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Łukasz Sułkowski*

EWOLUCYJNE KORZENIE NAUK O ZARZĄDZANIU

Otwierając numer 3 kwartalnika chciałbym Państwu przedstawić propozycję 
zastosowania nowej perspektywy poznawczej w naukach o zarządzaniu. Jest ona 
rezultatem przemyśleń i badań nad zastosowaniem paradygmatu ewolucjonistycz-
nego w naukach społecznych, a w szczególności w zarządzaniu. Mam nadzieję, że 
w naszej dyscyplinie, podobnie jak w wielu innych dziedzinach nauki, inspiracje 
ewolucyjne pozwolą na lepsze zrozumienie zachowań ludzi i działań organizacji.

Zastosowanie teorii ewolucji Karola Darwina w naukach społecznych ma bar-
dzo złą sławę. Dziewiętnastowieczne, spencerowskie rozumienie ewolucji społe-
czeństw opierało się na metaforze walki o byt przeniesionej na obszar ludzkich 
wspólnot. Teorie genetyki opacznie zinterpretowane stały się podstawą eugeniki 
– pseudonauki postulującej selekcję genetyczną ludzi w społeczeństwie. A te z ko-
lei stały się sztandarem „naukowo” umotywowanego ludobójstwa prowadzonego 
przez nazistów. Taki „bagaż” powoduje, że zastosowanie jakichkolwiek odniesień 
biologicznych i ewolucjonistycznych do nauk społecznych i humanistycznych musi 
być szczególnie ostrożne. Stąd też prawdopodobnie znaczna doza moralnej krytyki 
na jaką napotkały koncepcje socjobiologii E. Wilsona oraz memetyki R. Dawkinsa. 
A jednak ewolucjonizm zaczyna być coraz bardziej wpływowym odniesieniem dla 
psychologii oraz socjologii. Można zaryzykować tezę, że ewolucjonizm staje się 
bardzo wpływowym paradygmatem w naukach społecznych1. Wynika to przede 
wszystkim z posługiwania się interdyscyplinarną metodyką badań, która pozwala 
na stworzenie modeli działalności i zachowań człowieka odznaczających się dość 
dużą, jak na nauki społeczne, mocą eksplanacyjną i predykcyjną2.

Najszybszy rozwój paradygmatu ewolucyjnego nastąpił w przeciągu ostatnich 
20. lat w psychologii. Innymi źródłami inspiracji tego nurtu była w latach 70. 

* Redaktor Naczelny kwartalnika „Organizacja i Kierowanie” – dr hab. Łukasz Sułkowski, 
profesor Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

1 Missing the Revolution. Darwinism for Social Scientists, red. J.H. Barkow, Oxford University 
Press, Oxford 2006.

2 D.M. Buss, Evolutionary Psychology. The New Science of the Mind, Pearson, Boston 2007, 
s. 36–70.
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ubiegłego stulecia socjobiologia oraz współczesna kognitywistyka i neuroscience. 
Najważniejszymi przedstawicielami podejścia ewolucyjnego są amerykańscy ba-
dacze: J. Tooby, L. Cosmides, S. Pinker, R. Dunbar oraz D.M. Buss. Kluczowym 
założeniem współczesnego darwinizmu jest ewolucyjna i modułowa struktura 
aparatu poznawczego człowieka, która skutkuje determinizmem genetyczno-śro-
dowiskowym. Znacznie upraszczając można zauważyć, że nasze mózgi zostały 
ukształtowane w toku ewolucji, setki tysięcy lub nawet miliony lat temu, przez co 
mają „oprogramowanie” (moduły umysłowe) dostosowane do rozwiązywania klu-
czowych problemów reprodukcji i przetrwania w grupie pierwotnej. Stąd wywo-
dzą się podstawy takich zachowań jak: walka, kooperacja, komunikacja, tworzenie 
i podtrzymywanie więzi społecznych oraz różnice pomiędzy płciami.

Zastosowanie perspektywy ewolucjonistycznej do nauk społecznych pozwala 
wyjaśnić wiele trudnych do interpretacji zachowań. Badane są ewolucyjne źródła 
uniwersaliów kulturowych takich jak: język, tożsamość jednostki, małżeństwo, tabu 
kazirodztwa i wiele innych3. Znalezione zostały struktury pozwalające jed nostkom 
i wspólnotom na wykrywanie i eliminowanie oszustów społecznych dążących do 
pasożytniczego wykorzystania otwartości i woli współpracy ludzi w grupie4. Zba-
dane zostały istotne różnice w sposobach percepcji i interpre tacji rzeczywistości 
występujące pomiędzy płciami5. Uczenie się jest również uwarunkowane aparatem 
percepcyjnym i ewolucyjnymi strukturami służącymi interpretacji i skutecznemu 
działaniu6. Reakcje emocjonalne takie jak: strach czy stres, ale również: sympatia, 
przyjaźń i miłość mają również swoje biologiczno-funkcjonalne korzenie. Rów-
nież cała sfera rodzinna od reprodukcji i tworzenia związków, przez wychowanie 
potomstwa, aż do społecznych konsekwencji nepo tyzmu i familizmu tkwi w dzie-
dzictwie ewolucyjnym. Zatem współczesne badania ewolucyjne, wykorzystujące 
zarówno metody nauk społecznych, jak i najnowsze techniki badania mózgu, two-
rzą bardzo wyrazisty obraz ludzkiego zachowania opartego na sprzężeniu genów 
z wpływami środowiska. Jest to podejście spotykające się z silną reakcją emocjo-
nalną przedstawicieli tradycyjnie zorientowanej humanistyki.

Jaka jest pozycja nauk o zarządzaniu w tym sporze? Pozornie badania nur-
tu ewolucyjnego są bardzo odległe od problemów organizacji, jednak przy głęb-
szej analizie widać, że przyjęcie wyjaśnień ewolucyjnych rzutuje na funkcjono-
wanie wszystkich nauk o zachowaniu człowieka (behawioralnych). Można tutaj 

3 S. Pinker, Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 
2005, s. 617–621.

4 L. Cosmides, J. Tooby, Are humans good intuitive statisticians after all? “Cognition” 1996, nr 
58, s. 1–73.

5 M. Eals, I Silverman, The Hunter-Gatherer Theory of Spatial and Sex Differences, w: The 
Functional Mind. Readings in Evolutionary Psychology, red. D.T. Kenrick, C.L. Luce, Pearsons, 
Boston 2004, s. 88–108.

6 M.P. Seligmann, J.L. Hager, Biological Boundaries of Learning, w: The Functional Mind. 
Readings in Evolutionary Psychology, red.  D.T. Kenrick, C.L. Luce, Pearsons, Boston 2004, 
s. 75–82.
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przytoczyć kilka przykładów. Procesy kierowania są związane zarówno z walką 
o dominację w grupie, jak i z umiejętnościami budowania koalicji i komunika-
cji. Zróżnicowanie „męskich” i „kobiecych” stylów kierowania może wynikać 
ze zróżnicowań w strukturze aparatu poznawczego i emocjonalnego. Zarządzanie 
zasobami ludzkimi posługuje się teoriami naboru, motywowania i rozwoju, któ-
re opierają się na przeracjonalizowanej wizji natury ludzkiej, bliskiej założeniom 
homo oeconomicus. Tymczasem wiele procesów decyzyjnych, jak wskazują bada-
nia mózgu, jest poza kontrolą świadomości, co wymaga rewizji teorii zarządzania 
kadrami7. Marketing i zachowania organizacyjne powinny uwzględniać zarówno 
w teorii, jak i praktyce ewolucyjne motywy ludzkich działań związane chociażby 
z doborem partnerów, a także z systemem wartościowania premiującym zachowa-
nia sprzyjające przetrwaniu w grupie pierwotnej8. Wiele ewolucyjnych wyjaśnień 
pozwala również na lepsze zrozumienie psychologicznych i społecznych podstaw 
działania pieniądza, np. czynniki ryzyka, gra na giełdzie, oszczędność i rozrzut-
ność. Darwinizm wsparty rzetelnymi badaniami mózgu, pozwala nawet pozyskać 
wiedzę przydatną z punktu widzenia zarządzania strategicznego. Planowanie, po-
czucie czasu oraz skłonność do podejmowania ryzyka wyrastały na biologicznych 
podstawach aparatu kognitywno-emocjonalnego człowieka i służyły zwiększeniu 
szansy na przetrwanie w warunkach wspólnoty pierwotnej. Zatem wydaje się, że 
zarządzanie, podobnie jak inne nauki społeczne stoi przed szansą zrozumienia 
„natury ludzkiej”, którą odnajdziemy w wielu sferach zainteresowania naszej dys-
cypliny. Wydaje się, że procesy: kierowania, przywództwa i sprawowania władzy, 
komunikacji, konfl iktu i kooperacji, a także relacji i różnic pomiędzy płciami, nie 
mogą być wyjaśnione bez odwołania się do ewolucjonizmu. Rodzący się nowy pa-
radygmat, który można określić jako neoewolucjonizm, skumulował wiele badań 
i teorii tworzącej spójny, z punktu widzenia nauk społecznych, obraz człowieka 
w środowisku.

 W bieżącym numerze „Organizacji i Kierowania” znalazło się 9 artykułów. 
Pierwszy artykuł Czesława Mesjasza poświęcony jest znaczeniu, konieczności 
wypracowania nowych paradygmatów, perspektyw i metod przewidywania we 
współczesnym zarządzaniu strategicznym. Grażyna Osbert-Pociecha w kolejnym 
artykule omawia problematykę dążenia do elastyczności, jako jednego z ważnych 
warunków osiągania sukcesów przez współczesne organizacje oraz proponuje mo-
del integrujący sprawdzone elementy sposobów postępowania w tym obszarze. 
W trzecim artykule, autorki Aneta Sokół oraz Anna Owidia-Surmacz omawiają 
działania konsolidacyjne przedsiębiorstw na świecie, realizowane poprzez fuzje 
i przejęcia, w tym głównie: ich przyczyny i cele oraz czynniki sukcesu i źródła nie-
powodzeń tychże działań i procesów. Czwarty artykuł dwójki autorów Agnieszki 

7 S.M. Colarelli, No Best Way. An Evolutionary Perspective on Human Resource Management, 
Praeger, London 2003.

8 A niestety, nie zawsze funkcjonalne współcześnie, np. spożywanie nadmiernej ilości wysokoka-
lorycznego jedzenia w sytuacji jego powszechnej dostępności.
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Leszczyńskiej i Martina Lindella przedstawia, w oparciu o badania przeprowa-
dzone w Polsce i krajach nordyckich, spektrum uwarunkowań powstawania inno-
wacji ekologicznych. Próba metodologicznej integracji metody Six Sigma z Lean 
Management oraz ocena i krytyka takiego podejścia, to przedmiot analiz kolejne-
go artykułu czasopisma, który przygotował Marek Ćwiklicki. Następnie Hanna 
Mizgalska, wykorzystując ciekawe badania zrealizowane na terenie Wielkopol-
ski, prezentuje analizę różnic w sposobie zarządzania małym przedsiębiorstwem 
pomiędzy kobietami a mężczyznami oraz przyczyny tego zróżnicowania. Paweł 
Szwiec, w siódmym artykule omawia szczególnie ważną, w kontekście rysują-
cego się globalnego kryzysu nie tylko już fi nansowego, problematykę rozwoju 
sprawozdawczości społecznej organizacji, której to dopiero autentycznie wyso-
ki poziom i standardy mogą rzeczywiście przyczyniać się do urzeczywistniania 
koncepcji (idei) ich społecznej odpowiedzialności. W kolejnym artykule autor-
ka, Elżbieta Nosal-Szczygieł, prezentuje zmieniającą się rolę menedżera projektu 
w zależności od zmiany struktury organizacyjnej, w ramach której jest on reali-
zowany. Anna Balcerek w ostatnim artykule podkreśla konieczność świadomego 
wpływania na zmiany w kulturze organizacji, a także doskonalenia metodyki tych 
działań, w kontekście stałej potrzeby adaptacji organizacji do burzliwych zmian 
otoczenia oraz wyzwań wewnętrznych.

