wzajemne powiązania 
pomiędzy nimi.

Z punktu widzenia współczesnych organizacji istotny staje się zatem wachlarz 
możliwych do podjęcia decyzji i ich konsekwencji w formie działań. Alternatywy te 
przedstawia kolejna część niniejszego opracowania. 

3. Rodzaje opcji realnych 

Zbiór możliwych do podjęcia w danym momencie decyzji nie jest zbiorem za-
mkniętym. Wielce prawdopodobne jest, że w przyszłości zostaną zidentyfikowane 
nowe opcje działania, które dziś, zarówno w praktyce, jak w teorii zarządzania, nie 
są jeszcze znane. Współcześnie jednak głównymi rodzajami opcji rzeczywistych są, 
podobnie jak w opcjach finansowych, opcje typu call i put w stylu amerykańskim 
i europejskim. Opcje typu call są opcjami kupna, co oznacza, że za pewną cenę może 
zostać nabyty pewien zestaw aktywów czy możliwość działania. Opcje typu put 
oznaczają opcje sprzedaży, a więc prawo do sprzedania pewnej alternatywy w posta-
ci działania, zespołu aktywów itp. Jeśli zakup/sprzedaż mogą mieć miejsce jedynie 
w określonym dniu, to dotyczy to opcji w stylu europejskim, jeśli są one możliwe 
przez cały czas od zawarcia kontraktu do jego wygaśnięcia, jest to opcja w stylu 
amerykańskim [Obłój 2007, s. 177]. 

Z punktu widzenia decyzji i potrzeb strategicznych w organizacjach można rów-
nież wyróżnić następujące rodzaje opcji realnych [Mizerka 2005, s. 62-74]:

opcje odroczenia, zwane także opcjami opóźnienia ( – options to delay, options to 
defer, options to invest); ich idea koncentruje się na wstrzymaniu pewnych dzia-
łań związanych z inwestycją, wpływających na jej powodzenie, do momentu 
bardziej korzystnego; decyzja zostaje odroczona do czasu, kiedy wartość korzy-
ści z przedsięwzięcia (treshold) jest wyższa od samej tylko kwoty nakładu inwe-
stycyjnego (ceny wykonania); aby inwestycja została uznana za sukces premia 
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uzyskana za wstrzymanie przedsięwzięcia musi być wyższa niż koszt utraco-
nych w tym czasie korzyści; 
opcje zmiany skali działalności, a w nich zwiększenie ( – options to expand), 
zmniejszenie (options to contract) lub zaprzestanie i rozpoczęcie od nowa dzia-
łalności (options to shut down and restart); pierwsze z nich dotyczą poszerzenia 
skali przedsięwzięcia w zależności od warunków panujących na rynku; drugie 
określają sytuacje przeciwne, trzecie zaś polegają na przerwaniu dotychczaso-
wej działalności i ponownym jej uruchomieniu, gdy wpływy z działalności 
w danym roku będą większe niż wydatki związane z kosztami zmiennymi i kosz-
tami zaprzestania i wznowienia działalności;
opcje rezygnacji ( – options to abandon, exit options), polegające na przerwaniu 
przedsięwzięcia w sytuacji znacznego i trwałego pogorszenia sytuacji rynkowej, 
a następnie sprzedaży go na rynku wtórnym;
opcje przełączania ( – options to switch use, switching options), których idea spro-
wadza się do zmian w wykorzystywanych surowcach, innych czynnikach pro-
dukcji lub całych technologiach; 
opcje wzrostu ( – growth options), które wiążą się z działaniami stanowiącymi 
wprowadzenie do następnych przedsięwzięć; innymi słowy, są one bazą, na pod-
stawie której możliwe stają się kolejne działania, np. znaczne inwestycje w B+R 
mogą przyczynić się do produkcji jeszcze jednego, nowego produktu; w ramach 
opcji wzrostu można również wyróżnić opcje podziału na etapy (staged invest-
ment options), w których przedsięwzięcie zostaje rozłożone na etapy, a decyzje 
inwestycyjne podejmowane są sekwencyjnie, tj. następny etap jest podejmowa-
ny dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników wcześniejszego i sprowadza się 
do zwiększenia skali produkcji czy sprzedaży; tego typu opcje wiążą się bezpo-
średnio z sekwencyjnymi opcjami złożonymi (sequential compound options), 
które można określić jako opcje opisane na innych opcjach; innymi słowy za-
kończenie przedsięwzięcia (które było traktowane jako opcja) daje inwestorowi 
prawo do rozpoczęcia kolejnego etapu, a wraz z nim kolejnych opcji; 
opcje tęczowe ( – rainbow options), stanowiące alternatywy działania związane 
z wyróżnionymi wieloma źródłami niepewności, które wpływają na wartość 
opcji; natomiast złożone opcje tęczowe nazywane są opcjami uczącymi (lear-
ning options); na ich podstawie decydent zdobywa nową wiedzę dotyczącą reali-
zacji przedsięwzięcia. 
Opcje związane z nowymi przedsięwzięciami można również zakwalifikować 

jako „wbudowane” w projekt oraz kreowane przez niego. Pierwsza grupa dotyczy 
opcji, które stanowią immanentną część projektu, ustalonych przed wykonaniem 
i będących w trakcie realizacji. Druga grupa zaś dotyczy opcji, które stanowią wynik 
uboczny przedsięwzięcia. Nie istniałyby, gdyby nie zostały podjęte pewne wcze-
śniejsze działania [Mizerka 2005, s. 70]. 

Możliwych do podjęcia działań minimalizujących niepewność decydentów i in-
westorów jest wiele. Jak jednak w rzeczywistości firmy wykorzystują to narzędzie 
tworzenia strategii? 
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4. Wykorzystanie opcji realnych w praktyce

A. Triantis i A. Borison w 2001 r. przeprowadzili badania empiryczne dotyczące 
wykorzystania koncepcji opcji realnych w praktyce. Badaniami zostało objętych 34 
firm z siedmiu różnych branż. Respondentami było najczęściej kierownictwo wyż-
szego i średniego szczebla kierowania (wiceprezes, dyrektor, menedżer) z takich 
obszarów przedsiębiorstw, jak: zarządzanie ryzykiem, finanse, zarządzanie strate-
giczne, w tym również inwestycje strategiczne, marketing, B+R. Wykaz firm biorą-
cych udział w badaniu prezentuje tab. 1.

Tabela 1. Firmy biorące udział w badaniu wykorzystywania opcji realnych w praktyce

Sektor Przedsiębiorstwa
Chemiczny DuPont, LLBean, Procter&Gamble
Finansowy Credit Suisse, First Boston, Morgan Stanley
Technologie informatyczne Intel, Ultratech, Hewlett Packard, Rockwell, Sprint 
Biotechnologia Amgen, Genentech, Genzyme
Energetyczny Anadarko, Chevron, Cinergy, ConEdison, Conoco, Constellation Ener-

gy Group, Dynegy, El Paso, Enron, Lakeland Electric, Ontario Po-
werGeneration, Texaco, Wisconsin Public Service Corporation, Xcel 
Energy

Nieruchomości Beazer Homes
Transport Airbus, Boeing, British Airways, Canadian Pacific, General Motors

Źródło: opracowanie na podstawie [Triantis, Borison 2001, s. 9].

Badane przedsiębiorstwa, stosujące w praktyce koncepcję opcji realnych, mają 
wiele cech wspólnych, a mianowicie [Triantis, Borison 2001, s. 9]:

funkcjonują w sektorach cechujących się wysokimi nakładami inwestycyjnymi  –
przy jednocześnie dużej niepewności zwrotów z inwestycji (branża biotechnolo-
giczna); 
w większości są to sektory, które przeszły duże zmiany strukturalne i w związku  –
z tym tradycyjne metody wyceny są niewystarczające (przemysł energetyczny);
znaczna część firm pochodzi z sektorów przemysłu  – engineering-driven (prze-
mysł farmaceutyczny, informatyczny); niewiele firm z sektorów finance-driven 
(banki, firmy ubezpieczeniowe) wykazało zainteresowanie zastosowaniem opcji 
realnych. 
Badania opierały się na uzyskaniu odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania [Trian-

tis, Borison 2001, s. 9]:
1. Jakie były przyczyny aplikacji opcji realnych w firmie?
2. Jak i gdzie opcje realne były wdrożone? 
3. Jakie są podstawowe czynniki sukcesu we wprowadzeniu metody opcji real-

nych?
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Większość respondentów postrzegała aplikację ROA jako dramatyczne odejście 
od przeszłości, które umożliwiło im skuteczne zarządzanie ryzykiem strategicznym, 
eliminowanie konkurencji, ujawnianie nowych możliwości wzrostu czy też wyko-
rzystywanie szans pojawiających się w nowej ekonomii i utrwalenie obecnej pozycji 
na rynku. Dla pozostałych przedsiębiorstw stały się one rewolucyjnym rozwiąza-
niem problemów biznesowych, w przeciwieństwie do ewolucyjnego procesu uspraw-
nienia wyceny inwestycji i alokacji kapitału, których skutkiem jest wzrost wartości 
dla akcjonariuszy. W tych przypadkach nie było konieczności wykorzystania opcji 
realnych. Zostały one jednak zastosowane ze względu na potencjalne możliwości 
generowania długotrwałej przewagi konkurencyjnej, m.in. przez poprawę jakości 
procesu podejmowania decyzji [Triantis, Borison 2001, s. 9].

Interesujące wydają się sposoby wdrażania opcji realnych w badanych firmach. 
W zależności od potrzeb firm wykorzystywały one poszczególne cechy tego podejścia. 
Autorzy akcentują fakt, iż opcje były aplikowane jako [Triantis, Borison 2001, s. 10]:

sposób myślenia i język służący konstruktywnej komunikacji w rozwiązywaniu  –
problemów decyzyjnych;
narzędzie analityczne pozwalające na obliczenie wartości (efektywności) przed- –
sięwzięcia wraz z wartością tkwiącej z nim elastyczności oraz kreowanych przez 
niego przyszłych możliwości rozwoju, przy zastosowaniu do tego celu teorii wy-
ceny opcji finansowych;
proces organizacyjny, w którym opcje rozumiane są jako część większego pro- –
cesu o charakterze strategicznym, jako narzędzie zarządzania wykorzystywane 
do identyfikacji i egzemplifikacji strategii.
Opcje rzeczywiste jako sposób myślenia pozwalają na uporządkowanie skom-

plikowanych projektów inwestycyjnych. Postrzeganie inwestycji przez pryzmat 
opcji, które mogą być realizowane, nabywane, sprzedawane itd., pozwala elimino-
wać różnorodne źródła niepewności oraz wpływać na efektywność prowadzonych 
działań. W takich sytuacjach zawsze bowiem istnieje określone rozwiązanie, które 
umożliwia ograniczenie potencjalnych strat. Taki sposób postępowania pozwala 
również docenić wagę uczenia się i zdobywania informacji i kompetencji, które są 
niezbędne do realizacji podjętej decyzji czy też identyfikacji opcji, które poprowa-
dzą przedsięwzięcie w określonym kierunku. Jako sposób myślenia opcje realne na-
rzucają jednoznaczny język, który również pozytywnie wpływa na komunikację 
wewnętrzną i zewnętrzną w przedsiębiorstwie [Ziarkowski 2004, s. 85].

Natomiast wykorzystanie opcji realnych w formie narzędzia analitycznego wią-
że się z wieloma trudnościami (tab. 2).

Analizując tab. 2, łatwo zauważyć, iż większość problemów generuje skompli-
kowany aparat matematyczny, jakim posługują się opcje. Metoda zaktualizowanych 
przepływów pieniężnych, a szczególnie metoda wartości bieżącej netto (NPV), ge-
neruje już w pierwszym etapie trudności z prognozowaniem przyszłych przepływów 
pieniężnych. W trakcie identyfikacji różnych scenariuszy rozwoju przedsięwzięcia 
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niemożliwe jest dynamiczne zaplanowanie wpływów i wydatków związanych z in-
westycją. Zależą one bowiem od decyzji, które zostaną podjęte w przyszłości, a te 
z kolei od poziomu i jakości dostępnych informacji. Jeśli analizuje się inwestycję, 
w trakcie której pojawia się wiele takich decyzji, niemożliwe staje się ujęcie prze-
pływów finansowych w sposób interaktywny. Rozwiązaniem tak postawionego pro-
blemu staje się przedstawienie projektu inwestycyjnego w formie drzewa decyzyj-
nego, które pozwala na strukturyzację projektu wraz z określeniem wszystkich 
istotnych momentów decyzyjnych [Ziarkowski 2004, s. 87-88]. W takim ujęciu de-
cyzje podejmowane przez menedżerów nabierają cech elastyczności, o której była 
już mowa w niniejszym opracowaniu. 