Pragnę wyrazić przekonanie, iż lektura opracowań zawartych w kolejnym nu-
merze czasopisma, może być źródłem wielu inspiracji.



ORGANIZACJA I KIEROWANIE
NR 3 (133). ROK 2008

Czesław Mesjasz1

PRZEWIDYWANIE WE WSPÓŁCZESNYM ZARZĄDZANIU 
STRATEGICZNYM

Uwagi wstępne

Zmiany warunków działania przedsiębiorstw określane jako „otoczenie tur-
bulentne” sprawiły, że pojawiają się nowe zjawiska ograniczające w znacznym 
stopniu tradycyjne, „obiektywne” możliwości przewidywania, planowania i pro-
gnozowania. Formułuje się twierdzenia o społeczeństwie ryzyka [2]. Zaczyna się 
zwracać uwagę na „przewidywalne niespodzianki” w zarządzaniu, w gospodarce 
i polityce [1], czy też mówi się o gospodarce z „niedoskonałą wiedzą” [6]. Odcho-
dzi się od podejścia neopozytywistycznego, a większą uwagę zwraca się na bariery 
przewidywania wynikające z jego subiektywnego, czy też intersubiektywnego 
charakteru [21], [29, s. 132]. 

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych problemów przewidywa-
nia w zarządzaniu strategicznym we współczesnych warunkach gospodarowania. 
Jako punkt wyjścia do rozważań przyjęto możliwości przewidywania w naukach 
społecznych oraz epistemologiczne i społeczne ograniczenia tego przewidywania 
związane z różnicami pomiędzy podejściem tradycyjnym (neopozytywistycznym), 
a podejściem konstruktywistycznym. 

1. Problemy przewidywania w zarządzaniu strategicznym 

1.1. Interpretacje niepewności i ryzyka 

Pojęcia niepewności i ryzyka odzwierciedlają relacje pomiędzy przeszłością, 
teraźniejszością a przyszłością. Niepewność jest pojęciem podstawowym ozna-
czającym stan braku wiedzy o tym, czy dane stwierdzenie o przyszłości jest praw-

* Dr hab. Czesław Mesjasz, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katedra 
Procesu Zarządzania.

*
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dziwe. Ryzyko jest natomiast stwierdzeniem normatywnym. Chociaż może ono 
mieć pozytywne znaczenie, to z reguły odnosi się do negatywnych konsekwencji 
przyszłych możliwych zdarzeń i procesów. 

Niepewność i ryzyko nie mogą być zdefi niowane w sposób jednoznaczny 
i trudno jest jednoznacznie określić zachodzące między nimi związki. W ujęciu 
wynikającym z teorii decyzji, niepewność opisuje sytuację, w której nie jest możli-
wym wnioskowanie o przyszłości na podstawie stanów teraźniejszych i przyszłych. 
Wyróżnia się w związku z tym niepewność strukturalną oraz sytuację niewiado-
mej (niewiedza). Niepewność strukturalna polega na tym, że istnieje możliwość 
zidentyfi kowania łańcucha przyczynowo-skutkowego dotyczącego opisywanych 
zdarzeń, natomiast nie jest możliwym obliczenie prawdopodobieństwa zdarzeń 
przyszłych na podstawie zdarzeń przeszłych (ekstrapolacja).

Sytuacja niewiedzy polega z kolei na tym, że nie jest nawet możliwym zbudo-
wanie odpowiedniego łańcucha przyczynowo-skutkowego. Wynikać to może albo 
z braku odpowiednich podobnych zdarzeń w przeszłości, albo przeciwnie, z nad-
miaru podobnych zdarzeń, albo też z braku możliwości wyobrażenia sobie niektó-
rych zdarzeń przyszłych. Defi niowanie ryzyka natrafi a na jeszcze większe prze-
szkody. Niepewność jest kategorią uniwersalną i opisową, natomiast ryzyko jest 
pojęciem normatywnym i nie może być rozpatrywane w oderwaniu od kontekstu.

W defi niowaniu ryzyka można wyróżnić szereg podejść, które wyznaczane 
są przez dychotomię – podejście obiektywne (probabilistyczne) oraz podejście 
subiektywne (kontekstualne). Sens tego podziału opisany został przez I. Kelmana 
[11, s. 6–7], który stwierdził, że w naukach ścisłych dąży się do precyzyjnego 
defi niowania i pomiaru ryzyka. Natomiast w naukach społecznych ryzyko ma cha-
rakter kontekstowy i w znacznym stopniu jest determinowane kulturowo. Pomiar, 
zrozumienie a nawet i obserwacja wpływają na ryzyko. Można w związku z tym 
stwierdzić, że interpretacja ryzyka zależy od tego, kto defi niuje to pojęcie.

K. Shrader-Frechette [23] wyróżniła trzy podejścia do oceny ryzyka: relaty-
wizm kulturowy, naiwny pozytywizm oraz proceduralizm naukowy. Kulturową 
interpretację ryzyka zaproponowali M. Douglas i A Wildawsky [4], którzy wska-
zali, że stwierdzenia dotyczące ryzyka są odzwierciedleniem głębokich struktur 
społecznych występujących w danej zbiorowości. Należy przy tym dodać, że 
przedstawiciele podejścia konstruktywistycznego nie negują obiektywnego cha-
rakteru ryzyka, lecz jedynie wskazują na jego subiektywne, czy też intersubiek-
tywne uwarunkowania. 

Pierwszej próby rozróżnienia pojęć ryzyka i niepewności dokonał często obec-
nie cytowany amerykański ekonomista F. Knight w swojej pracy Risk, Uncerta-
inty, and Profi t opublikowanej w 1921 roku. Stwierdził on, że niepewność musi 
być traktowana odrębnie od ryzyka. Pojęcie „ryzyko” stosowane w języku potocz-
nym i w dyskusjach ekonomicznych odnosi się do dwóch znaczeń. W jednym 
przypadku ryzyko odnosi się do kategorii mierzalnych a w innych do kategorii 
niemierzalnych.
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Założenia 
epistemologiczne

Dziedzina 
(teoria)

Podstawowe
zagadnienia

Realizm Ryzyko jest to negatyw-
nie oceniane zakłócenie 
działania danego obiektu 
(system) (zaburzenie 
stanu). Może być ono 
przedmiotem obiektyw-
nego pomiaru, lecz może 
też być zniekształcone ze 
względu na subiektywną 
percepcję.

Nauki 
techniczne
Ekonomia, 
fi nanse, 
zarządzanie

Co to jest ryzyko?
Jak mierzyć (obli-
czać) ryzyko? Jak 
radzić sobie z ryzy-
kiem (jak zarządzać 
ryzykiem?)

„Słaby”
konstruktywizm 

Pojęcie ryzyka tworzy 
się na podstawie istnienia 
realnych zagrożeń (nie-
bezpieczeństw), które są 
postrzegane i defi niowane 
w ramach procesów spo-
łeczno-kulturowych oraz 
procesów samorefl eksji 
i samoobserwacji.

Fenomenologia
Koncepcja „spo-
łeczeństwa ry-
zyka” (U. Beck)
Teoria symbo-
liczna 
(M. Douglas)

Teoria ryzyka 
i złożoność sys-
temów społecz-
nych
(N. Luhmann)

Jakie może być 
nastawienie wobec 
niebezpieczeństw 
(zagrożeń)?
Jak interpretuje się 
ryzyko we współ-
czesnym społeczeń-
stwie?
Jak i dlaczego 
określa się ryzyko 
w odniesieniu do 
wielu zagrożeń (nie-
bezpieczeństw)?
W jaki sposób podej-
mujemy 
i obserwujemy nasze 
decyzje dotyczące 
ryzyka? 

Silny konstruk-
tywizm (Rady-
kalny konstruk-
tywizm) 

Nie istnieje coś takiego 
jak obiektywne ryzyko. 
Ryzyko tworzone jest 
poprzez decyzje społeczne 
i negocjacje 

Post-moderni-
styczne i post-
strukturalne 
teorie społeczne 
(M. Foucault) 

Dlaczego i w jaki 
sposób społeczeń-
stwo tworzy różne 
rodzaje ryzyka? 

Tablica 1. Teoretyczne ujęcia ryzyka

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [3], [4], [7], [16].

Stosując podział zaproponowany przez F. Knighta należy pamiętać, że za 
pomocą rachunku prawdopodobieństwa mierzy sie jedynie niepewność, która jest 
postrzegana. Dlatego też należy dążyć do opisu ryzyka i niepewności w sposób 
bardziej precyzyjny. 

Problem zjawisk postrzeganych i niepostrzeganych oraz związanej z tym nie-
pewności był również analizowany przez J.M. Keynesa, który stwierdził, że nie-
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pewność nie może być wiązana z możliwością obliczeń. Jest to po prostu efekt 
braku możliwości prowadzenia obliczeń, albo inaczej ujmując, efekt niewiedzy 
[12, s. 213 i nast.].

Problem ryzyka i niepewności został formalnie opisany w teorii ekonomii 
w 1944 roku, kiedy J. von Neumann oraz O. Morgenstern opublikowali pracę Theo-
ry of Games and Economic Behavior (Teoria gier i zachowanie ekonomiczne) [19], 
w której stworzyli podstawy teorii podejmowania decyzji w warunkach ryzyka, 
wykorzystującej pojęcie oczekiwanej wartości użyteczności obliczanej z wyko-
rzystaniem obiektywnego prawdopodobieństwa.

Oprócz podanej powyżej probabilistycznej defi nicji ryzyka, stosuje się jeszcze 
inną ilościową defi nicję ryzyka. Jest ono wtedy interpretowane jako iloczyn takich 
składników jak zagrożenie (threat, danger), niebezpieczeństwo (danger, hazard), 
podatność (vulnerability) oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Reprezentatywnymi dla tego podejścia wydają się następujące ujęcia:
Ryzyko = zagrożenie x podatność x potencjalna wielkość straty

W przypadku oceny ryzyka zagrożenia ciągłości działalności danej organizacji 
ryzyko defi niowane jest w następujący sposób:

Ryzyko = zagrożenie x podatność x wpływ straty
Oprócz powyższych defi nicji ilościowego ujęcia ryzyka można również podać 

celowościową defi nicję, zgodnie z którą ryzyko jest to możliwość nieosiągnięcia 
celu. Należy przy tym pamiętać, że ryzyko nie zawsze musi mieć negatywne zna-
czenie. W fi nansach ryzyko jest często defi niowane jako nieoczekiwana niesta-
bilność dochodów i wówczas obejmuje możliwość osiągnięcia zarówno niższych 
(ryzyko in minus) jak i wyższych (ryzyko in plus) wartości dochodów.

1.2. Przewidywanie w naukach społecznych 

Zostawiając dla innych rozważań problemy przyczynowości w nauce łatwo 
można zauważyć, że przewidywanie (predykcja) jest podstawowym elementem 
wnioskowania naukowego [22]. Stanowi też jedną z funkcji teorii naukowej, do 
których zaliczamy opis, identyfi kację związków przyczynowo-skutkowych, przewi-
dywanie, podejście normatywne oraz retrospekcję oraz retrodykcję. Przewidywanie 
jest związane z takimi pojęciami jak przewidywalność, czy też antycypacja i ozna-
cza, że dane zdarzenie wystąpi w przyszłości. Zawężając sens przewidywania można 
dodać, że pozwala ono na określenie miejsca i czasu przewidywanego zdarzenia. 

Związki pomiędzy przewidywaniem i prognozowaniem nie są określone w spo-
sób jednoznaczny. Z reguły przyjmuje się, że przewidywanie może mieć szersze 
znaczenie, natomiast prognoza opiera się na podejściu wykorzystującym modelo-
wanie matematyczne – badania statystyczne czy też modele ekonometryczne, itp. 
W innym ujęciu prognoza wynika za znajomości zachowania w przeszłości. 

Należy przy tym podkreślić istnienie różnicy pomiędzy zwykłym (zdrowo-
rozsądkowym) a naukowym przewidywaniem. Naukowe przewidywanie zawiera 
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w sobie ścisłe, często określone w sposób formalny stwierdzenie, co nastąpi jeśli 
twierdzenie A jest prawdziwe, to twierdzenie B także będzie prawdziwe. 

W naukach społecznych właściwe przewidywanie pozwala na odpowiedź na 
następujące pytania: Co się wydarzy? Kiedy to się wydarzy? Jak to się wydarzy? 

Wyróżnić można szereg typologii przewidywania. Pierwszy podział obejmuje 
przewidywanie warunkowe (contingent) i bezwarunkowe (non-contingent). Prze-
widywanie warunkowe wynika z założenia „jeżeli, to”, natomiast w przewidywa-
niu bezwarunkowym przyszłe wydarzenia opisywane są w sposób bezwarunkowy 
[25]. 

W ujęciu konstruktywistycznym, podważającym możliwość tworzenia obiek-
tywnych koncepcji, przewidywanie może być interpretowane jako wybór jed-
nego świata z nieskończonego zbioru potencjalnych światów, który wyłania się 
w ramach danego zbioru uwarunkowań. Prowadzi to nieuchronnie do pytania 
o obiektywizm przyczynowości. W takim przypadku przyczynowość traktowana 
jest jako kategoria obiektywna, weryfi kowalna empirycznie oraz jako kategoria 
intersubiektywna. Obserwatorzy (uczestnicy) zgadzają się, że specyfi czny bieg 
wydarzeń doprowadził do danego wyniku, chociaż nie jest do końca pewne, czy 
przyczyna i skutek są jednoznaczne i czy nie mogą być w jakiś sposób zastąpione. 
Przewidywanie jest również związane z antycypacją, czyli podejmowaniem decy-
zji albo działań związanych z przewidywanymi stanami [21]. 

Wartość predykcyjna teorii związana jest z tym, czy dzięki tej teorii możliwym 
jest tworzenie przewidywań, które mogą być odpowiednio weryfi kowane albo fal-
syfi kowane. Koncepcje naukowe nieposiadające żadnej możliwości przewidywa-
nia traktowane są jako pseudonauka. 

Możliwość przewidywania (przewidywalność) jest osiągalna, albo przynaj-
mniej zwiększa się dzięki istnieniu ograniczeń strukturalnych. Mogą mieć one 
charakter statyczny (warunki, bariery), ale też mogą one stanowić pewne wzorce 
występujące w dynamice systemów. Typowym przykładem takich ograniczeń jest 
zachowanie cykliczne. 

Przewidywalność oznaczająca możliwość przewidywania odnosi się również 
do związku pomiędzy obserwatorem, a obserwowanym obiektem, którego zacho-
wanie jest przedmiotem przewidywania. Wynika ono ze zdolności obserwatora do 
właściwego opisu danego zjawiska za pomocą odpowiednich parametrów, które 
mogą być mierzalne i których zmiany wartości są podstawą przewidywania. Sytu-
acja, w której istnieje możliwość pełnej przewidywalności określa się w teorii 
decyzji jako warunki pewności [15, s. 13].

Pewność i przewidywalność należy odróżnić od determinizmu. Jak stwierdzają 
A. Sokal i J. Bricmont [27, s. 140], determinizm jest efektem działania samej 
Natury, niezależnie od obserwatora, przewidywalność zależy zarówno od Natury 
jak i od obserwatora. Należy w związku z tym dodać, że zjawiska deterministyczne 
nie zawsze mogą być przewidywalne, co jest np. widoczne w modelach nielinio-
wych, w których może występować tzw. chaos deterministyczny.
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Przewidywanie może dotyczyć różnych sposobów zachowania badanych obiek-
tów. Zgodnie z koncepcją R. Bhaskara [21, s. 10], we wszelkiego rodzaju przewidy-
waniach zdarzenia podlegają zmianie (transformacji) poprzez swego rodzaju punkty 
węzłowe (nodal points). Punkty węzłowe można opisać w następujący sposób: 
– punkty łączące (connector points), które łączą ze sobą różne typy procesów, 
– rozgałęzienia (branch points) determinujące wybrane kierunki rozwoju, 
– punkty skokowe (jump points) otwierające nowe możliwości,
– punkty siodłowe (saddle points) oznaczające stan stabilny albo nawet regres, 
– punkty przełomowe (break points) oznaczające istotne odstępstwo od dotych-

czasowego stanu,
– punkty inicjujące (trigger points), w których dochodzi do znacznego przyspie-

szenia procesów zmian.
Istotnym ograniczeniem przewidywania jest różny charakter zjawisk i proce-

sów. Najprostsze są oczywiście zjawiska znane i przewidywalne, następnie wystę-
pują zjawiska znane, ale nieprzewidywalne i wreszcie ostatnia kategoria – zjawiska 
nieznane i nieprzewidywalne, czasami nawet pozostające poza naszą wyobraźnią 
(unthinkable). 

Zwykle zjawiska, które są przedmiotem przewidywania mają charakter wielo-
wymiarowy (wieloaspektowy). Ze względu na tę wielowymiarowość, w przewi-
dywaniu powinno się stosować podejście systemowe oraz wiele metod szczegóło-
wych, takich jak metoda delfi cka, skanowanie otoczenia, analiza morfologiczna, 
planowanie scenariuszowe, analiza sieci społecznych. 

W ogólnym ujęciu metody stosowane w przewidywaniu można podzielić 
na jakościowe oraz ilościowe. Podstawowym źródłem metod przewidywania 
w naukach społecznych są następujące modele matematyczne: 
– modele deterministyczne (modele mechanistyczne),
– modele stochastyczne,
– modele wykorzystujące koncepcje systemów złożonych oraz deterministycz-

nego chaosu. 
Stwierdzić można natomiast, że bariery przewidywania mogą być zreduko-

wane do dwóch powiązanych ze sobą grup – ograniczeń epistemologicznych doty-
czących obserwatora (obserwatorów) oraz ograniczeń społecznych wynikających 
z relacji pomiędzy jednostkami. 

Typologia ograniczeń epistemologicznych obejmuje:
– ograniczenia modelowania matematycznego – nieliniowość, indeterminizm, 

złożoność obliczeniową, 
– naturalne ograniczenia poznawcze obserwatora (obserwatorów), które można 

ująć w ramach koncepcji ograniczonej racjonalności „bounded rationality” 
[24] oraz teorii perspektywy (prospect theory) [10],

– zakres przewidywania oraz horyzont czasowy, gdyż przewidywania długoter-
minowe są bardziej narażone na błędy wynikające z nieprzewidzianych i czę-
sto nieprzewidywalnych zdarzeń.
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Do społecznych barier przewidywania zjawisk społecznych zaliczyć można: 
– wpływ czynników społeczno-politycznych (presja zewnętrzna, konformizm, 

poprawność polityczna),
– normatywne zakłócenia przewidywania i antycypacji, 
– czynniki społeczno-kulturowe określane przez kulturowy wpływ na interpreta-

cje ryzyka, 
– występowanie samoniszczących oraz samospełniających się przepowiedni 

wynikających z relacji obserwator/uczestnik/podmiot przewidujący. 

2. Niepewność i ryzyko w zarządzaniu strategicznym

Działalność gospodarcza z reguły prowadzona jest w warunkach niepewności 
i zawsze jest związana z koniecznością ponoszenia ryzyka. Dlatego też w zarzą-
dzaniu strategicznym kluczową rolę odgrywają metody ograniczania niepewności. 
Nie chodzi tutaj jedynie o zwiększanie możliwości przewidywania, co do którego 
wiadomo, że posiada istotne ograniczenia. Stosuje się natomiast cały repertuar 
środków i metod mających na celu zrozumienie niepewności i zwiększenie wiary-
godności przewidywania. Do środków tych zaliczyć można:
– zrozumienie sensu niepewności i ryzyka w ujęciu obiektywnym,
– uwzględnienie subiektywnych aspektów ryzyka,
– poszukiwanie niezmienników (barier) systemowych umożliwiających przewi-

dywanie,
– redukcja złożoności otoczenia organizacji,
– identyfi kacja ukrytych trwałych struktur,
– rozwój koncepcji uczenia się organizacji jako adaptacji do otoczenia, 
– opracowanie metod dostosowania się organizacji do złożonego i niepewnego 

otoczenia, 
– modele systemowe oraz ucząca się organizacja,
– stosowanie metod planowania scenariuszowego.

Często obecnie stosowanym sposobem przewidywania w zarządzaniu strate-
gicznym jest koncepcja systemów złożonych. Dotyczy to zarówno modelowa-
nia matematycznego, czyli wykorzystanie Złożonych Systemów Adaptacyjnych 
(Complex Adaptive Systems – CAS) [5], [9], [17] jak i stosowania analogii i meta-
for nawiązujących do systemów złożonych. 

Podstawowe znaczenie posiadają dwa obszary:
– uczenie się organizacji, zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym,
– zarządzanie strategiczne: planowanie, tworzenie i wdrażanie strategii, w których 

również uwzględnia się procesy uczenia się organizacji i zarządzanie wiedzą. 
Zastosowania analogii i metafor złożoności mają charakter wielopoziomowy, 

poczynając przede wszystkim od poziomu epistemologicznego – możliwość opi-
sywania i przewidywania działania organizacji i jej otoczenia, a na szczegółowych 
rozwiązaniach kończąc – koncepcja organizacji na krawędzi chaosu.
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Na poziomie epistemologicznym teoria złożoności ukazuje ograniczenia prze-
widywalności działania organizacji oraz stanów otoczenia. Natomiast jeśli cho-
dzi o tworzenie strategii organizacji, to teoria złożoności stanowi źródło analogii 
i metafor, które pozwalają na pogłębione zrozumienie dynamiki organizacji i oto-
czenia. 

Przykładem syntetycznego ujęcia problemu przewidywania w zarządzaniu 
strategicznym, nawiązującym do wszystkich przedstawionych powyżej koncepcji, 
jest metoda planowania scenariuszowego [8]. Traktuje się w niej organizację jako 
system uczący się a planowanie scenariuszowe ma na celu dostosowanie organiza-
cji do działania w zmiennym i niepewnym otoczeniu. Oprócz doskonalenia metod 
tradycyjnego prognozowania, możliwości predykcyjne niezbędne dla tworzenia 
strategii organizacji doskonalone są dzięki następującym koncepcjom szczegóło-
wym:
– identyfi kacji ograniczeń systemowych,
– redukcji złożoności otoczenia organizacji,
– założenie o istnieniu trwałych ukrytych struktur (zjawisko predeterminizmu),
– model góry lodowej jako narzędzie analizy przyczynowości,
– koncepcja biznesu jako podstawa tworzenia scenariuszy,
– planowanie strategiczne jako proces uczenia się organizacji.

W koncepcji planowania scenariuszowego jako czynniki sprzyjające przewidy-
waniu traktuje się następujące ograniczenia: 
– opóźnienia czasowe, zdarzenia, które są przewidywane i wystąpią z bardzo 

wysokim prawdopodobieństwem, np. procesy demografi czne,
– ograniczenia systemowe, np. ograniczenia tempa wzrostu,
– istnienie pętli strukturalnych w systemach złożonych, np. trwały model konku-

rencji w stabilnym oligopolu, czy też wyścig zbrojeń w polityce międzynaro-
dowej,

– trwałe sposoby myślenia (mental models) głównych uczestników procesów 
społecznych i politycznych (politycy, menedżerowie, przywódcy pozostałych 
grup interesów),

– inercja systemów społecznych,
– prawa natury.

Innym zjawiskiem sprzyjającym przewidywaniu i pozwalającym na reduk-
cję niepewności jest możliwość przyjęcia założenia o istnieniu trwałej struktury 
i oznak przyczynowości (model „góry lodowej”) [8, s. 108–111].