 
Tabela 2. Mocne i słabe strony ROA

Mocne strony Słabe strony
uwzględnienie elastyczności, opcje real- –
ne nie są pasywnym narzędziem, dzięki 
aktywności kierownictwa możliwe jest 
kreowanie wartości i minimalizowanie 
bądź eliminowanie ryzyka 
możliwa jest przyszła ocena wartości  –
przedsięwzięcia, umożliwiają ilościową 
ocenę potencjalnej wartości projektów in-
westycyjnych, a nie jedynie obecnej (net 
present value)
timing – ; synchronizują działania menedże-
rów, a raczej koordynują pod kątem czasu 
działania w zakresie przedsięwzięć (wej-
ście, wyjście, odroczenie itd.)

brak kompletnych danych wejście–wyjście; trudne  –
do zmierzenia w praktyce, ponieważ nie wszystkie 
wejścia i wyjścia do etapu działania są bezpośrednio 
przedstawione w postaci mierzalnej
brak przekonania wśród menedżerów co do popraw- –
ności wykorzystywanych metod wyceny opcji
brak kompetencji do wykorzystywania w praktyce;  –
menedżerowie nie mają odpowiedniej wiedzy i do-
świadczenia, by móc je zastosować przy wykorzy-
staniu aparatu matematycznego
brak związku z otoczeniem; pomimo rozpoznawania  –
niepewności analiza przedsięwzięcia z wykorzysta-
niem opcji realnych nie ujawnia czynników  otocze-
nia oddziałujących na wahania wartości zasobów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Miller, Waller 2003, s. 98].

Wykorzystanie opcji realnych jako procesu organizacyjnego niewątpliwie zmie-
nia podejście do zarządzania firmą. Po pierwsze, wzmacniają one interdyscyplinarny 
punkt widzenia procesu podejmowania strategicznych decyzji, w którym zespoły 
muszą przejść przez etapy kompozycji (konstrukcji) gromadzenia informacji, ich 
analizy i prezentacji wyników. Po drugie, podkreślają konkretną wartość dla udzia-
łowców jako opozycja do takich mierników, jak: wielkość produkcji, dochód czy 
wielkość rynku. Po trzecie, kładą nacisk na dynamikę organizacyjnego uczenia. Po 
czwarte, zmieniają narzędzia analityczne stanowiące podstawę procesu wyceny 
opcji [Triantis, Borison 2001, s. 17]. 

Autorzy badania zidentyfikowali również 4 podstawowe czynniki sukcesu apli-
kacji podejścia opcji realnych.  Zaliczyli do nich [Triantis, Borison 2001, s. 19]:

Przeprowadzenie co najmniej jednego eksperymentalnego projektu pilotażowe- •
go – w tym celu należy zwrócić uwagę na dwa aspekty, a mianowicie na prawi-
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dłowy wybór projektu oraz odpowiedni zespół do przeprowadzenia analizy. Pro-
jekt wykorzystany do aplikacji podejścia opcji realnych powinien cechować się 
stosunkowo wysokimi nakładami inwestycyjnymi, wysoką niepewnością rezul-
tatów oraz wyraźnymi i znacznymi momentami decyzyjnymi będącymi źródłem 
elastyczności. Ponadto sukces analizy zależy od zaangażowania osób z wielu 
obszarów przedsiębiorstwa: pracowników operacyjnych, ekspertów od marke-
tingu, naukowców, inżynierów itd. [Ziarkowski 2004, s. 98]. 
Pozyskanie akceptacji ze strony zarządu firmy – każda zmiana rodzi opór. Prze- •
zwyciężenie tego oporu jest możliwe dzięki podjęciu różnych działań, w tym 
także dzięki całkowitemu zaangażowaniu i poparciu ze strony najwyższego kie-
rownictwa.  
Dobrą organizację procesu opartego na opcjach – w fazie operacyjnej wdrażania  •
opcji realnych należy, według autorów, skupić się na integracji tego procesu 
z pozostałymi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie tak, by nowa meto-
da nie negowała dotychczasowej organizacji firmy. Autorzy sugerują również, 
aby utworzyć grupy ekspertów koordynujących i kontrolujących działania w za-
kresie wdrażania i funkcjonowania omawianego podejścia. 
Instytucjonalizację opcji rzeczywistych – respondenci uznali, że w momencie,  •
gdy opcje rzeczywiste są obecne w zorganizowanej formie, warto je w pewnym 
sensie zinstytucjonalizować oraz zintegrować z innymi procesami w firmie. 
Wiele firm, które zostały poddane badaniu, nie dotarło jednak do tego etapu 
[Ziarkowski 2004, s. 101]. 
Zidentyfikowane przez autorów podstawowe czynniki sukcesu nie są szczegól-

nie nowatorskie. Są raczej typowe dla nowych przedsięwzięć. Skąd zatem taka awer-
sja do wykorzystywania opcji w większej liczbie przedsiębiorstw2? Przyczynami tak 
niskiego zainteresowania tym podejściem są nie do końca znane przez menedżerów 
metody wyceny efektywności inwestycji. Jak już jednak wspomniano, koncepcja ta 
nie powinna kojarzyć się jedynie ze skomplikowanym aparatem matematycznym, a 
raczej z filozofią zarządzania, opartą na aktywnej analizie przebiegu realizowanych 
przedsięwzięć i elastycznym wyborze zidentyfikowanych alternatyw działania.

5. Zakończenie 

Opcje realne są narzędziem zarządzania, które jest wysoce efektywne, jednak 
niewiele współczesnych firm korzysta z tego rozwiązania. Mimo wyraźnych pro-
blemów przy zastosowaniu opcji realnych wydaje się, że tym, co przemawia za 
ich powszechnym wykorzystywaniem, jest fakt, że dzięki temu podejściu możli- 
we staje się postrzeganie przez menedżerów różnych strategicznych alternatyw 

2 Firma konsultingowa Bain&Co. przeprowadziła w 2000 r. sondaż dotyczący popularności 
25 głównych metod strategicznych. Podejście opcji realnych zostało ocenione jako jedna z najrzadziej 
wykorzystywanych metod. W badaniach przeprowadzonych w 2003 r. przez tę samą firmę zrezygno-
wano z umieszczenia tej metody na liście (za: [Obłój 2007, s. 195]).
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działania oraz minimalizacja wpływu niepewności na realizację przedsięwzięć go-
spodarczych. 

Podsumowując, warto zacytować autorów A. Micalizzi’ego i L. Trigeorgisa, któ-
rzy wyraźnie wskazują, że opcje realne stanowią doskonałe narzędzie zarządzania 
strategicznego. Podkreślają oni, że dzięki opcjom menedżerowie uzyskują różne al-
ternatywy i wartości działania. Nazywają oni opcje realne „budżetowaniem kapitału 
strategicznego”, które staje się procesem polegającym na interaktywnym podejmo-
waniu decyzji i wykonywaniu na ich podstawie korzystnych dla przedsiębiorstwa 
działań [Micalizzi, Trigeorgis 1999, s. 8]. 
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REAL OPTION ANALYSIS – THEORY AND PRACTICE 

Summary

The aim of this report is to present the real option analysis as an effective way of strategic mana-
gement. The article concentrates on the role of real options in strategic risk factors and uncertainty; it 
defines real options, illustrates a different kind of real options and research in this subject. The last part 
shows that ROA could be a high-quality solution in current organizations, where everything changes in 
very high-speed way and unforeseeable, even as a way of thinking. 
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Agata Wiśniewska-Szałek

WYZWANIA WSPóŁCZESNEGO
PRZYWóDZTWA KIEROWNICZEGO

1. Wstęp

Przewodzenie to w obecnych czasach chaosu i złożoności zadanie trudne. Kadry 
z każdym dniem stają się coraz bardziej zróżnicowane, a nasze postawy w stosunku 
do pracy ulegają ciągłym zmianom. Globalizująca się gospodarka światowa wymu-
sza m.in. globalne zmiany w postrzeganiu wiedzy i świadomości kadry kierowniczej 
będące czynnikiem sprawczym globalizacji mentalności. Wykorzystywanie wspól-
nej globalnej wiedzy w procesach kierowania sprawdzać się będzie w najbliższym 
czasie w działaniu różnych organizacji we wszystkich zakątkach świata.

Wiedza menedżerska wpleciona w globalne myślenie przekładać się więc może 
na istotną rolę świadomości przywódczej, którą rozumieć tutaj będziemy jako „sztu-
kę mądrego przewodzenia bez dominacji”. Wydawać się to może, niejako z samego 
założenia, pewnego rodzaju paradoksem, ale właśnie elastyczne pojmowanie takich 
pozornych sprzeczności może w procesach kierowania – w sposób pozytywny – łą-
czyć je w „złoty środek”.

Współczesne przywództwo kierownicze to ciągła konfrontacja ze zmieniającą 
się rzeczywistością, to nieustające pasmo skomplikowanych sytuacji zarówno z po-
jedynczym człowiekiem, jak i z grupą pracowniczą w różnych obszarach działalno-
ści menedżerskiej.

W procesach kierowniczych zawsze napotykamy dwie pozorne sprzeczności, 
które trzeba świadomie rozważyć jako dwie właściwości – są to zdolność do podej-
mowania decyzji (kreująca zmienność) i stałość. Należy obydwiema zajmować się 
jednocześnie, gdyż nierozłącznie do siebie należą. Zdolność podejmowania decyzji 
menedżerskich jest bardzo ważna dla przywódcy, ponieważ niezwykle wzbogaca 
procesy zarządzania i tym samym procesy wykonawcze zespołów pracowniczych. 
Przywódca, opóźniając decyzje, „nosi ze sobą” coraz bardziej rosnące obciążenia. 
Oczywiście, niektóre sprawy rozwiązują się same przez się (jeśli jesteśmy częścią 
problemu, jesteśmy też częścią rozwiązania), ale to nie daje poczucia satysfakcji, 
jaka powstaje przy mądrze podjętej decyzji.

Stałość jest tak samo ważna jak sama decyzja pociągająca za sobą zmienność, 
gdyż daje możliwość odniesienia, porównania i oceniania skutków procesów decy-
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zyjnych. Oczywiście, cały ten proces jest grą pytań i odpowiedzi mniej lub bardziej 
trafnych, która w rozwoju przywództwa uruchamia nabywanie wiedzy niezbędnej 
do osiągania sukcesów będących największym wyzwaniem przywódcy-menedżera.

Otwarty przywódca jest gotowy się uczyć, stale obserwując otaczającą go rzeczy-
wistość, odważnie stając wobec trudności i odnajdując w coraz większym stopniu 
własną wartość i poczucie pewności. To jest właśnie dojrzewanie do roli przywódcy, 
kroczącego ścieżką świadomego przywództwa [Brzeziński 2002], zaczynającego 
poznawać istotę i filozofię świadomego zarządzania, stającego się świadomym swo-
ich myśli przed działaniem i podczas działania menedżerskiego. Świadomy przy-
wódca traktuje swoich pracowników w sposób partnerski, z szacunkiem, motywuje 
ludzi do pracy, wspiera inicjatywy twórczych działań i jest efektywnym kreatorem 
i koordynatorem przedsięwzięć innowacyjnych.

Ludzie, którzy awansują na stanowiska kierownicze, zwykle funkcjonują szcze-
gólnie dobrze w świecie zewnętrznym. Posiadają oni umiejętność odczytywania sy-
gnałów pochodzących z otoczenia i dostosowywania się do nich, często idąc przez 
życie z głęboko podzieloną jaźnią [Goleman 1998]. Wielu przywódców jest odcię-
tych od jakiegokolwiek wewnętrznego głosu, wynosząc formę ponad treść i styl 
ponad sens, dlatego aby nauczyć się przewodzić, należy poznać samego siebie (takie 
uczenie się jest niczym innym jak procesem odnajdywania i ujawniania). Sprawą 
zasadniczą jest również to, by posiąść zręczność w organizowaniu przestrzeni po-
między współpracownikami, w którym szczególną uwagę przywódca powinien 
zwracać na powody oraz sposób, w jaki pracownicy radzą sobie ze zmianami.

Przywódcą-menedżerem nie zostaje się z dnia na dzień, a korzystne kontakty 
służbowe nie są nigdy kwestią czystego przypadku. Aby dzięki zaletom swojego 
charakteru i rozwiniętej świadomości przywódczej odnieść sukcesy, potrzebna jest 
ciężka praca, równość i partnerstwo. Dobry menedżer szuka (często podświadomie) 
właściwych współpracowników, którzy spełnią jego oczekiwania. Oczywiście, ze-
spół będzie zawsze silniejszy, jeśli są w nim ludzie o zróżnicowanych talentach, a 
zadanie przywódcy polega na określeniu i wprzęgnięciu tych zróżnicowanych talen-
tów do harmonijnego współdziałania. 

Każdy zespół pracowniczy pragnie nowych, emocjonalnie inteligentnych przy-
wódców z wizją i charakterem, gdyż utrzymywanie aktywnej świadomości jest kro-
kiem aktu tworzenia wyrastającego pomiędzy wizją i rzeczywistością w procesach 
podejmowania decyzji. Tworzy się więc nowy sposób przywództwa, pozwalający na 
udoskonalenie procesów menedżerskich, ponieważ to właśnie dojrzali, świadomi 
i mądrzy przywódcy-menedżerowie sprawiają, że dzieje się to, co dziać się powinno.