Aby dotrzeć do ukrytej przyczynowości (trwałej struktury) należy szukać 
związków pomiędzy wieloma tendencjami. Podstawą struktury jest percepcja 
zależności przyczynowych, które mogą przybierać następującą postać:
– porządek czasowy – zdarzenia są uporządkowane wzdłuż osi czasu, na przy-

kład tendencje przebiegu zdarzeń w czasie,
– kowariancji – gdy różne zmienne stosują się do podobnych wzorców w cza-

sie,
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– bliskości przestrzenno-czasowej – jeśli jedno zdarzenie zawsze następuje po 
drugim,

– podobieństwo postaci lub wzorca. 
Struktura przyczynowa, której istnienie zostało założone, stosuje się do ana-

lizy związków przeszłości z przyszłością. Analiza obejmuje wówczas następujące 
etapy:
– określenie ważnych zdarzeń, których jesteśmy świadkami,
– odkrycie tendencji do rozwijania się wydarzeń w czasie, prowadzące do zdefi -

niowania zmiennych,
– wyprowadzenie wniosków o wzorcach na podstawie oznak przyczynowości 

zastosowanych do zmiennego zachowania,
– ujawnienie struktury (lub struktur), która zespala system poprzez powiązania 

przyczynowe (wielość struktur może wynikać z różnych możliwych interpreta-
cji wzorców przyczynowych),

– zastosowanie struktury (struktur) do planowania przyszłego zachowania się 
(wielość struktur prowadzi do wielu scenariuszy). 
Podstawowym celem metody scenariuszowej jest odejście w zarządzaniu 

strategicznym od tradycyjnego prognozowania, opartego na modelowaniu mate-
matycznym. Prognozowanie stanowi bowiem zawsze mniej lub bardziej udaną 
próbę ekstrapolacji, natomiast metody scenariuszowe i związane z nimi metody 
przewidywania stanowią swego rodzaju konceptualny opis przyszłości oparty 
na zidentyfi kowanych przez obserwatorów/uczestników/doradców związkach 
przyczynowo-skutkowych. 

Drugim istotnym czynnikiem różniącym prognozowanie w zarządzaniu strate-
gicznym i budowę strategii z wykorzystaniem planowania scenariuszowego jest 
to, że w prognozie niejako z góry ustala się jej przedmiot i obszar. Nie uwzględnia 
się w niej nieoczekiwanych działań oraz zdarzeń w otoczeniu. Sposobem, który 
pozwala na eliminacje tego błędu jest właśnie przewidywanie korzystające z pla-
nowania scenariuszowego [8, s. 115].   

3. Metody przewidywania w zarządzaniu strategicznym 

Spośród wielu prób porządkowania ogólnych koncepcji zarządzania strategicz-
nego (paradygmatów) istotne znaczenie posiadają typologie zaproponowane przez 
H. Mintzberga i J. Lampela [18], K. van der Heijdena [8], syntetyczna typologia 
zaproponowana przez A. Stabryłę [28] oraz szkoły wyróżnione w ramach ewolucji 
myślenia strategicznego przez K. Obłoja [20, s. 33–99]. 

W powyższych typologiach wyróżnić można dwa podstawowe podejścia do 
przewidywania w zarządzaniu strategicznym. W ramach podejścia pierwszego, 
które można określić jako mechanistyczne, czy też racjonalistyczne zakłada się, 
że możliwości przewidywania w ramach zarządzania strategicznego są w zasa-
dzie nieograniczone. Przyjmuje się w sposób jawny bądź ukryty, że bariery 
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niepewności i ryzyka w tym zakresie można eliminować poprzez rozwój tra-
dycyjnych metod prognozowania opartych na modelowaniu matematycznym 
i symulacji komputerowej. Obiekt badania, czyli organizacja i otoczenie nie są 
związane z badaczem (obserwatorem), który pozostaje niejako „na zewnątrz”. 
Proces badania nie wpływa na system i dlatego też podejście takie traktuje się 
jako typowe dla cybernetyki pierwszego rzędu oraz tzw. „twardego myślenia 
systemowego” („hard  systems thinking”). 

W drugim podejściu, które nawiązuje do konstruktywizmu, problem przewi-
dywania, prognozowania i planowania rozpatruje się zarówno z wykorzystaniem 
metod matematycznych (zobiektywizowanych) jak i z wykorzystaniem metod 
uwzględniających czynniki subiektywne, w tym przede wszystkim uczenie się 
organizacji. Badacz (obserwator) zawsze pozostaje w związku z badaną (obser-
wowaną) organizacją i wpływa poprzez swoje działania na zachowanie i działania 
systemu. Podejście takie nawiązuje do cybernetyki drugiego rzędu i tzw. „mięk-
kiego podejścia systemowego” („soft systems thinking”). 

3.1. Szkoły i nurty mechanistyczne

Problemy związane z przewidywaniem, które przedstawiono w ogólnym 
ujęciu w odniesieniu do systemów społecznych oraz na przykładzie plano-
wania scenariuszowego, można również analizować w kontekście zmian kon-
cepcji zarządzania strategicznego. Przydatną w tym zakresie może być typologia 
szkół zarządzania strategicznego opracowana przez H. Mintzberga i J. Lampe-
la [18]. 

Do pierwszej grupy szkół, które można określić jako mechanistyczne (racjona-
listyczne) zalicza sie:
1. Szkołę projektową (Design School).
2. Szkołę planistyczną (Planning School).
3. Szkołę pozycjonowania (Positioning School).
4. Szkołę przedsiębiorczości (Entrpreneurial School).

Druga grupa obejmuje szkoły, w których w mniejszym lub w większym stopniu 
korzysta się z podejścia konstruktywistycznego. Do grupy tej zaliczyć można:
1. Szkołę poznawczą (Cognitive School).
2. Szkoła uczenia się (Learning School).
3. Szkołę polityczną (Power School).
4. Szkołę kulturową (Cultural School).
5. Szkołę środowiskową (Environmental School).
6. Szkołę konfi guracyjną (Confi guration School).

Ze względu na cel niniejszego opracowania przedmiotem analizy będzie sposób 
przewidywania w zarządzaniu strategicznym stosowany w ramach tych nurtów. 
Można przy tym zauważyć, że podział szkół zarządzania strategicznego wynika ze 
sposobów przewidywania, które są w nich wykorzystywane.
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W ramach szkoły projektowej (Design School) strategie formułowane są 
w sposób jednoznaczny w ramach szczegółowo zaplanowanego procesu. Celem 
przewidywania, a właściwie to prognozowania, jest dostosowanie organizacji do 
jej w miarę stabilnego otoczenia. Sprzyja temu silne, wizjonerskie przywództwo. 
Zarządzanie strategiczne opiera się na przyjęciu daleko idących uproszczeń. Sta-
bilność otoczenia sprawia, że zakłada się znaczne możliwości przewidywania oraz 
brak istotnych barier w tym zakresie. Widoczne jest to w prostych metodach ana-
lizy organizacji i jej otoczenia, np. SWOT. 

Podobne podejście do przewidywania można zaobserwować w ramach szkoły 
planistycznej, chociaż zaczynają się pojawiać pewne różnice w odniesieniu do 
szkoły projektowej. Zarządzanie strategiczne korzysta ze sformalizowanych pro-
cedur prognozowania i planowania. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa klasyczna 
cybernetyka („cybernetyka pierwszego rzędu”) oraz tzw. „twarde podejście sys-
temowe” (hard systems thinking). Uwzględnienie mechanizmów sterowania oraz 
sprzężeń zwrotnych w tworzeniu typowych scenariuszy pozwala na pewien sto-
pień elastyczności prognoz, chociaż jak stwierdzają autorzy omawianej typologii, 
proponowane strategie mogą być zbyt statyczne, ze względu na znaczący stopień 
odizolowania się menedżerów wyższego szczebla od pozostałych interesariuszy. 

Szkoła pozycjonowania (Positioning School) wprowadza dalsze uelastycznie-
nie przewidywania. W dalszym ciągu ma ono charakter mechanistyczny, gdyż 
dominują w nim koncepcje statyczne, np. metoda 5 sił M. Portera oraz metody 
matematyczne, przede wszystkim teoria gier. Stosowanie bardziej zaawansowa-
nych modeli z zakresu teorii gier, np. ewolucyjnej teorii gier może przyczyniać 
się do pewnego zwiększenia stopnia elastyczności prognoz i częściowego chociaż 
uwzględnienia procesów uczenia się organizacji. 

Szkoła przedsiębiorczości (Entrepreneurial School) znajduje sie na pograniczu 
pomiędzy szkołami czysto mechanistycznymi (racjonalistycznymi), a szkołami 
konstruktywistycznymi. Czynnikiem zmieniającym jej mechanistyczny charakter 
jest rola przedsiębiorcy-wizjonera w kreowaniu strategii przedsiębiorstwa. Prze-
widywanie nie opiera sie już jedynie na prognozach i modelach, ale jest efektem 
subiektywnego podejścia przedsiębiorcy. W związku z tym istnieje niebezpieczeń-
stwo, że błędy przedsiębiorcy dominującego w procesie przewidywania i formuło-
wania strategii mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na organizację.

3.2. Szkoły i nurty oparte na podejściu konstruktywistycznym

Pozostałe nurty teorii zarządzania strategicznego wyróżnione przez H. Mintz-
berga i M. Lampela, czyli szkoła poznawcza, szkoła uczenia się, szkoła po-
lityczna, szkoła kulturowa, szkoła środowiskowa oraz szkoła konfi guracyjna 
charakteryzują się w miarę jednolitym podejściem do przewidywania. Przewi-
dywanie nie jest już obiektywnym procesem dotyczącym zjawisk zachodzących 
niezależnie od obserwatora/uczestnika/doradcy. Podstawą rozważań w zarządza-
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niu strategicznym jest w każdym przypadku proces związany z subiektywnymi 
aspektami niepewności, ryzyka i przewidywania. 

W każdej z powyższych szkół kładzie się nacisk na procesy uczenia się i pro-
cesy poznawcze. W ramach szkoły uczenia się, a także w innych szkołach w sposób 
bardziej pośredni strategia staje się wyłaniającą się cechą organizacji (emerging 
property).  W sposób jednoznaczny narzuca to brak możliwości prognozowania. 
Nie wiadomo bowiem, co przy danych warunkach może się wyłonić w trakcie 
spontanicznego tworzenia się strategii. Zastosowanie w tym przypadku modeli 
i metafor nawiązujących do systemów złożonych i chaosu niejako potwierdza 
ograniczenia predykcji. W modelach tego rodzaju, czyli przede wszystkich w Zło-
żonych Systemach Adaptacyjnych nie jest możliwym jednoznaczne wnioskowanie 
o zachowaniu się całego systemu (skala makro) na podstawie zachowań pojedyn-
czych elementów (skala mikro). 

W przypadku wyłaniających się własności, może powstać tzw. organizacja inte-
ligentna, w której nieświadome (np. mrowisko, czy kolonia pszczół), albo świa-
dome – w przypadku systemów społecznych, działania pojedynczych elementów 
na poziomie mikro przyczyniają się do złożonego działania całości na poziomie 
makro. 

Uczenie się oraz wyłaniające się własności w szkole środowiskowej oznaczają 
konieczność korzystania z inspiracji biologicznej – ewolucja i teoria kontyngen-
cji. W przypadku szkoły politycznej strategia jest efektem ścierania się interesów 
i procesów negocjacji, czyli w tym przypadku procesy uczenia się i subiektywizm 
wchodzą niejako w sposób pośredni. W przypadku ujęcia kulturowego sięga się 
do prawie czystego podejścia konstruktywistycznego, co niesie ze sobą określone 
konsekwencje dla przewidywania. 

Zakończenie 

Powyższe wstępne rozważania pozwalają na sformułowanie podstawowego 
wniosku dotyczącego przewidywania w zarządzaniu strategicznym. O ile dla 
szkól racjonalistyczno-mechanistycznych ograniczenia przewidywania w zarzą-
dzaniu strategicznym wynikały z wprowadzania czynników subiektywnych, 
o tyle dla szkół o charakterze konstruktywistycznym ograniczenia możliwości 
przewidywania wynikają z omawianych wcześniej barier epistemologicznych 
oraz barier psychospołecznych związanych z subiektywizmem oraz intersubiek-
tywizmem. 

Stawia to nowe warunki zarówno przed tradycyjnymi metodami prognozo-
wania, jak i przed współczesnymi metodami przewidywania opartymi na mate-
matycznych modelach systemów złożonych oraz podejściu intersubiektywnym 
nawiązującym do różnych nurtów konstruktywizmu. 