2. Wizerunek przywódcy przyszłości

Aby zastanawiać się nad tym, jaki przywódca XXI wieku być powinien, należy 
wziąć pod uwagę warunki determinujące charakter pracy menedżera przyszłości. 
W związku z tym nasuwa się pytanie, jakie wymagania stawia się menedżerom jutra? 
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C.K. Prahalad [1998, s. 188-189] zauważa, że powstające nowe realia otoczenia kon-
kurencyjnego są przesłanką do zasadniczych zmian oczekiwań w stosunku do mene-
dżerów przyszłości. Podstawowy i minimalny wymóg jest taki, że menedżerowie ci 
będą zmuszeni do stworzenia w kierowanych przez siebie firmach warunków do:

Tworzenia i wdrażania złożonych strategii działania. W większości przypad-
ków obecne strategie koncentrują się na takich zagadnieniach, jak: udziały w rynku 
i zyski. Muszą one być rozszerzone i obejmować takie problemy, jak: wpływanie na 
rozwój standardów branżowych, zmiany lub poszukiwanie nowych obszarów dzia-
łania oraz wchodzenie na nowe rynki. Coraz szerszy jest udział w opracowywaniu i 
realizacji strategii mało aktywnych interesariuszy: dostawców, klientów, kooperan-
tów, a nawet konkurentów. Szersze postrzeganie zagadnień strategicznych spowodo-
wać może zawężenie samodzielności pewnych grup menedżerów, ale per saldo 
może przyczynić się do przyrostu zasobów i wpływów konkretnych przedsiębiorstw 
w prowadzonej przez nie walce konkurencyjnej. 

Wymiany i ochrony własności intelektualnej. W przeciwieństwie do tradycyj-
nych przedsiębiorstw produkcyjnych prowadzenie działalności w obecnych czasach 
opiera się, zdaniem C.K. Prahalada, na „niewidzialnych zasobach”, takich jak know-
-how, portfel patentów, marki, logistyka, reputacja. Ochrona własności intelektu- 
alnej jest trudniejsza niż ochrona wiedzy i pomysłowości zawartych w zasobach ma-
terialnych. 

Zarządzania przenikaniem interesów publicznych i prywatnych. C.K. Pra-
halad dotyka bardzo bolesnej i niekonsekwentnie realizowanej tendencji: szybkiego 
tempa postępów prywatyzacji i ograniczania ingerencji państwa, przy zachowaniu 
wciąż dużych możliwości wpływania na kierunki rozwoju gospodarki. Dodatkowo 
konsumenci żądają wysokiej jakości, obrońcy środowiska „zero zanieczyszczeń”, 
obrońcy praw człowieka polepszenia warunków pracy, a inwestorzy i pracownicy 
przedsiębiorstw domagają się większej jawności i odpowiedzialności zarządów. Po-
jawiające się sprzeczne wymagania potęgują narastanie paradoksów, którymi trzeba 
umieć zarządzać. 

Przewodnictwa intelektualnego i administracyjnego. Rośnie w skali global-
nej zapotrzebowanie na intelektualnych przywódców. Reorganizujące się przedsię-
biorstwa, gubiący sens swojego wysiłku pracownicy, nieusatysfakcjonowani klienci 
rozglądają się za menedżerami zdolnymi przedstawić prognozy i sformułować kon-
kretne wizje przyszłości. C.K. Prahalad zauważa, że wizja jest właśnie tym drogo-
wskazem dodającym energii i motywującym do działania nie tylko konkretne przed-
siębiorstwa, ale także całe branże. Jednocześnie menedżerowie-wizjonerzy muszą 
wykazywać zmysł administracyjny niezbędny do sprawnego prowadzenia swoich 
firm przez epokę przełomowych zmian umiejętności, postaw, zachowań i modeli 
działania. 

Podsumowując swoje rozważania na temat warunków determinujących charakter 
pracy menedżera przyszłości, C.K. Prahalad nieustępliwie podkreśla perspektywę 
nieuchronnej globalizacji, konieczność funkcjonowania w wielu miejscach o róż-
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nych kulturach, a także posiadanie wielorakich umiejętności i zdolności perspekty-
wicznego myślenia. Menedżer przyszłości będzie musiał uczyć się nowych koncep-
cji, poznawać nowe narzędzia, technologie i rynki. Nie ulega wątpliwości, że jest to 
zapowiedź upowszechnienia się wizerunku menedżera globalnego, potrafiącego kie-
rować globalnym przedsiębiorstwem przyszłości. Badacze zajmujący się problema-
tyką przywództwa ustalili, że menedżer globalny musi się umieć sprawdzić w czter-
nastu podstawowych wymiarach obejmujących (za: [Kuc 2004, s. 322-323]):

1. Myślenie globalne – uświadamianie sobie wpływu wywieranego przez globa-
lizację na gospodarkę ogólnoświatową i uwzględnianie światowych trendów przy 
podejmowaniu decyzji.

2. Przewidywanie przyszłych możliwości – poszerzanie wiedzy na temat zacho-
wania się rynków w przeszłości i rozwijanie wizji pozwalających przewidzieć po-
trzeby, które pojawią się w przyszłości; inspirowanie pracowników do wykorzysty-
wania okazji sprzyjających rozwojowi biznesu oraz przekształcania idei w produkty 
i usługi.

3. Kreowanie i zwiększanie uprawnień kadry – inspirowanie zespołu pracowni-
czego, zachęcanie do aktywnego udziału w podejmowaniu decyzji, efektywne włą-
czenie kadry w realizację projektów. 

4. Rozwijanie i zwiększanie uprawnień kadry – równe, poważne i godne trakto-
wanie wszystkich pracowników, darzenie ich zaufaniem oraz wzbudzanie zaufania 
do własnej osoby, szczere i otwarte słuchanie opinii, rozliczanie zespołu na podsta-
wie osiągniętych wyników.

5. Akceptowanie różnic kulturowych – docenianie zalet płynących ze zróżnico-
wania, motywowanie ludzi posiadających inne zaplecze kulturowe, pomaganie w 
zrozumieniu i zaakceptowaniu odmiennych kultur, eliminowanie dyskryminacji ze 
względu na staż, kolor skóry, płeć czy wiek. 

6. Budowanie zespołów i partnerstwa – jednoczenie organizacji w efektywny 
zespół, budowanie partnerstwa w całej hierarchii firmy, traktowanie pracowników 
jak partnerów, a nie konkurentów, tworzenie sojuszy i kontaktów z innymi organiza-
cjami. 

7. Sprzyjanie zmianom – traktowanie zmian jako nowych możliwości i szansy 
na rozwój, wspieranie kreatywności i innowacyjności u innych, przekształcanie po-
mysłów w wymierne rezultaty. 

8. Entuzjazm dla nowych technologii – umiejętność i chęć wykorzystywania 
nowoczesnej technologii, zatrudnianie doradców biegłych w tym zakresie, szkolenie 
umiejętności własnych i pracowników, inwestowanie w nowe rozwiązania. 

9. Wspieranie konstruktywnych wyzwań – zachęcanie pracowników do uspraw-
niania swojego działania, docenianie i wykorzystywanie ich opinii i poglądów, zdol-
ność wprowadzania koniecznych zmian i wyrażania swojego sprzeciwu z jego zro-
zumiałym uzasadnieniem. 

10. Zapewnienie zadowolenia klientów – traktowanie zadowolenia klientów 
jako najważniejszego zadania firmy, motywowanie współpracowników do działania 
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satysfakcjonującego klientów, troska o spełnianie przez organizację zobowiązań wo-
bec konsumentów, wprowadzanie jasnych metod badania opinii klientów i regularny 
pomiar ich zadowolenia.

11. Osiąganie przewagi konkurencyjnej – zrozumienie zasad rynkowych, dają-
cych konsumentowi możliwość wyboru innych konkurencyjnych produktów i usług, 
dostarczanie towarów posiadających wyraźną przewagę nad ofertą konkurencji; 
uzyskiwanie rezultatów mających długoterminowe znaczenie udziałowców. 

12. Okazywanie osobistej siły i kompetencji – zachowywanie dystansu wobec 
swoich atutów i słabości, naturalne podchodzenie do przeciwnych opinii, inwesto-
wanie w rozwój własny i pracowników, rekrutowanie osób lepszych od siebie w 
dziedzinach, w których sami czujemy się gorsi.

13. Dzielenie się przywództwem – dzielenie się swoimi kompetencjami z part-
nerami, umożliwianie innym podejmowania decyzji, przyjmowanie opinii i działa-
nie zgodne z postulatami napływającymi od współpracowników.

14. Działanie zgodne z głoszonymi wartościami – etyczne i uczciwe zachowa-
nie we wszystkich sytuacjach, unikanie polityki i zaspokajania egoistycznych po-
trzeb, działanie zgodne z własnymi przekonaniami, dawanie przykładu innym oraz 
przestrzeganie modelu postępowania w całej organizacji.

W opinii szefów wielkich firm, systematycznie rośnie znaczenie opisanych cech. 
Największe różnice pomiędzy minioną i obecną hierarchią wartości a wymogami 
przyszłości koncentrują się wokół globalnego myślenia, akceptacji różnic kulturo-
wych oraz budowania zespołów i partnerstwa. Zmieniać oraz rozwijać należy kwe-
stie zwiększenia uprawnień kadry, umiejętności wykorzystania zmian, wiarę w nową 
technologię, zapewnić trzeba zadowolenie, a nawet zachwyt klientów i, co najtrud-
niejsze, dzielić się z innymi przywództwem.

Jaki więc będzie menedżer-przywódca przyszłości? Zmieniająca się rzeczywi-
stość otaczającego nas świata wymusza posiadanie specyficznych cech i kompeten-
cji. Większość badaczy problemów przywództwa ma nadzieję, że w XXI w. niepo-
dzielnie obowiązywał będzie wzór szefa kierującego firmą nie za pomocą rozkazów 
i ścisłej kontroli, lecz poprzez wewnętrzną siłę oraz wartość przekazywanych idei. 
Według cytowanego wyżej C.K. Prahalada, do najważniejszych cech i umiejętności 
menedżera jutra będą należeć [Prahalad 1998, s. 189-190]:

Myślenie systemowe – przywódcy przyszłości będą musieli wykazać się umie-
jętnością myślenia koncepcyjnego i systemowego, które pozwoli im na dostrzeganie 
związków między poszczególnymi elementami oraz wybieganie myślą w przyszłość 
i ogarnianie całości problemu. Przywódca przyszłości musi mieć zdolność syntezy 
informacji nie tylko o strategicznym, ale i drugorzędnym znaczeniu, łączenia umie-
jętności analitycznych z własną intuicją oraz wyważania interesu prywatnego i spo-
łecznego.

Działanie w wielokulturowym otoczeniu – umiejętność myślenia w katego-
riach międzykulturowych, wynikająca z globalizacji zarządzania, polega przede 
wszystkim na konieczności uwzględniania tego, że w innych kulturach niekoniecz-
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nie podzielane są te same wartości, w których człowiek został wychowany. W tym 
dążeniu do umiejętności działania w wielokulturowym otoczeniu pomocna będzie 
znajomość innych kultur i języków.

Gotowość do ustawicznej nauki – przywódcy przyszłości muszą mieć świado-
mość nie tylko tego, że wiedza się szybko starzeje, że trzeba ją stale odnawiać, 
wzbogacać i konfrontować z praktyką, ale też tego, że mądrość menedżerska jest 
ograniczona i podlega procesowi petryfikacji, tj. utrwalaniu się przeszłych, nie za-
wsze już aktualnych sprawności. Dlatego też tak ważna jest stała gotowość przyjmo-
wania nowych idei, technologii, praktyk gospodarczych i założeń kulturowych. 

Pozytywne cechy osobowościowe – przywódca musi tworzyć własną indywi-
dualność rozumianą jako zespół cech i właściwości wyróżniających jednostkę spo-
śród pozostałych. Musi pracować nad swoją osobowością i stale się rozwijać, po-
dobnie jak biegacz, który rozwija określone przymioty fizyczne i dzięki treningowi 
osiąga coraz lepsze rezultaty. Sukces w rozwoju swej indywidualności może osiągać 
dzięki samokształceniu dostosowanemu do jego zdolności i możliwości przy założe-
niu racjonalnego podwyższania wymagań.

Wysokie standardy zachowań – przywódca zarówno ustala wymagane w orga-
nizacji standardy wartości i zachowań, jak i jest zobowiązany do stawiania sobie w 
tym zakresie wymagań jeszcze wyższych. Doskonalenie swojego zachowania wiąże 
się z dążeniem do jak najlepszej wydajności i poświęcenia w pracy, z odpowiedzial-
nością za swoje działania, wrażliwością na sprawy międzyludzkie i problemy mię-
dzykulturowe oraz wspieraniem i pobudzaniem rozwoju pracowników.

B.R. Kuc rozszerza tę listę o kolejne kompetencje mające warunkować efektyw-
ność przywódcy zarządzającego organizacją w przyszłości. Należą do nich [Kuc 
2004, s. 303-304]:

1) umiejętność podejmowania większego ryzyka z większym wyprzedzeniem,
2) zdolność do podejmowania decyzji o charakterze strategicznym,
3) zdolność do stworzenia zintegrowanego zespołu, w którym każdy potrafi za-

rządzać oraz oceniać swoją wydajność i wyniki w odniesieniu do wspólnych celów,
4) zdolność do szybkiego i jasnego przekazywania informacji oraz motywowa-

nia ludzi,
5) postrzeganie organizacji i zarządzania nią w sposób całościowy, nie ograni-

czając się do znajomości jednej czy paru funkcji.
Liderzy w XXI wieku będą musieli sprostać o wiele bardziej poważnym i skom-

plikowanym wymaganiom niż te, które stoją przed nimi teraz. Jak dotąd, menedże-
rowie dysponowali władzą pozwalającą im na kształtowanie kierowanych przez 
siebie organizacji zgodnie z własnymi wartościami, założeniami i stylem. Rewolucja 
technologiczna, coraz większa świadomość decydującego wpływu czynnika ludz-
kiego na efektywność organizacji, a także konieczność posiadania przez instytucje 
konkretnego programu strategicznego doprowadziły do spadku autonomii lidera 
i jego pozycji indywidualnego przywódcy. 
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Przyszli przywódcy prawdopodobnie będą w dużym zakresie podobni do wiel-
kich przywódców XX wieku i tak jak oni charakteryzować się będą silną osobowo-
ścią, zdolnością strategicznego myślenia i przewidywania oraz wiarą w pewne fun-
damentalne zasady ludzkiego postępowania. Pewne różnice będą prawdopodobnie 
wynikiem zwiększonej złożoności świata, w którym przyjdzie im działać, oraz gwał-
townego wzrostu tempa przemian wywołanych rewolucją w technice i środkach 
łączności. Liderzy będą musieli zwracać uwagę na tak istotne problemy społeczne, 
jak ochrona środowiska naturalnego, sprawiedliwość społeczna, czy poszukiwanie 
sensu życia przez coraz szersze kręgi społeczeństwa. Jak to powiedział R. Beckhard 
o przyszłych liderach: „sprawy duchowe nie będą wyłączną domeną duchownych” 
[Beckhard 1997, s. 141]. Poważnym wyzwaniem będzie także umiejętność wyko-
rzystania kulturotwórczej siły organizacji do określania norm, korzyści i wartości 
współtworzących kulturę oraz podkreślenia ich znaczenia przez osobisty przykład.

Prawdziwie skuteczni liderzy nadchodzących lat będą ludźmi kierującymi się 
silnym poczuciem wartości i wiarą w możliwości indywidualnego rozwoju. Przed 
oczami będą mieli wizję takiego społeczeństwa, jakiego pragną dla siebie i swych 
organizacji. Będą wizjonerami, mocno wierzącymi w swoją zdolność i misję kształ-
towania przyszłości i dadzą wyraz swym przekonaniom, podporządkowując im 
wszystkie swoje działania.

3. Przyszłość przywództwa kierowniczego

W ciągu ostatnich stu lat można zaobserwować ewolucję, jaka się dokonała w po-
glądach na temat przywództwa. Przełom XIX i XX wieku charakteryzował się do-
minującym przekonaniem o całkowitej asymetrii relacji między przełożonym a pod-
władnym. Kierownika umieszczano w centrum działania, jako tego, który stawiał 
cele, sprawował nad wszystkim kontrolę, ponosząc równocześnie za wszystko odpo-
wiedzialność. Podwładni traktowani byli wyłącznie instrumentalnie, jako narzędzia, 
którymi zarządzający posługuje się w osiąganiu swoich celów. W turbulentnych wa-
runkach XX wieku tak silna centralizacja władzy przestała być korzystna – pojawił 
się w związku z tym postulat delegowania uprawnień decyzyjnych. Stało się to z 
jednej strony konieczne w nowych warunkach funkcjonowania wielu instytucji, a z 
drugiej łatwiejsze na skutek przeciętnie wyższego poziomu kwalifikacji podwład-
nych i związanych z tym ich aspiracji. Za istotę nowoczesnego zarządzania uznano 
dzielenie się władzą, w przeciwieństwie do zarządzania klasycznego, którego istota 
polegała na egzekwowaniu podporządkowania i podkreślaniu nadrzędności.

Zarządzanie partycypacyjne z istotny sposób zmieniło relacje między kierowni-
kiem a jego podwładnymi. Przepaść dzieląca ich organizacyjne pozycje zaczęła po-
woli zanikać. Najważniejsze do tej pory czynniki autorytetu, takie jak ranga w hierar-
chii, tytuł, doświadczenie czy liczba podwładnych, zaczęły ustępować wyrafinowanym 
zdolnościom do definiowania problemu, dostrzegania szans, komunikacji społecz-
nej, a przede wszystkim do pełnego wykorzystania umiejętności pracowników. 
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4. Przywództwo w zespole

Radykalna zmiana warunków funkcjonowania nowoczesnych organizacji, spo-
wodowana globalizacją działalności i tworzeniem się sieciowych form struktural-
nych, stawia problem przywództwa w zupełnie nowym świetle. Dzieje się tak dlate-
go, ponieważ upada główny filar wspierający tradycyjne zarządzanie, jakim jest 
hierarchia. Wzrasta znaczenie zespołów i pracy grupowej, a zmianą o rewolucyjnym 
charakterze jest zarysowująca się przewaga stosunków horyzontalnych w systemie 
organizacyjnym nad stosunkami hierarchicznymi [Kuc 2004, s. 371]. Menedżer, sta-
jąc zatem przed wyzwaniem stania się skutecznym przywódcą zespołu, jest zmuszo-
ny do rezygnacji ze znacznej części swojej władzy na rzecz grupy. Musi nauczyć się 
cierpliwego dzielenia się informacjami, ufania innym, rozumienia i rezygnowania 
z autorytetu formalnego. Z nadzorcy musi stać się opiekunem. Skuteczny przywódca 
zespołu utrzymuje niski stopień kontroli, gdy dostrzega u członków zespołu silną 
potrzebę samodzielności, a także nie pozostawia ich samych sobie, gdy istnieje ko-
nieczność wsparcia i udzielenia pomocy [Steckler, Fondas 1995]. Dobrze wie, kiedy 
powinien wkraczać, a kiedy pozostawić zespół w spokoju.

Z funkcją przywódcy zespołu łączą się pewne specyficzne role, które Robbins 
i DeCenzo podzielili na cztery grupy [2002, s. 495]. Przywódca zespołu działa we-
dług nich jako łącznik z kręgami zewnętrznymi (reprezentuje zespół, pozyskuje za-
soby, wyjaśnia, czego od zespołu wymagają inni, zbiera informacje i dzieli się nimi 
z członkami zespołu), jako usuwający kłopoty (pomaga w rozwiązywaniu proble-
mów albo uzyskaniu potrzebnych zasobów), trener (wyjaśnia oczekiwania i role, 
uczy, wspiera, zachęca) oraz jako rozwiązujący konflikty.

W ramach różnych ujęć przywództwa coraz bardziej podkreśla się znaczenie 
współpracy lidera z zespołem jako jeden z czynników sukcesu. Umiejętność tworze-
nia zespołu, spajania go i kierowania nim będzie w przyszłości podstawową umiejęt-
nością przywódców [Koźmiński, Piotrowski 2004, s. 361], ponieważ przypuszczal-
nie to właśnie zespoły stojące za liderem odpowiadają za sukces lub porażkę całej 
organizacji.

5. Substytuty przywództwa

Posuwając się jeszcze dalej w rozważaniach dotyczących przyszłości przywódz-
twa kierowniczego, można zaobserwować pojawiające się koncepcje zespołów bez 
lidera (leaderless teams), całkowicie samorządnych, w których przywódca byłby 
niepotrzebny. Niewątpliwie istnieją grupy, które funkcjonują całkiem nieźle bez 
przywódcy albo w których formalny lider jest całkowicie nieskuteczny. Ludzie jed-
nak, jak uważają Meindl i Ehrlich [1987, s. 91-109], mają skłonność do mitologizo-
wania czy też przeceniania przywództwa i przypisywania mu przesadnie dużego 
wpływu na wyniki firmy. Hipotezę tę autorzy owi potwierdzili w przeprowadzonych 
przez siebie badaniach na studentach ekonomii. Każda z czterech grup studentów 
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otrzymała informacje dotyczące firmy, przy czym każda grupa otrzymała inne uza-
sadnienie jej silnej pozycji. Gdy sukces przedsiębiorstwa przypisywany był działa-
niu kierownictwa, wyniki firmy oceniane były wyżej niż w przypadku działania ta-
kich czynników, jak kompetencje pracowników, preferencje klientów czy korzystna 
polityka. Ta mitologizacja przywództwa, zgodna ze spojrzeniem romantycznym1, 
każe nam zastanawiać się nie tylko nad tym, kim jest lider, ale także nad tym, kim są 
jego podwładni.

Jak wspomniano wyżej, istnieją warunki, w których przywództwo w ogóle nie 
jest potrzebne. Koncepcje substytutów opisują sytuacje, w których zachowania przy-
wódców zastępowane są przez cechy podwładnego, zadania i organizacji (za: [Griffin 
2004, s. 514]). Takie cechy podwładnego, jak doświadczenie, wybitne zdolności, 
orientacja zawodowa oraz silna potrzeba niezależności, mogą sprawić, że zachowa-
nie przywódcze okaże się nieskuteczne, ponieważ pracownik dobrze wie, co ma ro-
bić. Tak samo w przypadku zadań prostych i rutynowych lub zadań sprawiających 
satysfakcję i wewnętrzne zadowolenie podwładny nie potrzebuje wsparcia przywód-
cy. Wreszcie cechy organizacji, takie jak silna formalizacja, spoistość grupy, sztyw-
ne reguły i procedury, mogą zastępować przywództwo formalne.

Istnienie substytutów przywództwa powoduje konieczność zwracania uwagi na 
rzeczywistą potrzebę przewodzenia w konkretnych warunkach, niekiedy bowiem 
silny przywódca może nie tylko być zbędny, ale nawet obniżać efektywność pracow-
ników.

6. Koncepcja samoprzywództwa

Do coraz większej decentralizacji władzy przywódczej w przedsiębiorstwach 
przyszłości nawiązuje także koncepcja zaproponowana przez H.P. Simsa i Ch.C. Man-
za dotycząca samoprzywództwa. Autorzy ci nie dopuszczają wprawdzie możliwości 
braku jakiegokolwiek przywództwa, sprzeciwiając się koncepcji zespołów bez kie-
rownictwa, całkowicie samorządnych, w których kierownik byłby niepotrzebny, za-
kładają natomiast, że przywódców w organizacji jest wielu. W koncepcji tej występu-
je pojęcie superlidera na określenie kogoś, kto stopniowo usamodzielnia swoich 
podwładnych, przewidując dla nich pierwszoplanowe role na scenie działalności or-
ganizacji, samemu usuwając się w cień. Superlider staje się członkiem naczelnego 
kierownictwa, które w nowoczesnych organizacjach nie ingeruje w procesy operacyj-

1 Całkiem nowym sposobem postrzegania przywództwa jest patrzenie na nie przez pryzmat zwo-
lenników – ludzi, którzy oczekują, że przywódca poprowadzi ich do celu. Ludzie ci tworzą wyidealizo-
wany obraz tego, co czynią przywódcy, co są w stanie osiągnąć, a także, w jaki sposób mogą wpłynąć 
na ich życie. Wynikać to może z romantycznej potrzeby ludzi do przywiązania do lidera, oddania mu 
i obdarzania zaufaniem, tak by sami mogli skupić uwagę na celach organizacji i osiągać je. Ten roman-
tyczny pogląd więcej mówi o samych zwolennikach niż o przywódcy, widząc w tym ostatnim raczej 
wyobrażenie innych ludzi niż realną postać – osobę, która wywiera na innych wpływ tylko tak długo, 
jak długo jest obdarzana zaufaniem, zob. [Stoner, Freeman, Gilbert 1999, s. 476].
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ne. Wychowankowie superlidera stają się natomiast operacyjnymi liderami, zdolnymi 
pokierować pracą jakiegoś zespołu zadaniowego, jeśli pojawi się zapotrzebowanie na 
ich unikatowe kwalifikacje, ale przede wszystkim zdolnymi do skutecznego kierowa-
nia swoim własnym postępowaniem [Kuc 2004, s. 373]. Autorzy tej koncepcji nie 
obawiają się więc paraliżu organizacji pod nieobecność przywódcy, przywódcami 
jest bowiem większość pracowników. Wszyscy oni są filarami organizacji, a nie jak 
dotychczas tylko jeden przywódca, którego brak, choćby krótkotrwały, od razu skut-
kuje chaosem.