Wniosek ten nie ma charakteru czysto teoretycznego. Stosowane przez prak-
tyków mechanistyczne metody przewidywania nie są odpowiednie dla współcze-
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snych organizacji. Krytyczne podejście do wykorzystania konstruktywistycznego 
podejścia w przewidywaniu w zarządzaniu strategicznym jako zbyt oderwanego 
od praktyki też nie jest uzasadnione. Wydaje się natomiast, że podejście polegające 
na syntezie tradycyjnych metod przewidywania z konstruktywizmem jest jedyną 
metodą pozwalającą na częściowe chociaż zmniejszenie wpływu psychologicz-
nych i społecznych ograniczeń przewidywalności we współczesnym zarządzaniu 
strategicznym. 
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PRZEWIDYWANIE WE WSPÓŁCZESNYM ZARZĄDZANIU
STRATEGICZNYM

Streszczenie

Zmiany warunków działania przedsiębiorstw określane jako „otoczenie tur-
bulentne” spowodowały powstanie nowych barier ograniczających tradycyjne, 
„obiektywne” możliwości przewidywania, prognozowania i planowania. Odcho-
dzi się od podejścia neopozytywistycznego, a większą uwagę zwraca się na bariery 
przewidywania wynikające z jego subiektywnego, czy też intersubiektywnego 
charakteru. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych problemów prze-
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widywania w zarządzaniu strategicznym we współczesnych warunkach gospoda-
rowania. Jako punkt wyjścia do rozważań przyjęto możliwości przewidywania 
w naukach społecznych oraz epistemologiczne i społeczne ograniczenia tego 
przewidywania w zarządzaniu strategicznym związane z różnicami pomiędzy 
podejściem tradycyjnym (neopozytywistycznym), a podejściem konstruktywi-
stycznym.

Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne, niepewność, ryzyko, metody, nurty, 
szkoły przewidywania w zarządzaniu strategicznym.

PREDICTION IN CONTEMPORARY STRATEGIC MANAGEMENT 

Abstract

Changes of external conditions of enterprises described as „turbulent environ-
ment” have contributed to emergence of new barriers of prediction, forecasting 
and planning with application of traditional, “objective” methods. Neopositivist 
approach looses its dominant character and more attention is paid on the barriers 
resulting from subjective, or intersubjective character of prediction. The aim of 
the paper is to present basic problems of prediction in strategic management under 
contemporary economic conditions. Prediction in social sciences is treated as 
a point of departure of the discussion. In addition, epistemological and social limi-
tations of prediction in strategic management related to the differences between 
traditional (neopositivist) and  constructivist approaches are considered.

Key words: strategic management, uncertainty, risk, methods, trends, 
schools of predicion in strategic management. 
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PROAKTYWNE ZARZĄDZANIE ELASTYCZNOŚCIĄ
ORGANIZACJI

Wprowadzenie

Mamy obecnie do czynienia z niebywałym wzrostem zapotrzebowania na ela-
styczność, tj. elastyczne organizacje, procesy, struktury, zasoby, relacje itp. Dla 
organizacji biznesowych elastyczność staje się warunkiem koniecznym dla urze-
czywistnienia naturalnego celu jakim jest przetrwanie i rozwój, pozwala ona także, 
w odróżnieniu od osiągniętej na rynku pozycji, urzeczywistniać względnie trwałą 
przewagę w warunkach hiperkonkurencji.

Dzisiaj „bycie elastycznym” nie jest już przedmiotem wyboru dla organizacji, 
elastyczność stała się swoistym przymusem czyli czymś niezbędnym dla zapewnie-
nia funkcjonowania organizacji w warunkach nasilającej się turbulencji otoczenia 
i narastającej złożoności i związanej z nią entropii wewnątrz organizacji.

Organizacja może ewentualnie wybierać czy do wykorzystywania elastyczno-
ści jako środka/sposobu kształtowania swojej przewagi konkurencyjnej podcho-
dzić będzie w sposób reaktywny czy proaktywny.

Reaktywne podejście minimalizuje bieżące wysiłki organizacji na rzecz jej 
dopasowywania się do zmieniających się warunków funkcjonowania, wiąże się 
także z ryzykiem, że konieczne zmiany zostaną albo zbyt późno (niewłaściwie) 
zdiagnozowane, albo zbyt późno (nieskutecznie) wprowadzone.

Proaktywne podejście zakłada świadome działanie o charakterze wyprzedzają-
cym, zapobiegawczym, które będzie w stanie przyczynić się do opanowania przy-
szłych zmian. Chodzi tu nie tylko o akceptację dla tego co nieuchronne, o rozu-
mienie mechanizmu zmian, ale głównie o możliwość kreowania (projektowania) 
elastyczności jako zdolności reagowania na impulsy do zmian oraz ich dokonywa-
nie. Pomimo tego, że elastyczność organizacji jest kategorią nieuchwytną, a zara-
zem bardzo złożoną, staje się ona coraz częściej przedmiotem bezpośredniego 
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zainteresowania, wzrasta bowiem zapotrzebowanie na pragmatyczną wiedzę 
o budowaniu elastyczności organizacji. Wiąże się to z oczekiwaniem na swoistą 
„nagrodę” za zaangażowanie na rzecz elastyczności, a jednocześnie ze świadomo-
ścią konieczności optymalizowania wysiłków związanych z osiągnięciem określo-
nego poziomu elastyczności.

1. Uwarunkowania zarządzania elastycznością

Wziąwszy pod uwagę szerokość ram koncepcyjnych, bogactwo desygnatu 
elastyczności, a także złożoność organizacji jako przedmiotu jej odniesienia [6], 
niełatwo jest odpowiedzieć wprost na pytanie o tryb i narzędzia do kreowania 
elastyczności, niełatwo uczynić ją też przedmiotem zarządzania (w szczególności 
jeśli przyjąć tezę, że zarządzać można jedynie tym, co daje się mierzyć). Należy 
bowiem podkreślić, iż (jak dotąd) brak możliwości dokonywania bezpośredniego 
pomiaru elastyczności.

S. Wadhwa, S. Rao [10, s. 45] proponują, aby dla osiągania/poprawy elastycz-
ności organizacji zastosować specjalny system nawigacji w postaci „Modelu Doj-
rzałej Elastyczności” (Flexibility Maturity Model – FMM). Jest to sześciopozio-
mowa skala zaawansowania w zarządzaniu elastycznością. Osiąganie kolejnych 
poziomów tego układu piramidalnego wiąże się z przechodzeniem na coraz to bar-
dziej zaawansowane poziomy kształtowania elastyczności, co ilustruje rysunek 1.

Używając tego modelu (skali) organizacja może dokonać oceny swojego aktu-
alnego poziomu zaawansowania, a jednocześnie może zdecydować o kierunku 
doskonalenia swojej elastyczności.

Dokonanie pełniejszej diagnozy stanu – swoistego „audytu elastyczności”, 
a także projektowanie elastyczności wymaga jednak ustosunkowania się do dwóch 
kwestii:
– przedmiotu odniesienia/zakresu elastyczności,
– poziomu elastyczności.

Przegląd literatury upoważnia do wniosku, że elastyczność organizacji jest 
systemem rekurencyjnie połączonych elastyczności cząstkowych; to poprzez ela-
styczność odniesioną do funkcji, obszaru, zasobów, procesów, struktur czy nawet 
pojedynczych projektów, maszyn/urządzeń, produktów, ludzi, jest ona w stanie 
urzeczywistniać się w organizacji. Tak więc dla podjęcia czynności diagnozują-
cych/projektowych konieczne jest dokonanie przez organizację wyboru (nie ma 
bowiem uniwersalnego wzorca w tym zakresie). Wybór ten musi stanowić roz-
strzygnięcie, które rodzaje elastyczności cząstkowych (do czego odnoszących się) 
jak dalece zagregowanych, na jakim poziomie hierarchii ulokowanych, będą sta-
nowić „trzon” przesądzający o poziomie elastyczności fi rmy w określonym hory-
zoncie czasowym. Oczywiście ten wybór składowych ma charakter dynamiczny – 
może być zmieniany w czasie.
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Potrzebę takiego konfi gurowania (integracji) elastyczności cząstkowych traktuje 
się jako warunek konieczny, uznając, że dla zachowania przewagi konkurencyjnej, 
nie wystarczy już pozostawanie na poziomie elastyczności cząstkowych. Elastycz-
ność organizacji (fi rmy) nie powinna też być celem samym w sobie – ma sens, jeśli 
służy poprawie efektywności utrzymania konkurencyjności danej fi rmy. To z kolei 
wiąże się z przekształcaniem elastyczności cząstkowych, tj. czynników „na wejściu” 
w pożądane wyniki „na wyjściu”, co ujmuje model przedstawiony na rysunku 2.

Rysunek 2. Model integrowania elastyczności cząstkowych w składowe przewagi 
konkurencyjnej

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem [2, s. 562].

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10, s. 61].

Elastyczne wejście Korzyści wyjęcia

Elastyczna technologia
Elastyczni ludzie
Elastyczna struktura
Elastyczne systemy
i procesy

Produktowe

Łańcucha dostaw

Efektywność

Integracja

Rysunek 1. Model dojrzałej elastyczności jako skala oceny i narzędzie kształtowania 
elastyczności
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Tak więc w zależności od wiązki celów końcowych organizacji, stosując podej-
ście sytuacyjne, należy dokonywać wyboru tych składowych, które będą przed-
miotem szczególnego zainteresowania proaktywnego zarządzania elastycznością. 
Obecne niewielkie zaawansowanie w rozpoznaniu relacji między elastycznościami 
cząstkowymi (w tym m.in. czy mają one w stosunku do siebie charakter komple-
mentarny, czy i do jakiego stopnia możliwa jest ich substytucyjność, czy możliwe 
jest „lewarowanie” elastyczności fi rmy przy pomocy elastyczności w wybranych 
obszarach, funkcjach, zasobach itp.) nie pozwala na bardziej precyzyjne wskaza-
nie kryteriów tego doboru i zasad integrowania elastyczności cząstkowych.

  Można się tu odwołać do idei narzędzia jakim jest łańcuch tworzenia wartości 
i w ramach zarządzania elastycznością rozpatrywać:
– z jednej strony poszczególne rodzaje elastyczności związane z realizacją (mniej 

lub bardziej zdeagregowanych) funkcji/procesów podstawowych i pomocni-
czych przedsiębiorstwa z punktu widzenia ich przyczyniania się do osiągnięcia 
w danym horyzoncie czasowym określonych celów/skutków,

– z drugiej strony, wykorzystując zróżnicowanie poszczególnych elastyczno-
ści (zasobów, funkcji, procesów, struktur) oraz biorąc pod uwagę względną 
łatwość ich osiągania (w tym m.in. związane z tym koszty), optymalny dobór 
elastyczności cząstkowych nie naruszający poziomu ich koniecznej kompaty-
bilności.
Powyższe podejście, nawiązujące do zasady Pareto, preferuje koncentrację na 

wybranych elementach, determinantach, co przy złożoności, wielowymiarowości 
zjawiska elastyczności ma niewątpliwie walor pragmatyczny dla zarządzania ela-
stycznością; choć z drugiej strony dla realizacji celów związanych z tworzeniem 
wartości może okazać się koniecznym „rozciągnięcie” atrybutu elastyczności na 
wszystkie elementy tego łańcucha, co zwielokrotni możliwości konfi gurowania 
elastyczności organizacji i skomplikuje zarządzanie nią.

Aby uporać się z problemem wielowymiarowości elastyczności i jej konse-
kwencjami dla zarządzania S. Wadhwa i K.S. Rao [10, s. 50] zaproponowali dwu-
wymiarowy model osiągania elastyczności przez organizację (system) wychodząc 
z założenia, że wystarczy tu: skuteczność (effectiveness) – odnosząca się do robie-
nia „rzeczy właściwych” oraz sprawność (effi ciency) – do „właściwego” robienia 
rzeczy. Proponują oni, aby wszystkie działania uelastyczniające/zmiany sprowa-
dzać do wcześniej wspomnianych wymiarów poprzez analogię stosowania do każ-
dego z trzech wymiarów, tj. długości, szerokości, wysokości, różnych miar, takich 
jak np. cm, cal i in. 