Przywództwo kierownicze w XXI wieku niesie za sobą znaczne zmiany w kwe-
stii sprawowania władzy. Coraz więcej mówi się o przywództwie uczestniczącym, 
uznającym władzę podwładnych, i choć w praktyce większość kierowników nie odno-
si się do tego z entuzjazmem, obawiając się utraty władzy, to dziś niejeden przywódca 
chętnie przekazuje kompetencje osobom, które wcześniej wykazały się inicjatywą 
i zdrowym rozsądkiem. W ten sposób wielu podwładnych, którzy dowiedli swojej 
przydatności, może zająć pozycję dorównującą pozycji szefa. Widzimy więc, że za-
kres posiadanej władzy i zakres uprawnień wciąż się zmieniają. Przywódcy sprawu-
jący władzę w organizacji przez ostatnie sto lat głównie zajmowali się wywieraniem 
wpływu na pracowników fizycznych w celu podnoszenia ich wydajności. Wykorzy-
stywali głównie ich lęk, swoją charyzmę i uczestnictwo podwładnych w podejmo-
waniu decyzji. W nowych warunkach organizacyjnych będzie się niewątpliwie szyb-
ko zmniejszać zapotrzebowanie na charyzmatycznych przywódców, którym można 
ślepo zaufać i bez reszty się im podporządkować. Charyzma wynika bowiem nie tyle 
z cech osobowościowych przywódcy, ile z potrzeby emocjonalnej tych, którzy chcą 
się mu podporządkować, spodziewając się z jego strony opieki. Charyzma pojawia 
się w określonym miejscu i czasie bardziej jako właściwość podwładnych aniżeli 
przywódcy. Nowy członek organizacji będzie bardziej zainteresowany poszukiwa-
niem partnerów do współpracy niż „wodzów” i „mężów opatrznościowych” [Sikor-
ski 2001, s. 95]. Charakter władzy musi ulec diametralnej zmianie, ponieważ coraz 
więcej zadań przekazywanych jest na niższe szczeble zarządzania, co prowadzi do 
uzyskiwania coraz większych uprawnień przez pracowników. Paradoksalnie jednak 
nie można powiedzieć, że przywódca XXI wieku zostanie władzy pozbawiony. Prze-
ciwnie – przywódca, pozbywając się części swojej władzy, faktycznie ją zwiększy 
– dzieląc się swoją wizją, przekonując do niej swoich współpracowników i zwraca-
jąc się do nich o pomoc w jej realizacji.
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to overall tendencies appearing in the leadership of a XXI-century company. 
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Czesław Zając

ROLA HRM I KuLTuRY ORGANIZACYJNEJ
W PROCESACH PRZEJęĆ I FuZJI PRZEDSIęBIORSTW

1. Wstęp

Przejęcia i fuzje przedsiębiorstw, pojmowane jako strategie ich rozwoju ze-
wnętrznego, można traktować również jako „swoiste” techniki ich integracji. Tego 
typu integracjom towarzyszą różnorodne problemy w sferze finansowej, prawnej, 
organizacyjnej, społecznej i kulturowej. 

W wielu opracowaniach poświęconych omawianej problematyce podkreśla się, 
że większość problemów występujących w trzech ostatnich spośród wymienionych 
sfer ma charakter „uniwersalny”, typowy dla przeważającej większości procesów 
przejęć i fuzji. Sposobom rozwiązywania tych problemów za pomocą instrumentów 
z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi (narzędzia HRM), skuteczności rozstrzy-
gania kwestii personalnych oraz uwzględnianiu kontekstu kulturowego przejmowa-
nych lub łączących się przedsiębiorstw coraz częściej nadaje się znaczenie strate-
giczne (zob. [Pocztowski 2003, s. 60]). Przejęcia i fuzje dokonywane są bowiem 
przez ludzi i polegają m.in. na przejmowaniu ludzi oraz ich integrowaniu w ramach 
nowych układów organizacyjnych. Wielu autorów i praktyków zarządzania uznaje 
je za podstawowe czynniki sukcesu procesów integracyjnych. Do tych autorów na-
leży także P.F. Drucker, który sformułował pięć zasad powodzenia przejęć przedsię-
biorstw. Dwie z tych zasad odnoszą się bezpośrednio do kwestii personalnych [Druc-
ker 1981]1:

nabywca powinien wnieść „jakąś wartość” do przedsiębiorstwa przejmowanego;  •
powinno się przejmować przedsiębiorstwa posiadające „wspólny rdzeń tożsa- •
mości”;
przedsiębiorstwo przejmujące musi szanować biznes przedsiębiorstwa przejmo- •
wanego;
istnieje konieczność obsadzenia, w okresie do roku, kompetentnej kadry kierow- •
niczej na najwyższych stanowiskach zarządzania; 

1 Zasady te zostały odniesione w zasadzie do fazy integracyjnej (po połączeniu) procesów przejęć, 
ale dzisiaj wielu innych autorów odnosi je do całych procesów przejęć i fuzji przedsiębiorstw.



 Rola HRM i kultury organizacyjnej w procesach przejęć...  265

należy zapewnić menedżerom i pracownikom z przedsiębiorstwa przejmowane- •
go, posiadającym duży potencjał rozwojowy, możliwość zatrudnienia na naj-
ważniejszych stanowiskach w „nowym przedsiębiorstwie” w ciągu pierwszego 
roku od momentu przejęcia. 
Niektórzy autorzy podkreślają, że pomijanie zagadnień społecznych i personal-

nych w procesach przejęć powinno się traktować jako „grzechy „nabywców”, które 
mogą bezpośrednio przyczynić się do ich porażek2.

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie roli i znaczenia HRM i kultury 
organizacyjnej dla skutecznego przeprowadzenia przejęcia lub fuzji przedsię-
biorstw w wymiarze strategicznym i operacyjnym. Artykuł został przygotowany 
na podstawie studiów literatury oraz wyników badań empirycznych poświęconych 
tzw. miękkim zagadnieniom przejęć i fuzji, prowadzonych przez autora tego opraco-
wania.

Badania te były prowadzone w latach 2002-2004 za pomocą kwestionariusza 
skategoryzowanego i 2 ankiet w grupie 10 przedsiębiorstw zlokalizowanych we 
Wrocławiu i Jeleniej Górze, uczestniczących w procesach przejęć i fuzji jako pod-
mioty przejmowane. Obejmowały one identyfikację i analizę społecznych oraz orga-
nizacyjnych problemów towarzyszących zmianom właścicielskim w tych przedsię-
biorstwach, spośród których 9 uczestniczyło w międzynarodowych przejęciach. W 
latach 2006-2007 autor przeprowadził badania uzupełniające wyżej wymienionej 
problematyki za pomocą wywiadów z menedżerami personalnymi, opierając się na 
kwestionariuszu skategoryzowanym. Pozwoliły one rozpoznać najważniejsze pro-
blemy społeczne i kulturowe związane z nadzorem nowych właścicieli-międzynaro-
dowych korporacji nad sześcioma spośród 10 przedsiębiorstw, w których przepro-
wadzono badania podstawowe.

2. Strategiczny wymiar ZZL i kultury organizacyjnej
w procesie przejęć i fuzji przedsiębiorstw

Wyniki badań oraz wynikające z nich wnioski wskazują coraz częściej, że klu-
czem do uzyskania efektywności procesów przejęć i fuzji na poziomie satysfakcjo-
nującym zarządy i właścicieli przedsiębiorstw uczestniczących w tych procesach 
jest umiejętność właściwego rozpoznania i skutecznego rozwiązywania problemów 
społecznych, personalnych i organizacyjnych. Staje się to możliwe w praktyce po-
przez odpowiednie wykorzystanie instrumentów HRM oraz branie pod uwagę kon-
tekstu kulturowego łączących się lub przejmowanych przedsiębiorstw. Wymienione 
wyżej problemy obejmują m.in.:

2 Do głównych „grzechów” przedsiębiorstw przejmujących inne przedsiębiorstwa zaliczają oni 
niewielki szacunek dla pracowników operacyjnych przedsiębiorstwa przejmowanego, arogancję i wro-
gość w stosunku do kadry kierowniczej przedsiębiorstwa przejmowanego oraz blokowanie możliwości 
jej awansu, brak umiejętności odpowiedniego wyjaśnienia celów przejęcia itp. Zob. [Krug, Night 
2001].
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w sferze społecznej i interpersonalnej: •  strach przed zmianami wywołanymi 
przez przejęcie lub fuzję, naturalny opór przed zmianami, społeczne skutki re-
dukcji zatrudnienia, cynizm korporacyjny, zmiany personalne;
w sferze kulturowej:  • niedopasowanie kultur organizacyjnych podmiotów prze-
jęcia lub partnerów fuzji, „szok kulturowy” wywołany przez międzynarodowe 
przejęcia lub fuzje, asymilację ekspatów (przejęcia międzynarodowe), wielo-
władztwo; 
w sferze organizacyjnej •  (odnośnie do sposobu przygotowania przejęcia lub fu-
zji): brak koncepcji przygotowania przejęcia lub fuzji, niewłaściwie przygoto-
wany program przejęcia lub fuzji, błędy w realizacji programu przejęcia lub fu-
zji, nietrafny wybór lidera zmiany, błędną diagnozę najważniejszych problemów 
fazy przygotowawczej przejęcia lub fuzji, brak narzędzi HRM lub ich stosowa-
nie nieadekwatne do sytuacji problemowej3.
W licznych publikacjach krajowych i zagranicznych prezentujących wyniki tych 

badań, podkreślana jest strategiczna rola funkcji zarządzania zasobami ludzkimi oraz 
kultury organizacyjnej w procesie przejmowania i łączenia się przedsiębiorstw4. 

Kierownictwa przedsiębiorstw uczestniczących w procesach przejęć i fuzji, aby 
rozwiązać występujące w nich problemy personalne, społeczne, organizacyjne, finan-
sowe i techniczne, powinny brać pod uwagę wszystkie istotne czynniki związane ze 
strategią, strukturą, zasobami ludzkimi, kulturą organizacyjną oraz procesem zarzą-
dzania przedsiębiorstwem. Ważna jest skuteczność procesów decyzyjnych składają-
cych się na proces zarządzania zmianami w całym procesie integracyjnym oraz odpo-
wiednie przygotowanie ludzi do zmian, zwłaszcza w fazie samej transformacji.

Jak podkreśla J. Birkinshaw, inwestor, łącząc przedsiębiorstwa, może koncentro-
wać uwagę na integracji zadań, integracji ludzi lub integracji zadań i ludzi [Birkin-
shaw 1997]; za: [Aniszewska 2002]. Wybór odpowiedniej orientacji integracyjnej 
powinien być związany z celami przedsiębiorstwa i możliwościami ich osiągnięcia, 
musi również uwzględniać koszt i ryzyko takiego wyboru. Koncentracja tylko na 
zadaniach, przy pominięciu problemów społeczno-kulturowych, może spowodować 
zablokowanie całego procesu integracji ze względu na opór pracowników i mene-
dżerów. W konsekwencji zamiast oczekiwanych korzyści wystąpią straty. Orientacja 
tylko na ludzi, przy zaniedbywaniu zadań, też nie doprowadzi do uzyskania zakłada-
nych efektów synergicznych. Zatem racjonalne wydaje się połączenie obu tych po-
dejść, tj. integracji zadań i ludzi. Możliwe są tu oczywiście inne kombinacje czy 
rozwiązania pośrednie, zakładające silniejsze promowanie jednej lub drugiej orien-
tacji integracyjnej. 

Bardzo istotne jest rozpoznanie kontekstu sytuacyjnego fuzji lub przejęcia oraz 
najważniejszych rzeczywistych i potencjalnych problemów występujących po stro-
nie wszystkich uczestników tego procesu. Takie podejście zwiększa prawdopodo-

3 Szerzej na ten temat: [Zając 2006].
4 Na temat strategicznych aspektów zarządzania personelem podczas fuzji i przejęć pisze B. Bu-

chelt-Nawara [Pocztowski 2004, s. 53-72].
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bieństwo osiągnięcia zarówno korzyści synergicznych, jak i zadowolenia pracowni-
ków oraz menedżerów. Oczywiście efektywność fuzji lub przejęcia powinno się 
oceniać przez pryzmat stopnia realizacji założonych zadań, które z punktu widzenia 
właścicieli i samego przedsiębiorstwa mają charakter finansowy i strategiczny. Inte-
gracja ludzi oraz kultur łączących się przedsiębiorstw nie może być celem samym 
w sobie. 

Nawiązując do prezentowanych w literaturze licznych poglądów o rosnącym 
znaczeniu wpływu czynnika ludzkiego w procesach zarządzania zmianami, warto 
podkreślić, że menedżerowie projektujący i realizujący procesy połączeniowe po-
winni dokonywać racjonalnych wyborów, opartych na efektywnych kombinacjach 
dostępnych czynników kapitałowych, personalnych, organizacyjnych i technicz-
nych. Wynikiem takich wyborów może być „nowy porządek organizacyjny”. Stano-
wi on według M.L. Marksa rdzeń zmiany właścicielskiej dokonanej na drodze prze-
jęcia lub fuzji [Marks 1994, s. 37-38 oraz 41-51], który odpowiada samej zmianie, 
w klasycznym modelu zmiany E. Scheina, K. Lewina.

Rys. 1. „Nowy porządek organizacyjny” jako rdzeń zmiany

Źródło: [Marks 1994, s. 37].

,,Nowy porządek organizacyjny” kształtowany jest, zdaniem wymienionego au-
tora, przez kierunki (wizję) dalszego rozwoju, misję, kulturę organizacyjną, kontrakt 
psychologiczny, najważniejsze kompetencje oraz „architekturę” pojmowaną przez 
niego jako nowy wzorzec społecznego systemu przedsiębiorstwa i systemu pracy. 
Obejmuje on formalne i nieformalne struktury wewnątrzorganizacyjne i pozwala 
orientować ludzi po transformacji właścicielskiej w przedsiębiorstwie na przyszłość. 

Odnowienie i rewitalizacja umożliwia pokonanie „cynizmu korporacyjnego” i 
depresji, charakterystycznych dla okresu wprowadzania zmian. Prowadzi do prze-
kształcenia świadomości pracowników i menedżerów (wsparcie emocjonalne i psy-
chiczne), a w konsekwencji przyczynia się do odnowienia kapitału ludzkiego przed-
siębiorstwa [Pocztowski 2004, s. 53-72].

Spróbujmy zatem bliżej przyjrzeć się konkretnym zadaniom w obszarze spo-
łecznym i organizacyjnym, realizowanym w trzech podstawowych fazach procesów 
przejęcia lub fuzji. 

rozmrożenie zmiana zamrożenie

przekształcenie odnowienie
i rewitalizacja

nowy porządek
organizacyjny
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3. Operacyjny wymiar ZZL i kultury organizacyjnej
w procesach przejęć i fuzji

Na poziomie operacyjnym strategia personalna na potrzeby transformacji wła-
ścicielskiej przekłada się na szereg konkretnych zadań z zakresu funkcji personalnej, 
z których część jest przypisana menedżerowi personalnemu i członkom kierowane-
go przez niego zespołu. Zadania te, realizowane w trakcie trzech faz procesów prze-
jęć lub fuzji, obejmują [Pocztowski 2004, s. 32]: 

w fazie przed połączeniem: •  określenie powodów fuzji lub przejęcia, utworzenie 
zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie przedsięwzięcia, poszukiwanie 
potencjalnych partnerów „mariażu organizacyjnego”, wybór kandydata, zapla-
nowanie procesu zarządzania całym przedsięwzięciem i zaplanowanie efektów 
w obszarze uczenia się;
w fazie połączenia: •  wybór menedżera odpowiedzialnego za integrację, sformo-
wanie zespołu ds. wprowadzenia zmian, budowę nowej strategii i struktury, 
utrzymanie kluczowych pracowników, wdrażanie zmian, komunikowanie zmian 
oraz włączanie grup zawodowych i poszczególnych osób w proces zmian, kształ-
towanie nowych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi; 
w fazie po połączeniu:  • integrację pracowników i menedżerów wokół zadań wy-
nikających z wprowadzonych zmian, ocenę strategii, struktury i kultury, ocenę 
wpływu przejęcia lub fuzji na interesariuszy przedsiębiorstwa oraz identyfikację 
i oszacowanie efektów uczenia się.

3.1. Faza przygotowawcza

W fazie przygotowawczej przejęć lub fuzji szczegółowe zadania można sprowa-
dzić do:

ustalenia celów ogólnych i cząstkowych, •
przyjęcia kryteriów wyboru partnerów, •
wyboru menedżera odpowiedzialnego za proces przejęcia lub fuzji • 5,
wykreowania wizji nowego, powstałego po połączeniu, podmiotu w wymiarach  •
strukturalnych i personalnych,
określenia metod psychologicznego przygotowania do procesu integracyjnego  •
kadry menedżerskiej i pracowników łączących się przedsiębiorstw.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w powyższym całościowym ujęciu ta faza 

odpowiada zarówno na pytanie, „czy” przejmować lub się łączyć, jak i na pytanie, 
„jak” to zrobić. Rozpatrywanie zagadnień społecznych i organizacyjnych tych przed-
sięwzięć związane jest z kolei z próbą znalezienia odpowiedzi na drugie z wyżej 
postawionych pytań.

5 Kompetencje i zadania menedżera przejęć i fuzji podają autorzy w pracy [Schuler, Jackson, Lou 
2004, s. 105].
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Istotne znaczenie należy przypisać decyzjom odnośnie do ustalenia podstawo-
wego celu połączenia. Ważne w tym zakresie może okazać się znalezienie odpowie-
dzi na następujące pytania:

Jak dążyć do wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa oraz jego wyższej rentowności?  •
W jaki sposób dokonywać otwarcia wejścia na nowe rynki?  •
W praktyce próby poszukiwania odpowiedzi na wyżej wymienione pytania po-

winny być poparte analizą opłacalności finansowej projektowanego przedsięwzię-
cia, dokonywaną przez zespół negocjacyjny. Coraz częściej postuluje się, by taka 
analiza opłacalności finansowej była poszerzana o elementy organizacyjne i elemen-
ty kultury organizacyjnej, a zwłaszcza o analizę systemów wartości obowiązujących 
we wszystkich przedsiębiorstwach przygotowujących się do procesu integracyjne-
go. Analiza opłacalności projektowanego przedsięwzięcia daje lepszą gwarancję 
zmniejszenia ryzyka towarzyszącego immanentnie całemu projektowi.

Przykłady niektórych przedsiębiorstw wskazują na praktykę opracowywania 
przez zespół do spraw fuzji i przejęć, przed dokonaniem przejęcia, księgi standardów 
zawierającej opis najważniejszych ujednoliconych zachowań, procesów, działań itp., 
występujących we wszystkich głównych obszarach przedsiębiorstwa6. Przedstawi-
ciele tego zespołu, powoływanego okazjonalnie lub stanowiącego stałą komórkę 
organizacyjną przedsiębiorstwa, powinni mieć odpowiednią wiedzę, doświadczenie 
oraz autorytet wśród menedżerów średniego szczebla. 

Trafnie dobrane kryteria wyboru partnerów projektowanej fuzji czy przejęcia 
umożliwiają optymalizację procesu takiego wyboru. Przy czym należy uwzględniać 
tu zarówno kryteria ogólne, związane z analizą cech przyszłych partnerów pod ką-
tem ich dopasowania do przyjętych celów planowanej integracji, jak i kryteria szcze-
gółowe, umożliwiające dokonanie wyboru optymalnego kandydata spośród tych, 
którzy spełniają kryteria ogólne.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że jako kryteria szczegółowe brane są 
także pod uwagę takie miękkie elementy, jak: stopień zgodności kultur organizacyj-
nych, stosowane metody zarządzania zasobami ludzkimi, potencjał kadrowy poten-
cjalnych partnerów [Pocztowski 2003, s. 58]. 

Użyteczne może okazać się tutaj znalezienie odpowiedzi na pytania oceniające 
stopień atrakcyjności przyszłego partnera [Jankowski 2000, s. 2]:

Czy kandydat na partnera ma odpowiednią kadrę kierowniczą wyższego i śred- •
niego szczebla?
Na ile podobne, a na ile różne są kultury organizacyjne w przedsiębiorstwach  •
przygotowujących się do połączenia?
Czy zarząd przedsiębiorstwa przyszłego partnera zamierza wykorzystać projek- •
towane przedsięwzięcie jako możliwość rozwoju czy też okazję szybkiego zwro-
tu z zainwestowanego kapitału?
6 O takich zespołach złożonych zazwyczaj z przedstawiciela zarządu, finansisty, prawnika, przed-

stawiciela produkcji, a także specjalisty od zarządzania zasobami ludzkimi piszą: S. Cartwright, 
C.L. Cooper [2001, s. 37].  
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Czy członkowie zarządu przyszłego partnera dążą do utrzymania stanowisk i czy  •
nastawieni są na współpracę po połączeniu?
Jakie jest nastawienie menedżerów średniego szczebla, specjalistów i pozosta- •
łych pracowników? 
Przed dokonaniem ostatecznego wyboru partnera istotną rolę odgrywa zasada 

poufności prowadzonych negocjacji. Jej zachowanie możliwe jest poprzez ogranicze-
nie liczby negocjatorów do kilku wybranych przedstawicieli ścisłego kierownictwa.

Wizja przyszłego podmiotu powinna obejmować przede wszystkim zmiany 
w jego dotychczasowych strukturach prowadzące do utworzenia przyszłej struktury 
organizacyjnej, powiązania pomiędzy łączącymi się przedsiębiorstwami w ramach 
tej struktury, stopień integracji oraz układ docelowy, do którego powinni dążyć 
uczestnicy projektowanego połączenia.

Podstawowym zadaniem psychologicznego przygotowania do połączenia jest 
podjęcie wysiłków na rzecz rozpoznania oczekiwań, poglądów i nastawienia do pla-
nowanej integracji przyszłego partnera. Pomocne w tym zakresie może być uwzględ-
nienie różnych typów mentalności, szczególnie mentalności nabywcy („zwycięzca 
bierze wszystko”), mentalności sprzedawcy (kompleks ofiary, pokonanego) oraz 
mentalności partnerskiej (zaufanie, elastyczność, nastawienie na współpracę i 
współdziałanie) [Jankowski 2000, s. 7-8]. Ten trzeci typ mentalności jest najbardziej 
pożądany z punktu widzenia efektywności zarządzania zmianami, jakie wiążą się z 
przygotowywanym połączeniem, i jednocześnie najrzadziej występuje samoistnie w 
praktyce. Dlatego psychologiczne przygotowanie do połączenia powinno koncen-
trować się na wygenerowaniu mentalności partnerskiej przez wzajemne uświado-
mienie partnerom różnicy ich poglądów i odmiennego nastawienia do projektu. 
Dzięki temu stanie się możliwe przynajmniej efektywne rozwiązywanie problemów 
i konfliktów personalnych, jakie w praktyce są nie do uniknięcia w procesie łączenia 
przedsiębiorstw.

3.2. Faza łączenia się przedsiębiorstw

W tej fazie, jak się podkreśla w literaturze przedmiotu, najważniejsza rola przy-
pada liderowi zmian, wyłonionemu z grona najwyższego kierownictwa nowego 
podmiotu.

Podstawowe zadania lidera zmian w tym przedziale czasowym procesu przejęć i 
fuzji polegają na7:

ustaleniu wspólnych celów dla pracowników łączących się przedsiębiorstw, ta- •
kich jak wykreowanie wizji nowo powstającego przedsiębiorstwa: wskazanie 
przyszłości menedżerom i pracownikom oraz możliwości realizacji przez nich 
karier zawodowych w nowym przedsiębiorstwie;

7 Na temat roli lidera zmian piszą: R.S. Schuler, S.E. Jackson, Y. Lou [2004, s. 105].
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wyznaczeniu reguł i priorytetów integracji: określeniu oczekiwanych, pożąda- •
nych z punktu widzenia celów integracji, typów zachowań, sposobów nastawie-
nia do pracy i zadań, jakie stawiane będą poszczególnym pracownikom, kierow-
nikom i zespołom w okresie transformacji;
przeprowadzeniu doboru menedżerów wyższego szczebla dla nowego przedsię- •
biorstwa – utworzeniu komitetu (komisji) do spraw integracji obejmującego 
przedstawicieli kierownictwa i załogi bezpośrednio podległych liderowi;
utworzeniu zespołu zarządzającego całym procesem integracji (komitet sterujący  •
transformacją), grupującego przedstawicieli kierownictwa charakteryzujących 
się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, zdolnościami i umiejętnościami 
interpersonalnymi oraz reprezentującymi style zarządzania, postawy i zachowa-
nia „kompatybilne” z celami integracji. Pożądane jest również utworzenie ze-
społów problemowych odpowiedzialnych za realizację zadań cząstkowych, two-
rzących płaszczyzny współpracy pracowników z łączących się przedsiębiorstw 
i budujących klimat zaufania i przełamywania wzajemnej nieufności;
zbudowaniu odpowiedniego systemu motywacji umożliwiającego zminimalizo- •
wanie poczucia zagrożenia i obaw pracowników przed zmianami wynikającymi 
z planowanego połączenia oraz zyskanie ich poparcia i zaangażowania na rzecz 
tych zmian. Taki system motywacyjny miałby za zadanie niwelowanie dysonan-
sów wynikających z odmienności kultur organizacyjnych łączących się podmio-
tów przez zachęty do przykładu osobistego menedżerów, empatii, efektywnej 
komunikacji polegającej na wyjaśnianiu, informowaniu, wspieraniu, zachęcaniu 
do uczestnictwa w zmianach, inspirowaniu, wzmacnianiu, wskazywaniu możli-
wości. Powinien on zarazem zapoczątkować trudny i złożony proces tworzenia 
nowej, wspólnej kultury organizacyjnej – „razem czy osobno?”