Idea modelu osiągania wymaganej elastyczności odzwierciedlona na rysunku 3 
wydaje się być bardzo interesująca, jednakże przesuwa problem wielu wymiarów, 
typów, rodzajów elastyczności na poziom ich mierzenia, ich wpływu na skutecz-
ność i sprawność działania organizacji (fi rmy), co jest trudne do zoperacjonalizo-
wania na tyle, aby mogło stanowić łatwe do zastosowania/wyko rzystania przez 
praktyków gospodarczych narzędzie.
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2. Metodyka kreowania elastyczności

Obecny etap zaawansowania badań nad elastycznością organizacji nie oferuje 
zbyt wielu konkretnych propozycji jak skutecznie realizować ten imperatyw pro-
aktywnego zarządzania elastycznością w przedsiębiorstwie. Ma to swoje uzasad-
nienie m.in. w:
– samej naturze elastyczności, tj. jej złożoności, wieloaspektowości zwielokrot-

nionej poprzez możliwość odnoszenia do różnych zakresów przedmiotowych; 

Identyfikowane rodzaje zmiany

Rozpoznanie typu elastyczności
(działań uelastyczniających wymaganych dla zarządzania tą zmianą)

Zidentyfikowanie stopnia
przyczyniania się zmiany

do osiągania skuteczności organizacji

Źródło: [10, s. 61].

Rysunek 3. Model osiągania wymaganej elastyczności w organizacji
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ta mnogość typów, form, wy miarów nie sprzyja formułowaniu jednoznacz-
nych, normatywnych zaleceń, algorytmów itp.;

– w tym, że operacjonalizacji działań na rzecz elastyczności z reguły łatwiej jest doko-
nać w odniesieniu do węższych zakresów przedmiotowych, tj. do poszczególnych 
składowych organizacji, jej obszarów funkcjonalnych, procesów itp. – wówczas 
ryzyko związane ze skutkami tych działań jest relatywnie mniejsze, a potencjalnie 
możliwe efekty są łatwiejsze do identyfi kacji;

– w tym, że sedno spraw związanych z implementowaniem elastyczności w pew-
nym zakresie pokrywa się z procesem formułowania i wdrażania strategii fi rm, 
procesem dokonywania mniej lub bardziej przekrojowych zmian w organiza-
cji, te zaś wiążą się ze stosowaniem określonych metodyk postępowania.
Wydaje się jednak, że waga problemu „bycia elastycznym” uzasadnia jak najbar-

dziej wskazywanie organizacjom (fi rmom) zracjonalizowanych sposobów osiągania 
tego celu. Nie stoi to w sprzeczności z zachowaniem tu podejścia sytuacyjnego, tj. 
zagwarantowaniem respektowania określonych zakresów swobody postępowania 
(wyboru) przez poszczególne podmioty. Nie wyklucza także wykorzystywania już 
znanych/sprawdzonych narzędzi dla realizacji tego celu.

Poniżej zaprezentowano występujące w literaturze przedmiotu konstrukcje 
metodyczne dla kształtowania elastyczności w ramach proaktywnego zarządzania 
elastycznością organizacji.

Model SAP-LAP [8, s. 51] składa się dwóch zintegrowanych ze sobą modu-
łów. Moduł SAP obejmuje następujące elementy:

S (situation), tj. sytuację/problem, z którym trzeba sobie poradzić, który trzeba 
rozwiązać. Rozpatruje się tu zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania funkcjono-
wania organizacji, tj. elementy jej otoczenia rynkowego i dalszego oraz składowe jej 
potencjału wewnętrznego;

A (actor), tj. aktora lub aktorów czyli podmioty lub ich grupy, które są zaanga-
żowane w rozwiązywanie danego problemu wraz z takim czynnikami, jak moty-
wacja, morale, postawa, wiedza, komunikacja, wolność wyboru;

P (process), tj. proces lub procesy, które strukturalizują daną sytuację/dzia łanie 
organizacji, a więc procesy przekształcania/transformacji zasobów, a także oddzia-
ływania na rynek jego uczestników.

Należy podkreślić, że wolność wyboru rozwiązania przynależy aktorom.
Synteza SAP pozwala na przejście do drugiego modułu, tj. LAP, który obejmuje:
L (learning), tj. uczenie się,
A (action), tj. działanie,
P (performance), tj. stan/wyniki działalności.
Postępowanie w ramach tego modelu sprowadza się do wspomagania analizy 

i generowania pomysłów/opcji na temat sytuacji, aktora i procesów oraz ich wza-
jemnego oddziaływania poprzez uczenie się określonych zagadnień, sugerowanie 
działań i formułowanie oczekiwań co do wyników. Dla analizy poszczególnych 
przypadków wykorzystuje się tu zestaw następujących kroków:
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Learning Performance

Action 

Actor 

Situation 

Process 

Swoboda 
wyboru

1) zrozumienie (opis) sytuacji,
2) zidentyfi kowanie kluczowych podmiotów, ich roli i relacji,
3) przedstawienie struktury, przebiegu podstawowych procesów,
4) wyspecyfi kowanie podstawowych zagadnień do nauczenia się (do opanowania),
5) generowanie i ocena wariantów działań rozwiązujących problem,
6) uzasadnienie wybranych działań poprzez określenie ich wpływu na wyniki.

Metoda ta może być stosowana iteracyjnie, tj. po wyczerpaniu/rozwiązaniu danego 
problemu można wywoływać kolejne. Wybrane rozwiązania w ramach procedur pla-
nowania są konkretyzowane pod względem niezbędnych dla ich urzeczywistnienia 
zasobów, ram czasowych itp. Model ten jest holistyczną i bardzo elastyczną pro-
cedurą, którą można wykorzystywać zarówno dla problemów szczegółowych, jak 
i ogólnych, tzw. miękkich jak i twardych. W razie potrzeby może on być uzupełniany 
znanymi instrumentami zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

   Ideę metody SAP-LAP prezentuje rysunek 4. Jest to typowa metoda heury-
styczna. 

Bardziej zalgorytmizowany charakter ma sposób postępowania zapropono-
wany przez C. Koornhofa [6, s. 21], który przedstawia rysunek  5.

Rysunek 4. Idea metody SAP-LAP

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8, s. 51].

Wychodząc od zidentyfi kowania przesłanek do zmian wynikających z niepew-
ności np. otoczenia, autor tego modelu sugeruje konieczność wygenerowania celów 
strategicznych dla sześciu wyodrębnionych kategorii, tj. następujących obszarów 
funkcjonalnych: produkcyjnego, rynkowego, fi nansowego, informacyjnego, geo-
grafi cznego oraz personalno-organi zacyjnego i kulturowego, które zaspokajać 
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będą określone wymogi w zakresie elastyczności (np. łączenia/dzie lenia, zwięk-
szania/zmniejszania volumenu, eliminowania/wprowadzania nowych elementów, 
upraszczania/modyfi kowania itp.).

Następnie zaleca „przełożenie” odpowiednich działań (sposobów uelastycz-
niania) na wyniki działalności organizacji (tj. cele związane z jakością, kosztem, 
zakresem, czasem) oraz dobór odpowiednich mierników do ich pomiaru wraz 
z określeniem ich poziomu dla elastyczności aktualnej (AF, tj. możliwej do osią-
gnięcia bez zmian w organizacji), elastyczności potencjalnej (PF – możliwej do 
wykorzystania w relatywnie krótkim horyzoncie czasu) oraz elastyczności pożą-
danej (RF – dla zapewnienia/utrwalenia przewagi strategicznej). I tak przykładowo 
impuls związany z ujawnieniem tendencji do skracania się cyklu życia produktu 
na rynku mógłby być przesłanką do wyboru strategii innowacji produktowych, 
czyli działań uelastyczniających fi rmę w obszarze rynkowym, która polegałaby na 
wprowadzaniu nowych (lub zmodyfi kowanych) produktów do zakresu działania 
fi rmy na rynku. Przekładając ten zamiar na zadania dla fi rmy należałoby np. okre-
ślić częstotliwość wprowadzania innowacji bądź też wstępnie określić wzorce kon-
cepcyjne nowych produktów. Następnie na etapie doboru wskaźników elastyczno-
ści można zdefi niować cykle innowacyjne (od badania do uruchomienia), liczbę 
wariantów projektów innowacyjnych, liczbę ostatecznie wdrożonych produktów 
itp. – w ten sposób skonkretyzować działania na rzecz uelastycznienia, biorąc przy 
tym pod uwagę jak to wygląda u konkurenta (benchmarking), w jakim czasie i po 
spełnieniu jakich warunków można byłoby przejść od aktualnego poziomu ela-
styczności do elastyczności potencjalnej.

Źródło: [6, s. 21].

 Niepewność otoczenia

Cele strategiczne organizacji

Wymogi dotyczące elastyczności

Cele działalności

Wskaźniki elastyczności

AF PF RF

AF – Actual Flexibility
(aktualny poziom elastyczności organizacji)

PF – Potential Flexibility
(potencjalny poziom elastyczności organizacji)

RF – Actual Flexibility
(pożądany poziom elastyczności organizacji)

Rysunek 5. Rozwijanie wskaźników elastyczności
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Źródło: [9, s. 226].

Powyższa metodyka, stanowiąc ogólne ramy postępowania, daje odpowiednio 
duże możliwości indywidualizowania działań rozwijających elastyczność w orga-
nizacji, co wpływa na relatywnie duże zapotrzebowanie na kreatywność podmio-
tów przy próbie jej wdrażania. Pod tym względem jest ona zbliżona do metodyki 
Strategicznej Karty Wyników SKW (Balanced Scorecard).

Rysunek 6. Algorytm metody FAR
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Podobnie jak SKW metodyka ta wprowadza dość „miękkie” ograniczenia jeśli 
chodzi o zakres przedmiotowy (SKW posługuje się standardowo czterema per-
spektywami, aczkolwiek możliwe jest wprowadzanie innych, np. perspektywy 
ekologicznej), podczas gdy w modelu rozwijania elastyczności zasadniczo roz-
patruje się sześć obszarów funkcjonalnych elastyczności (choć nie wyklucza się 
wprowadzania innych).

Ponadto, tak jak w przypadku SKW warunkiem zastosowania tego modelu jest 
umiejętność „kaskadowania” celów oraz przypisywania im odpowiednich mierni-
ków (tak fi nansowych, jak i niefi nansowych).

Rozwinięta metodyka SKW zakłada, w ramach mapy transformacji celów, 
ustalenie (zdefi niowanie) związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy celami 
(zadaniami), tak aby się one wzajemnie nie wykluczały, aby były zbieżne z wyma-
ganiami i oczekiwaniami zainteresowanych ich urzeczywistnieniem się stron, aby 
zapewniały bieżące i przyszłe funkcjonowanie organizacji.

Zaprezentowana metodyka rozwijania elastyczności nie zakłada wykorzysta-
nia kluczowego komponentu modelu SKW jakim jest mapa strategii – jednakże 
można by ją relatywnie łatwo uzupełnić poprzez zastosowanie metody F. Vestera 
[3, s. 8] jako narzędzia do wyboru szczególnie „aktywnych” działań uelastycznia-
jących, determinujących osiąganie określonego poziomu elastyczności globalnej 
(strategicznej), tj. odnoszącej się do organizacji jako całości.

Wykazana tu zbieżność obu metodyk z jednej strony daje szanse na to, aby doświad-
czenia pozyskane już w trakcie wdrażania SKW – w szczególności odnoszące się do 
operacjonalizacji jej założeń, w tym np. użycie formalnych wzorców karty wyników, 
karty mierników, karty monitorowania oraz raportu – wykorzystać do implementa-
cji metodyki rozwijania elastyczności [4, s. 34]. Z drugiej strony należałoby rozwa-
żyć inicjatywę modyfi kowania SKW w celu jej przystosowania do realizacji zadań 
związanych z kreowaniem elastyczności w organizacji. Przemawia za tym m.in. dość 
powszechne stosowanie SKW wyłącznie jako kompleksowego narzędzia do pomiaru 
efektywności, w zdecydowanie mniejszym stopniu jest ona wykorzystywana jako 
narzędzie dokonywania wyborów strategicznych, które miałyby zapobiegać efek-
towi „ugrzęźnięcia” i zapewnić unikalność przewagi konkurencyjnej.