3.3. Faza po połączeniu się przedsiębiorstw

Faza po połączeniu się przedsiębiorstw, ostatnia z faz wyodrębniona w procesie 
przejęć lub fuzji, obejmująca okres funkcjonowania nowego podmiotu, obfituje rów-
nież w wiele problemów i zadań o charakterze społecznym, jakie musi rozwiązać 
zespół zarządzający zmianami po dokonaniu połączenia, aby doprowadzić do rzeczy-
wistej integracji. Te problemy i zadania wynikają z konieczności dotarcia się nowo 
zbudowanej struktury organizacyjnej, rozwoju standardów i norm tworzących zręby 
nowej kultury organizacyjnej, procesów adaptacji kadry menedżerskiej i pracowników 
do nowych warunków pracy. Zadaniem zespołu zarządzającego zmianami w tym cza-
sie jest skuteczny monitoring i ocena wykonywanych zadań, utrzymanie odpowied-
niego poziomu komunikacji, a zadaniem lidera zmian – kontynuacja psychologicz-
nego wsparcia, budowanie zaufania i zaangażowania pracowników i pozostałych 
menedżerów oraz wypracowanie wzorców zachowań i postaw, jakich się od nich 
oczekuje.
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Narzędziem wspierającym zarządzanie zmianami generowanymi w poszczegól-
nych fazach łączenia się przedsiębiorstw są programy monitorowania procesu inte-
gracyjnego. W ramach tych programów można wykorzystać wiele różnych źródeł 
i technik pozyskiwania informacji: poufne rozmowy z pracownikami, bezpośrednie 
rozmowy przełożonych z podwładnymi, badania ankietowe, wywiady skategoryzo-
wane badające opinie pracowników pozostających w przedsiębiorstwie i pracowni-
ków odchodzących z pracy oraz wywiady badające opinie klientów. Uzyskane infor-
macje dają szansę szybkiej identyfikacji potencjalnych problemów, ognisk zapalnych 
i konfliktów oraz stwarzają możliwość odpowiednio wczesnej reakcji [Pocztowski 
2003, s. 65-72]. 

4. Zakończenie

Praktyka wskazuje na rosnącą rolę i znaczenie HRM i kultury organizacyjnej w 
zarządzaniu procesami przejęć lub fuzji. Wydaje się zatem, że pomocne dla mene-
dżerów odpowiedzialnych za te procesy będzie wskazanie na:

konieczność wyboru sposobu rozwiązywania społecznych problemów przejęć  •
lub fuzji, z uwzględnieniem ich rodzaju, treści, charakteru, interesu integrują-
cych się przedsiębiorstw oraz ich skutków dla zatrudnionych w nich pracowni-
ków i menedżerów, m.in. przez dobór adekwatnych metod i technik;
potrzebę dopasowania narzędzi HRM w zakresie motywowania, szkoleń, komu- •
nikacji wewnętrznej do specyfiki i potencjału integracyjnego przejmowanych 
lub łączących się przedsiębiorstw, motywów i charakteru przejęcia lub fuzji oraz 
potrzeb zarządzania zmianami w każdej z faz procesu zmiany właścicielskiej;
potwierdzoną przez praktykę wielu dotychczasowych przejęć i fuzji koniecz- •
ność brania  pod uwagę kontekstu kulturowego przejmowanych lub łączących 
się przedsiębiorstw, w tym także wpływu kultur narodowych na kultury organi-
zacyjne w przypadku przejęć lub fuzji międzynarodowych, w zakresie wartości, 
norm oraz artefaktów;
ostrożne, zrównoważone i odpowiedzialne podejście do transformacji kultur or- •
ganizacyjnych przedsiębiorstwa przejmowanego lub przedsiębiorstwa powstałe-
go w wyniku fuzji, z poszanowaniem wartościowych elementów ich dotychcza-
sowych kultur organizacyjnych;
podjęcie skutecznych, odpowiednio wcześnie i właściwie przygotowanych działań  •
zorientowanych na zminimalizowanie oporów przeciw zmianie właścicielskiej, 
menedżerów średniego poziomu zarządzania. Stanowi to jeden z podstawowych 
warunków powodzenia praktycznie każdej głębokiej zmiany w przedsiębior-
stwie;
konsekwencję w działaniach w obszarze HRM, silną orientację na najważniejsze  •
cele przejęcia lub fuzji, ale połączoną z podmiotowym, przyjaznym podejściu do 
ludzi i profesjonalnym rozwiązywaniu społecznych i organizacyjnych proble-
mów, nieodłącznie związanych ze zmianami właścicielskimi. 
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THE ROLE OF HRM AND ORGANIZATIONAL CuLTuRE
IN THE PROCESSES OF MERGERS AND ACquISITIONS (M&A)

OF ENTERPRISES

Summary

Results of the empirical research and study of publications done by the author indicate the growing 
significance of HRM and organizational culture in the management of M&A of enterprises. They also 
confirm the fact that appriopriate personal strategy is the key for success of the ownership transforma-
tion. This strategy is �operationalized” in the form of different tasks in the range of personal function 
which are supported by HRM methods and instruments. Organizational culture has to be taken into 
consideration as well. 

Managerial ability of solving problems of social, organizational and cultural character in the pro-
cesses of M&A is very important too.

Czesław Zając – dr hab., prof UE w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.



Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz

ROLA COACHINGu I MENTORINGu W PROCESIE
ADAPTACJI NOWEGO PRACOWNIKA

1. Wstęp

Każda organizacja powinna dostrzegać potrzebę i celowość szkoleń oraz promo-
wać rozwój zawodowy swoich pracowników. Szczególnych działań ze strony przed-
siębiorstwa wymaga sytuacja nowo zatrudnionego pracownika w pierwszych dniach, 
a nawet tygodniach pracy. Takie okoliczności wymuszają przydzielenie opiekuna 
(trenera, mentora), którego zadaniem powinno być zidentyfikowanie braków w kwa-
lifikacjach nowych pracowników, rozpoznanie ich potrzeb szkoleniowych, określe-
nie celów i treści szkolenia, zaprojektowanie odpowiedniego programu oraz przygo-
towanie poszczególnych sesji szkoleniowych, mających na celu jak najlepsze 
przygotowanie nowo zatrudnionych do wykonywania powierzonych im zadań i obo-
wiązków.

2. Sytuacja nowego pracownika w przedsiębiorstwie

Według nowo zatrudnionych pracowników pierwsze tygodnie w pracy nie nale-
żą do najłatwiejszych. Świadczy o tym fakt, że nawet ci pracownicy, którzy w firmie 
pracują dwa lata, do dziś pamiętają pierwsze wrażenie, jakie wywarła na nich firma. 
Stres, jaki towarzyszy na początku startu zawodowego, pozostawia na długo ślad w 
postaci trwałej niechęci do dokonywania jakichkolwiek zmian w życiu zawodowym 
i prywatnym. Taka sytuacja wydaje się zupełnie naturalna. Nowy pracownik nie zna 
bowiem żadnych reguł i zasad obowiązujących w firmie, ani regulaminowych, ani 
tym bardziej tych niepisanych, które najczęściej są dla niego najcenniejszym źró-
dłem informacji.

Na postawione pytanie, czego obawiają się najbardziej, odpowiadają zgodnie: 
wszystkiego, bo wszystko, co nowe, powoduje stres. Pracownicy nieufnie podcho-
dzą więc do nowego środowiska, współpracowników, przełożonego, nowych obo-
wiązków i zadań, zaawansowanej technologii, a niektórzy nawet do obsługi kompu-
tera i Internetu. Stres w nowej pracy jest ich nieodłącznym towarzyszem. Przede 
wszystkim paraliżuje ich nadmiar informacji (52,6% pracowników deklaruje, że naj-
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więcej informacji otrzymywali pierwszego dnia) albo też ich całkowity brak. Rów-
nież przeszkody, jakie nowi pracownicy napotykają w postaci wadliwego wyposaże-
nia, braku lub zbyt pospiesznego przeszkolenia, niejednoznacznych poleceń i braku 
otwartej komunikacji, w konsekwencji prowadzą do frustracji i podejmowania nie-
przemyślanych decyzji. Brakuje im wiary we własne siły i możliwości. W niektó-
rych firmach po prostu nikt się nimi nie zajmuje. Paraliżuje ich również świadomość 
nieustannej obserwacji i tego, że każdy ich zawodowy krok jest poddawany ocenie. 
Po kilku nieudanych dniach są w stanie uwierzyć, że nic nie potrafią, mniej też wie-
dzą i umieją, automatycznie spada ich poczucie wartości, brakuje psychicznego luzu. 
Odbudowanie wiary we własne siły trwa zazwyczaj bardzo długo. Nowy pracownik 
nie tylko nie radzi sobie z wykonywaniem zadań, ale musi niejednokrotnie sam roz-
wiązywać konflikty społeczne w postaci problemów z dopasowaniem do współpra-
cowników. Takie sytuacje mają miejsce szczególnie, jeśli grupa jest hermetyczna i 
stanowi jedną, wielką „rodzinę”. Niejednokrotnie zdarza się również traktowanie 
nowicjuszy jako potencjalne zagrożenie dla „starych” pracowników. 

Z własnych obserwacji autorki1 oraz relacji pracowników wynika też, że kierow-
nicy mają wygórowane wymagania w stosunku do „nowych”. Kierownicy nie stop-
niują przydzielanych obowiązków, najczęściej jest to natychmiastowe wdrożenie we 
wszystkie czynności. Oczekuje się od nich pełnej wydajności, a przecież proces adap- 
tacyjny występuje nawet u pracownika powracającego z urlopu czy wykonującego 
nowe zadania.

3. Definicja adaptacji, istota mentoringu i coachingu

Autorzy zajmujący się problematyką przystosowań bardzo różnie definiują to 
pojęcie. W naszych rozważaniach interesować nas będzie pojęcie adaptacji społecz-
no-zawodowej. Definicja adaptacji w odniesieniu do pracy zawodowej jest określe-
niem relacji, które zachodzą pomiędzy wymaganiami stawianymi przez dane przed-
siębiorstwo a możliwościami człowieka. Ujmuje ona:

ogół działań podejmowanych przez człowieka, których zasadniczym celem jest  •
przygotowanie się do wykonywania swojej pracy (jest to proces związany ze 
świadomym nabywaniem kwalifikacji przez pracownika);
działania organizacji zmniejszające zaistniałe rozbieżności między możliwo- •
ściami człowieka a wymaganiami stawianymi przez przedsiębiorstwo (celowe 
działania przystosowawcze związane z przydzielaniem odpowiednich zadań, re-
dukowaniem niekorzystnych warunków pracy, zmniejszaniem poczucia niepew-
ności i zagrożenia);
sam proces redukcji tej rozbieżności (proces wzajemnego dostosowywania się  •
człowieka i środowiska, który może być celowy bądź też nieświadomy);

1 Badania miały miejsce w 2002 r., zostały uzupełnione o obserwacje nowych pracowników pro-
wadzone przez autorkę w latach 2006/2007.
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wynik tego procesu (rezultat procesu w postaci przystosowania pełnego, czę- •
ściowego lub braku przystosowania) [Studenski 1991, s. 206].
Biorąc pod uwagę trudną sytuację nowego pracownika w przedsiębiorstwie, 

spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę w procesie adaptacji mogą odegrać 
dwie popularne metody coaching i mentoring. I jak zatem powinna wyglądać praca 
z niedoświadczonym uczniem w ramach omawianych metod?

W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele różnych definicji coachingu i 
mentoringu. Wspólnym elementem prezentowanych w literaturze definicji jest pod-
kreślenie, że coaching i mentoring są procesami, które pomagają przyswoić nowemu 
pracownikowi niezbędną wiedzę, umożliwiają mu rozwój, stymulują ten rozwój 
oraz pozwalają doskonalić kompetencje. Jak podają autorzy E. Parsloe i M. Wray 
zasadnicze różnice omawianych tu metod odnoszą się do skali czasowej, mianowi-
cie coaching jest działaniem krótkookresowym, a mentoring długookresowym. Róż-
nica dotyczy również okoliczności, w jakich się po nie sięga, rodzaju relacji między 
trenerem/mentorem a osobą uczącą się (nowym pracownikiem) oraz stopniem odpo-
wiedzialności za ten proces. W przeciwieństwie do coachingu, w którym trener sku-
pia się przede wszystkim na szybkim uzyskaniu wyników, mentor koncentruje się na 
doskonaleniu działania i zachowań w szerszym wymiarze czasowym – nawet w ska-
li całej kariery podopiecznego [Parsloe, Wray 2003, s. 81].

W procesie szkolenia istotne jest przygotowanie osób, którym rola szkolącego 
zostanie przydzielona. Osoby te powinny przejść szkolenie pod kątem „umiejętno-
ści nauczania” [Armstrong 1997, s. 75].