Dla poprawy określonego poziomu elastyczności postrzeganej przez H.K. Vol-
berdę [9, s. 225] jako optymalny stan na „trajektorii” rozwoju/transformacji, tj. 
pomiędzy stanem sztywności i chaosu – rekomenduje on 3-etapową metodykę 
audytu i przeprojektowania elastyczności w organizacji (model FAR – Flexibility 
Audit and Redesing Method) – por. rysunek 6.

Generalnie metodyka ta zakłada redukcję dystansu pomiędzy elastycznością 
pożądaną a elastycznością aktualną. Narzędziem wspomagającym jest tu macierz 
decyzyjna, która bada relację między poszczególnymi elementami umiejętności 
elastycznych organizacji, tj. fl exibility mix (por. tabela 1.) a komponentami oto-
czenia, wskazując, w których obszarach występuje niedobór bądź nadmiar, jed-
nocześnie diagnozując, które z nich są szczególnie ważne dla elastyczności orga-
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nizacji (jako całości). Dla dokonywania pomiaru elastyczności w ramach audytu, 
tj. określenia aktualnego poziomu elastyczności jak i w odniesieniu do ustalenia 
poziomu elastyczności potencjalnej, tj. zidentyfi kowania ewentualnej rozbieżno-
ści – wykorzystuje się tu 5-stopniową skalę, która obejmuje następujące stany: nie 
występuje, występuje sporadycznie, występuje regularnie, ma miejsce często, ma 
miejsce bardzo często. Niewątpliwie zaletą tej metody jest dokonanie wstępnej, 
przekrojowej oceny stanu jako punktu wyjścia do optymalizowania zakresu, inten-
sywności poszczególnych rodzajów działań uelastyczniających z punktu widzenia 
sprawności działania całej fi rmy.

Podobną logikę poszukiwania odpowiedniego poziomu elastyczności (strategicz-
nej) proponują D.A. Aaker i B. Mascarenhas [1, s. 74]. Uznali oni, że dla wyboru 
(konstrukcji) określonych opcji uelastyczniania konieczne są następujące kroki:
1. określenie i ocena potencjalnych zmian w otoczeniu, w tym m.in. uzyskanie 

odpowiedzi na następujące pytania:
– jaki wpływ (w sensie zagrożeń) będą one miały na kluczowe czynniki suk-

cesu,
– co będzie „defi cytowym czynnikiem” w dopasowywaniu bieżącej zdolności 

funkcjonowania organizacji do przewidywanych zmian,
– ile czasu potrzeba, aby dostosować się do tej zmiany w otoczeniu;

2. wybór opcji uelastyczniania (dla każdej ujawnionej zmiany w otoczeniu), w tym 
szukanie możliwości zneutralizowania skutków tej zmiany poprzez podejmo-
wanie równoległych działań w różnych obszarach funkcjonalnych z wykorzy-
staniem trzech podstawowych opcji zwiększania elastyczności:
– różnicowanie działań,
– inwestowanie w niewykorzystane zasoby,
– zmniejszenie zaangażowania w wyspecjalizowane zasoby.
Przykładowe działania ilustruje tabela 1.

Tabela 1. Przykładowe sposoby zwiększania elastyczności 

Obszar 
funkcjonalny

Zróżnicowanie 
działań

Inwestycje w niewyko-
rzystane zasoby

Obniżenie zaangażo-
wania specjalistycz-

nych zasobów
Badania i rozwój posiadanie kilku ro-

dzajów technologii
prowadzenie pro-
jektów dot. różnych 
produktów

utrzymywanie zdol-
ności, które mogą być 
wykorzystane w razie 
potrzeby

korzystanie z polityki 
podążania za technolo-
gicznym rozwojem

Finanse transfer środków 
między jednostkami 
wewnętrznymi

zapewnienie płynności 
zasobów
posiadanie zdolności 
zaciągania pożyczek 
w sytuacjach kryzy-
sowych

wykorzystywanie 
sprzedaży aktywów 
i możliwość ich leasin-
gowania
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Obszar
funkcjonalny

Zróżnicowanie 
działań

Inwestycje w niewyko-
rzystane zasoby

Obniżenie zaangażo-
wania specjalistycz-

nych zasobów
Działalność ope-
racyjna

organizowanie produk-
cji w różnych miej-
scach

używanie urządzeń 
produkcyjnych ogól-
nego przeznaczenia 
(uniwersalnych)
korzystanie z bazy 
magazynowej

unikanie integracji 
pionowej
rozwijanie podwyko-
nawstwa
urozmaicanie źródeł 
dostaw
wykorzystywanie opcji 
doraźnego zatrudnienia

Sprzedaż dywersyfi kacja pro-
duktowa
korzystanie 
z równoleg łych kana-
łów dystrybucji

rozwijanie lojalności 
klientów

unikanie opierania 
się na małej liczbie 
klientów
podążanie za liderami 
produktu

Sprawy między-
narodowe

utrzymywanie obec-
ności w kilku krajach 
naraz 

dublowanie źródeł 
zaopatrzenia  

stopniowanie wejścia 
na rynki zagraniczne 
(najpierw eksport, 
sprzedaż, licencja, 
produkcja)

Działania w ob-
szarze organizacji 
zarządzania

decentralizacja podej-
mowania decyzji
zmniejszenie partycy-
pacji

utrzymywanie „organi-
zacyjnego luzu”

zwiększanie kanałów 
komunikacji z ze-
wnętrznym otoczeniem

Źródło: [1, s. 75].

3. stosowanie innych sposobów neutralizowania niepewności w otoczeniu (nie-
zależnie lub w powiązaniu z wymienionymi wyżej sposobami uelastyczniania, 
w tym np.:
– ubezpieczanie się – czyli przenoszenie ryzyka związanego ze zmianami na 

inne podmioty,
– przejmowania kontroli, np. poprzez inwestycje na rynku zaopatrzeniowym,
– unikanie działań obarczonych ryzykiem niemożliwym do zaakceptowania 

(np. inwestycji nie wspomaganych ze strony rządu państwa, w którym prze-
widziano lokalizację; także podejmowanie decyzji o dywestycjach (wyco-
fywaniu się),

– konsekwentne rozwijanie planowania wielowariantowego (różne rodzaje sce-
nariuszy).

Również w powyższym toku postępowania, szczególne znaczenie ma audyt 
elastyczności. Jego wyniki pozwalają wskazywać na obszary szczególnego zagro-
żenia zmianami, tj. potencjalne obszary zwiększania elastyczności, a jednocześnie 
obszary podatne na uelastycznianie, obszary które determinować mogą utrzymy-
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wanie elastyczności funkcjonowania całej fi rmy. Dokonywanie audytu, a także pro-
wadzenie monitoringu ściśle wiąże się z problemem mierzenia elastyczności. Brak 
możliwości zastosowania bezpośrednich mierników wymusza stosowanie jako 
podstawy odniesienia określonych surogatów (ilościowych bądź jakościowych).

Tabela 2. prezentuje przykładowe kryteria (mierniki) do oceny elastyczności 
poszczególnych obszarów funkcjonalnych organizacji z podziałem na obiektywne 
i subiektywne.

Należy podkreślić, iż zdefi niowanie ostatecznej listy takich kryteriów jako pod-
stawy dokonania audytu danego przedsiębiorstwa, określenie jednostek miary oraz 
poziomu docelowego tych mierników i ich dynamiki w czasie wymaga (w ramach 
podejścia sytuacyjnego) wypracowania przez daną fi rmę w dostosowaniu do jej 
specyfi ki działania.

Tabela 2. Przykładowe kryteria/mierniki do oceny efektywności 

Audyt elastyczności – ocena obiektywna
1 2

Badania 
i rozwój

• ilość technologii pozostających w dyspozycji fi rm
• ilość projektów b+r
• ilość osób zaangażowanych w b+r
• procent rynku obsługiwany przez konkurencyjną technologię

Finanse • wskaźnik płynności „szybki” bieżący
• wskaźnik zadłużenia
• relacja: środki obrotowe/środki trwałe
•  wartość przychodów, które mogłyby być wygenerowane ze sprzedaży 
z prawem zachowania użytkowania aktywów

• poziom marży
• okres zwrotu z inwestycji
•  wartość majątku niewykorzystanego, który łatwo może być zlikwido-
wany

Działalność 
operacyjna

• procent dostaw od głównych dostawców
• liczba alternatywnych dostawców surowców i komponentów
•  liczba  zakładów produkcyjnych o tym samym profi lu działania w sieci 
produkcyjnej

•  udział wsadu, który jest tworzony przez zakłady produkcyjne posiadane 
przez fi rmę

•  udział majątku, który ma alternatywne zastosowanie
•  liczba różnych produktów, które mogą być nabyte przez istniejące 
zakłady

•  liczba dni sprzedaży, które mogą być wsparte zapasami bez uruchamia-
nia produkcji

Sprzedaż • procent sprzedaży uzyskany od głównych np. trzech klientów
• liczba oddzielnych segmentów rynku obsługiwanych przez fi rmę
• liczba nowo rozwijanych produktów
•  liczba różnych kanałów dystrybucji, które są wykorzystywane równolegle
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Audyt elastyczności – ocena obiektywna
1 2

Sprawy mię-
dzynarodowe

• liczba krajów, w których fi rma jest obecna
•  liczba krajów obsługiwanych tylko poprzez eksport, licencję/liczba 
krajów, w których fi rma jest obecna

•  liczba pracowników, którzy mogliby być łatwo przeniesieni na inne 
obszary działalności

Zarządzanie 
organizacji

• liczba jednostek wewnętrznych
• ilość personelu, która mogłaby być przesunięta do nowej produkcji
• liczba osób z doświadczeniem w zarządzaniu

Audyt elastyczności – ocena subiektywna
Badanie 
i rozwój

• rola wprowadzenia nowego produktu
• wsparcie dla konkurencyjnych projektów b+r
• zdolność do uzyskania praw licencyjnych dla nowych technologii 

Finanse • rozdzielność majątku dla celów likwidacyjnych
• zdolność do dopasowania terminów płatności i wpływów
•  zdolność do podziału dużych projektów inwestycyjnych i  ich etapowe-
go wykonania 

•  zdolność do modyfi kacji działalności operacyjnej i inwestycyjnej w celu 
wygenerowania środków fi nansowych

Działalność 
operacyjna

•  istnienie wspólnych kosztów, nie dających się przypisać odpowiednie-
mu zakresowi działalności

• możliwość zmiany konfi guracji zasobów
• możliwość zmiany sekwencji w produkcyjnym planie działalności
• koszt zamykania operacji 
• zdolność do wymiany części, modułów w różnych produktach

Sprzedaż • ograniczenia wynikające z wizerunku fi rmy
• siła lojalności klientów w celu buforowania działań konkurencji
• ograniczenia prawne,  związane z klientem, 
• zdolność do zmiany kanałów dystrybucji

Sprawy mię-
dzynarodowe

•  możliwość wykorzystania podwykonawstwa (brak barier kompetencyj-
nych)

•  zdolność do uzyskania pozwoleń (od rządu danego kraju) na rozszerze-
nie swej działalności na inne branże

Zarządzanie/
struktura

• zdolność pracowników do zagospodarowania się na rynku pracy
• ograniczenia społeczne, prawne i fi nansowe dotyczące zwolnień z pracy
• zasięg decentralizacji
•  zdolność do łatwego zwiększania i zmniejszania oddziałów w ramach 
obecnej struktury organizacyjnej

•  zaangażowanie w przygotowanie i podejmowanie decyzji
•  istnienie standardowych procedur operacyjnych, sztywnych reguł i tra-
dycji fi rmy

•  motywacyjny system nagród (jego ukierunkowanie na krótkoterminowy 
zysk w długoterminowej  perspektywie efektywności)
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Audyt elastyczności – ocena subiektywna
1 2

Poziom 
formalizacji 
działań

• komunikowanie się w organizacji
•  istnienie międzyfunkcjonalnych transferów w ramach organizacji, 
aby zwiększyć możliwości rozwoju pracowników

Źródło: [1, s. 78–79].