Do zadań osoby odpowiedzialnej za szkolenia nowego pracownika powinno na-
leżeć:

zrozumienie, że jej rolą jest pomoc nowemu pracownikowi w procesach uczenia  –
się;
motywowanie nowego pracownika do uczenia się; –
informowanie nowego pracownika, czego będzie się uczyć; –
bieżące informowanie nowego pracownika o postępach lub błędach i o tym, jak  –
sobie z nimi radzić;
uczenie nowego pracownika przez doświadczenie (szkolenie powinno przyjąć  –
charakter aktywny);
słuchanie swoich podopiecznych w celu zrozumienia, jakie mają potrzeby, czego  –
chcą się nauczyć, a także z czym mają największe problemy i trudności;
przyjęcie postawy konstruktywnej, wspartej pewnością siebie i doświadcze- –
niem;
weryfikacja przekazanej wiedzy nowemu pracownikowi. –
Dobry trener powinien znać i rozumieć proces szkolenia nowo zatrudnionego, 

opanować różne style, techniki i umiejętności zgodne z kontekstem, w którym 
coaching i mentoring jest realizowany. Zadaniem trenera jest nawiązanie z nowym 
pracownikiem relacji zbliżonych do roli zaufanego przyjaciela, doradcy i konsul-
tanta [Parsloe, Wray 2003, s. 48].



 Rola coachingu i mentoringu w procesie adaptacji nowego pracownika  277

Jak podają autorzy, jedną z efektywnych technik szkolenia nowego pracownika 
jest tzw. spirala praktyki, obejmująca cztery podstawowe etapy (zob. rys. 1).

Rys. 1. ,,Spirala praktyki”

Źródło: [Parsloe, Wray 2003, s. 62].

Na czym polegają te cztery etapy?
Etap 1. Wyjaśnianie i demonstracja, polega na: 
poinformowaniu, co będzie przedmiotem uczenia; –
wytłumaczeniu, dlaczego to jest istotne; –
opisaniu, jak to może zostać wykonane; –
trzymaniu się logicznej kolejności podczas wyjaśniania i demonstrowania; –
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krótkim podsumowaniu; –
zapewnieniu nowemu pracownikowi możliwości zadawania pytań w celu zrozu- –
mienia przekazywanych informacji.
Etap 2. Przemyślenia na temat zdobytej wiedzy. Temu etapowi poświęca się mi-

nimalną ilość czasu. Pracownik może w tym czasie przeanalizować nowe informa-
cje, zastanowić się oraz sporządzić notatki itp.

Etap 3. Ocena postępów, która polega na monitorowaniu pracy nowo zatrudnio-
nego. Ocena powinna mieć charakter rozmowy z nowym pracownikiem.

Etap 4. Planowanie dalszych ćwiczeń. W ramach tego etapu trener powinien 
przygotować trzy rodzaje praktycznych sesji, w których nowy pracownik będzie 
miał okazje do zweryfikowania zdobytej wiedzy:

1. Sytuacja bezpieczna (bez poważnych konsekwencji dla nowego pracownika), 
w której można popełnić błędy i podjąć od razu działania naprawcze.

2. Czujna obserwacja, podczas której nowy pracownik wykonuje swoje obo-
wiązki pod okiem trenera, może liczyć na jego pomoc, pochwałę bądź też konstruk-
cyjną krytykę; jest to czas, w którym nowy pracownik może budować pewność sie-
bie, zadawać pytania i otrzymywać informację zwrotną.

3. Wyrywkowe kontrole, podczas których nowy pracownik funkcjonuje już nor-
malnie w środowisku pracy, ma jednak świadomość, że raz na jakiś czas jest kontro-
lowany przez trenera [Parsloe, Wray 2003, s. 63].

Technika spirali zdaje egzamin w przypadku, kiedy nowy pracownik ma opano-
wać mechaniczną czynność lub nowy proces. Natomiast jeśli nowicjusz musi wy-
uczyć się miękkich umiejętności lepiej sprawdza się tzw. „tabela umiejętności” (zob.  
tab. 1). W przypadku tabeli umiejętności trener powinien stworzyć listę kompetencji 
niezbędnych na danym stanowisku i przygotować szkolenie pod kątem doskonalenia 
tych cech.

Aby wspomóc proces uczenia nowego pracownika realizowanego w ramach co-
achingu i mentoringu, trener lub specjalista działu personalnego może przygotować 
informator w formie broszury dla nowo zatrudnionych pracowników. Aby informa-
tor spełnił stawiane mu cele, powinien być specjalnie „dedykowany” nowo przyjmo-
wanemu pracownikowi oraz zawierać wstęp, w którym przedsiębiorstwo zwraca się 
do każdego pracownika indywidualnie. Zasadniczym celem przewodnika powinna 
być pomoc w zrozumieniu nadmiaru przekazywanych informacji. Obowiązkowo w 
informatorze powinny znajdować się kompleksowe informacje o firmie (historia, 
misja i wizja, czynniki sukcesu, usługi, krótka charakterystyka poszczególnych dzia-
łów, struktura organizacyjna), opis praw i obowiązków składających się na regula-
min pracy, jak również kwestionariusz dotyczący ścieżki kariery. Niezbędne będą 
również wykazy telefonów i adresy internetowe poszczególnych pracowników. In-
formator ma za zadanie służyć również w okresie poadaptacyjnym. Można również 
udostępnić nowym pracownikom tzw. folder pracowniczy, zawierający niezbędne 
informacje, dokumenty, które nowy pracownik mógłby w każdej chwili przejrzeć, 
a nawet w razie potrzeby wydrukować, można również usprawnić wewnętrzną i ze-
wnętrzną sieć komputerową. Inną propozycją ułatwiającą porozumiewanie się z no-
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wymi pracownikami mogą być tablice ogłoszeniowe, skrzynki na uwagi oraz wy-
znaczenie godzin konsultacji dla nowicjuszy.

Ponieważ nowi pracownicy różnie wykorzystują czas przeznaczony na szkole-
nie, a wszelkie materiały rzadko są czytane wnikliwie, ważne jest, aby po pierwsze 
szkolenie było odnotowywane przez trenera na tzw. arkuszu adaptacyjnym, a po 
drugie wiedza nowego pracownika była weryfikowana.

4. Przykład programu wprowadzającego

Choć w literaturze przedmiotu dużo łatwiej odnaleźć przykładowe programy 
wprowadzenia nowego pracownika do organizacji, to również niektóre przedsiębior-
stwa mogą się takim programem szkoleń pochwalić. Jedna z wrocławskich firm 

Tabela 1. Tabela umiejętności

TABELA UMIEJĘTNOŚCI – OCENA PRZEZ WYWIAD

Proszę zaznaczyć właściwą kolumnę Tak Konieczna
pomoc

Wiedza o procesie
Uczeń rozumie:
1.1. Cel, korzyści i ograniczenia związane z oceną
1.2. Proces oceny w organizacji

zasady –
praktyka –
dokumenty –

Umiejętności i techniki związane z procesem
Uczeń potrafi:
2.1. Stworzyć i ocenić mierniki jakości działania (przed rozpoczęciem oceny)
2.2. Przygotować się do oceny (na kilka tygodni przed oceną)
2.3. Poinformować członka zespołu, że ma się przygotować
2.4. Przygotować się do oceny (w dniu jej dokonywania)
2.5. Przestrzegać struktury wywiadu
2.6. Udzielać podczas wywiadu informacji zwrotnych na temat działania
2.7. Wyznaczać podczas wywiadu cele
2.8. Zakończyć wywiad we właściwy sposób
2.9. Pomóc tym członkom zespołu, którzy mają problemy z działaniem
2.10. Zapewnić stałe wsparcie, którego celem jest osiągnięcie wyników
Osobiste umiejętności, styl i postawy
Uczeń potrafi:
3.1. Efektywnie porozumiewać się podczas dokonywania oceny
3.2. Rozwiązywać konflikty podczas dokonywania oceny
3.3. Okazać pozytywną postawę wobec osobistego rozwoju podczas całego 
procesu oceny

Źródło: [Parsloe, Wray 2003, s. 65].
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opracowała przykładowy program szkolenia wstępnego nowego pracownika na sta-
nowisku przedstawiciela regionalnego, które zazwyczaj powinno odbywać się w 
ciągu pierwszego tygodnia od dnia zatrudnienia kandydata. Zgodnie z zaleceniami 
szkolenie powinno obejmować następujące zagadnienia:

1. Ogólne informacje o firmie:
historię firmy i profil jej działalności; –
strukturę firmy i najważniejsze zadania jednostek organizacyjnych; –
ideę organizacji pracy (system jakości); –
kulturę organizacyjną, wartości. –
2. Zapoznanie z dokumentami systemu jakości (z procedurami, instrukcjami, 

formularzami obowiązującymi na danym stanowisku). 
3. Zapoznanie z oprogramowaniem CRM na poziomie użytkownika – nowi pra-

cownicy zapoznawani są z zasadami korzystania z poczty elektronicznej, jej możli-
wościami oraz dostępnymi bazami danych i sposobami ich użytkowania.

4. Zapoznanie kandydata z zasadami pracy przedstawiciela i organizacją pracy 
w biurze.

5. Część praktyczną w biurze:
rozmowę z osobami przychodzącymi do biura w sprawie pracy, –
pomoc przy tworzeniu bieżących grafików, –
przyjmowanie kwestionariuszy osobowych, –
udzielanie niezbędnych informacji osobom skierowanym do pracy, –
podpisywanie umów ze zleceniobiorcami. –
6. Część praktyczną w terenie:
wizyty u klientów w celu poznania specyfiki współpracy z poszczególnymi  –
klientami,
wprowadzanie pracowników czasowych na teren klienta. –
7. Sporządzanie dokumentacji (raporty godzinowe, umowy, listy płac, siatki go-

dzin itd.).
Podstawowym zadaniem mentora podczas tego szkolenia jest uzupełnienie wie-

dzy nowego pracownika dotyczącej ogólnych informacji o firmie, jej produktach, 
usługach, kulturze organizacyjnej, o zasadach wynagradzania, potencjalnej ścieżce 
kariery oraz ewentualnych zagrożeniach z tytułu wykonywanej pracy. Nowemu pra-
cownikowi zarówno w czasie szkolenia, jak i po jego zakończeniu mentor służy radą 
i pomocą w okresie niezbędnym do zaadaptowania się w nowym miejscu pracy. Na 
bieżąco rozwiązywane są różnego rodzaju problemy, jakie napotykają nowicjusze. 
Nowy pracownik jest motywowany do tego, aby w maksymalny sposób skorzystać 
z tej pomocy oraz jak najszybciej usamodzielnić się w wykonywaniu swoich obo-
wiązków. 
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5. Zakończenie

Zaprezentowane metody wprowadzenia do pracy powinny być przede wszyst-
kim dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa, w jakim przyjdzie nowemu pra-
cownikowi pracować. Nie można powielać gotowych programów adaptacyjnych 
innych organizacji jako swoistych recept na sukces i traktować je jako element stały. 
Każda, nawet najmniejsza zmiana istotna, która zachodzi w organizacji, w jej oto-
czeniu, powinna znaleźć odzwierciedlenie w przyjętym programie wdrożenia pra-
cownika, w informacjach mu przekazywanych. 

Korzystanie z coachingu czy mentoringu w odniesieniu do adaptacji pracowniczej 
może przynieść wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i organizacji. Korzyści 
po stronie pracowników to m.in. zrozumienie pełnionej funkcji w organizacji, więk-
sze poczucie bezpieczeństwa, wyższa jakość pracy. Dzięki instytucji coachingu/
mentoringu pracownicy mogą rozszerzyć wiedzę o samej firmie, zdobyć dodatkowe 
doświadczenie i zwiększyć sprawność zawodową. Ponadto pracownicy wiedzą, co 
mają zrobić, a przede wszystkim mają informacje, jak to zrobić. Jeśli zaś chodzi o 
korzyści po stronie przedsiębiorstwa, to zmniejsza się prawdopodobieństwo odej-
ścia pracowników, skraca się proces adaptacji, u pracowników obserwuje się silniej-
szą integrację z organizacją, mniej popełnianych błędów oraz efektywniejszą pracę 
dzięki jasno sprecyzowanym oczekiwaniom. Bardzo ważne jest powierzenie funkcji 
mentora konkretnej osobie. W przeciwnym wypadku obarczenie odpowiedzialno-
ścią wszystkich współpracowników prowadzi w zasadzie do jej rozmycia.

Procesy adaptacyjne związane z podjęciem nowej pracy powinny być stałym 
elementem szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi, powinny być one 
przygotowane pod kątem istniejących w organizacji stanowisk pracy z uwzględnie-
niem ich specyfiki. Tak realizowana polityka personalna może zapewnić wykorzy-
stanie potencjału, jaki wnoszą nowi pracownicy do organizacji.
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THE ROLE OF COACHING AND MENTORING IN THE PROCESS
OF ADAPTATION OF NEW EMPLOYEES

Summary

The article aims to present ‘coaching’ and ‘mentoring/facilitation’ as possible induction methods 
that can be applied in the process of accommodation of newly recruited staff in work environment. The 
author presents the situation of a new employee at the time of his joining the organization. The author 
sets definitions and presents the essence of the discussed methods listing their benefits for both the or-
ganization and the newly recruited staff.
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