W odniesieniu do metodyk kreowania elastyczności polegających na przy-
gotowaniu właściwej relacji (opcji działania), poprzez dokonanie konfrontacji 
potrzeb, wynikających z oszacowania siły oddziaływania określonych czynni-
ków zewnętrznych i wewnętrznych z możliwościami (zdolnościami) organizacji, 
warto zastosować się do zaleceń sugerujących zachowanie przy doborze (selek-
cji) działań uelastyczniających następującej sekwencji redukowania zmienności 
[5, s. 69]:
1. rozpatrzenie możliwości „osłony”/„uchronienia się przed zmianami”, w tym 

zidentyfi kowania czynników, które prowadzą do niepożądanych zmian, np. pro-
mocje cenowe mogą wywoływać niepotrzebne fl uktuacje w popycie, określone 
rozwiązania motywacyjne mogą sprzyjać pojawianiu się sprzedaży kumulują-
cej się w czasie,

2. absorbowanie zmienności – głównie poprzez zastosowanie zapasów, wydłu-
żenie czasu, zwiększenie wydajności itp.,

3. zahamowanie zmienności – np. poprzez innowacyjne użycie zasobów ludz-
kich, oparcie się na technologii teleinformatycznej w planowaniu,

4. łagodzenie zmienności – np. poprzez wkład ryzyka i zastosowanie dywersyfi -
kacji, produkcję modułową, „wchodzenie w system sieciowy” itp.

Podsumowanie

Konkludując, z przedstawionych powyżej rozwiązań, doświadczeń dotyczą-
cych konstruowania metodyk kreowania elastyczności wynika względnie duża 
swoboda podejść do problemu standaryzowania działań na rzecz uelastyczniania 
organizacji i poszczególnych jej składowych. Wynika ona z tego, że w odniesieniu 
do tak przekrojowego, wieloaspektowego zjawiska trudno bezwzględnie wskazać 
na zdecydowaną przewagę jednego z nich. Z uwagi na złożoność zagadnienia nie 
wydaje się także zasadne podejmowanie kolejnej próby stworzenia uniwersalnej 
metodyki kreowania elastyczności.

Respektując konieczność podejścia sytuacyjnego w zarządzaniu elastycznością 
należałoby raczej wskazywać na konieczność integrowania różnych elementów 
przedstawionych tu modeli oraz wykorzystywania innych znanych i sprawdzo-
nych już metodyk bądź ich elementów, uzależniając ostateczny tryb postępowa-
nia od specyfi ki działania danej fi rmy i innych uwarunkowań, np. preferencji dla 
prognostycznego czy diagnostycznego podejścia w dokonywaniu zmian, co może 



38 Grażyna Osbert-Pociecha

skutkować tym, że dla pierwszego z nich bardziej użyteczną okaże się metoda 
SAP-LAP, natomiast dla drugiego koniecznym stanie się dokonanie audytu.

Na tle powyższego postulatu dotyczącego indywidualizacji toku postępowania 
zapewniającego realizację imperatywu „bycia elastycznym” przez organizację, 
szczególnie istotne wydają się następujące zalecenia:

I. Zidentyfi kowanie potrzeb w zakresie elastyczności (w odniesieniu do 
poszczególnych składowych organizacji, tj. zasobów, funkcji, procesów, struktur, 
celów itp.).

Wiąże się to z bieżącym monitorowaniem, analizowaniem uwarunkowań 
wewnętrznych, zewnętrznych i stopnia ich oddziaływania oraz sprawdzenie moż-
liwości redukowania rozpoznanych impulsów do zmian w organizacji.

II. Zidentyfi kowanie zdolności/umiejętności dokonywania zmian przez 
organizację na zasadzie odpowiedzi w odniesieniu do poszczególnych komponen-
tów organizacji.

Dla wykonania tego zadania istotne będzie dokonanie oceny stanu – audytu, ale 
także skonfi gurowanie wymiarów i wyników działania/zmiany uelastyczniającej.

 III. Ustalenie źródeł elastyczności tj. zestawienie wyselekcjonowanych dzia-
łań uelastyczniających (zmian) w odniesieniu do poszczególnych składowych 
organizacji z ich podziałem na przedsięwzięcia jednorazowe, działania o charak-
terze ciągłym.

W ramach tego etapu wykorzystując związki przyczynowo-skutkowe pomię-
dzy poszczególnymi elastycznościami cząstkowymi można podejmować próby 
ich łączenia w bardziej zagregowane/przekrojowe projekty do realizacji.

IV. Przełożenie wyżej wymienionych działań na cele/wyniki działalności 
organizacji (fi rmy), co będzie się wiązać z:
1. konkretyzacją poprzez wykorzystanie mechanizmu dezagregacji celów (kaska-

dowanie celów) na zadania, czynności prowadzące do ich urzeczywistnienia,
2. przypisaniem im odpowiednich horyzontów czasowych,
3. doborem określonych mierników (ilościowych, jakościowych), które będą nie 

tylko podstawą oceny, ale warunkować będą bieżące monitorowanie.
Monitoring przebiegu działań/zmian uelastyczniających musi być ściśle sprzę-

żony z I etapem, tj. z identyfi kacją potrzeb i z etapem II, tj. z identyfi kacją zdolno-
ści do odpowiedzi. Stanowi on bardzo newralgiczny element procedury kreowania 
elastyczności, jakkolwiek tego rodzaju sprzężenie jest „rutynowym” dla działań 
opartych na modelu zorganizowanego działania – w tym przypadku z uwagi na 
ważność kryterium czasu i potrzebę dynamiki ma ono krytyczne znaczenie. Sche-
mat ideowy powyżej przedstawionej procedury prezentuje rysunek 7.

Przyszłe działania na rzecz zwiększenia udziału proaktywnego (metodycznie 
przygotowanego) zarządzania elastycznością organizacji należałoby ukierunko-
wywać na:
1. podkreślenie roli elastyczności jako szczególnej kompetencji warunkującej 

poprawę efektywności działania,
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Rysunek 7. Kreowanie elastyczności

Źródło: opracowanie własne.
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2. rozszerzanie spektrum działań uelastyczniających odnoszących się do poszcze-
gólnych funkcji, procesów itp., co wiąże się m.in. z koniecznością wprowadze-
nia zasad ich konfi gurowania oraz poszukiwania sposobów mierzenia elastycz-
ności (cząstkowych) i oceny ich wpływu na wyniki działalności organizacji,

3. neutralizację barier, niekorzystnie oddziałujących uwarunkowań, aby zwięk-
szyć zakres implementacji działań na rzecz uelastycznienia organizacji w prak-
tyce.
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PROAKTYWNE ZARZĄDZANIE ELASTYCZNOŚCIĄ 
ORGANIZACJI

Streszczenie

Biorąc pod uwagę, że “bycie elastycznym” stało się warunkiem funkcjonowa-
nia i rozwoju współczesnych organizacji biznesowych w artykule podjęto próbę 
odpowiedzi na pytanie w jaki sposób można ten imperatyw urzeczywistniać. 
W tym celu dokonano przeglądu i oceny istniejących w literaturze przedmiotu 
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metodyk kreowania elastyczności oraz zaproponowano model integrujący różne 
(sprawdzone) elementy zaprezentowanych sposobów postępowania.

Słowa kluczowe: zarządzanie elastycznością, metodyki i podejścia w kreowaniu 
elastyczności organizacji. 

PROACTIVE MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL 
FLEXIBILITY  

Abstract

Flexibility is condition sine qua non of both operating and development of 
modern organization, so it is important to give  an answer the question: how this 
imperative could be implement? In this article there is a review some method of 
creation of organizational fl exibility and also a proposal of integration procedure 
to setting a fl exibility in fi rm.

Key words: fl exibility management, methodology and approaches in creating 
organisation fl exibility.
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KIERUNKI ROZWOJU ORAZ CZYNNIKI SUKCESU
I ŹRÓDŁA NIEPOWODZEŃ OPERACJI FUZJI
I PRZEJĘĆ PRZEDSIĘBIORSTW NA ŚWIECIE

Fuzje i przejęcia – podstawowe pojęcia

W języku angielskim, w którym literatura dotycząca zagadnień fuzji i przejęć 
jest najobszerniejsza, używa się ogólnego terminu Mergers & Acquisitions (M&A). 
Defi nicji opisujących zjawisko, jakim są fuzje i przejęcia jest wiele. W niniejszym 
artykule zaprezentowano najważniejsze pojęcia opisujące prezentowane transak-
cje1. Fuzje (z angielskiego merger) zazwyczaj określa się, jako powstanie nowego 
podmiotu prawnego w wyniku procesów konsolidacji lub inkorporacji, kiedy 
przejmowane przedsiębiorstwo jest wcielone do fi rmy nabywającej tracąc przy 
tym osobowość prawną. Przejawy inkorporacji mogą być różne – poczynając od 
wyodrębnienia w postaci oddziału czy fi lii, po rozdysponowanie aktywów inkor-
porowanej fi rmy i wcielenie ich do majątku nabywcy2.

Za przejęcie (z angielskiego acquistion) uznaje się zdobycie kontroli przez 
fi rmę, inwestora lub grupę inwestorów, nad innym podmiotem, zazwyczaj przez 
nabycie jego akcji (udziałów) w liczbie wystarczającej do jego kontroli i zarządza-
nia. Dotychczasowi właściciele nabytego przedsiębiorstwa tracą nad nim kontrolę 
na rzecz nabywcy. Cechą charakterystyczną dla przejęć jest fakt, że wchłaniane 
przedsiębiorstwa nie tracą podmiotowości prawnej. Oprócz zakupu akcji (udzia-
łów) w literaturze przedmiotu wyróżnia się m.in. następujące formy przejęcia3: 
zakup majątku aktywów, uzyskanie pełnomocnictwa – przez jednego lub grupę 

* Dr Aneta Sokół, Mgr Anna Owidia Surmacz, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział 
Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.

1 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 1998, s. 18–21.
2 C. Suszyński, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 

2003, s. 200.
3 P. Wróbel, Fuzje i przejęcia jako narzędzie kreowania wartości dla akcjonariuszy, w: Ekonomika 

przedsiębiorstw zagadnienia wybrane, red. L. J. Pawłowicz, ODiDK Sp. z o.o., Gdańsk 2005, s. 229.
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akcjonariuszy (udziałowców), uzyskanie większościowego prawa głosu na wal-
nym zgromadzeniu akcjonariuszy (wspólników) w imieniu udzielających peł-
nomocnictwa, dzierżawa z uprawnieniem do wykonywania praw wynikających 
z posiadania akcji (udziałów), a zwłaszcza prawa głosu w sprawach istotnych dla 
przedsiębiorstwa, wspólne przedsięwzięcie, które polega na tym, że z wydzielo-
nych przez obu partnerów aktywów tworzy się wspólnie przedsiębiorstwo, przy 
czym jeden z nich obejmuje pozycje akcjonariusza większościowego.

Tabela 1. Strukturalne formy procesów fuzji i przejęć

Forma nabycia Cechy łączących się podmiotów Oczekiwane korzyści połączenia
Pozioma Przedsiębiorstwo o podobnym 

profi lu działania, konkurujące 
ze sobą, wytwarzające podobne 
produkty.

korzyści skali,– 
zmniejszenie liczby konkurentów – 
w branży,
możliwość powstania monopolu,– 
wzrost udziału w rynku,– 
wzrost efektywności wykorzystania – 
zasobów fi nansowych,
lepsze wykorzystanie kadr,– 
obniżenie nakładów na rozwój.– 

Pionowa Przedsiębiorstwo będące kolejny-
mi ogniwami łańcucha wartości

korzyści wynikające z synergii,– 
objęcie całego procesu technologicz-– 
nego,
korzyści integracji technicznej,– 
kontrola nad wytwarzaniem i dystrybu-– 
cją produktu.

Koncentryczna Przedsiębiorstwo prowadzące 
działalność powiązaną ze sobą 
geografi cznie, technicznie lub 
rynkowo

dywersyfi kacja ograniczająca ryzyko – 
branżowe,
rozwój zewnętrzny fi rmy,– 
korzyści z komplementarności działal-– 
ności,
wejście na nowy rynek lub pozyskanie – 
nowej technologii.

Konglomeratowa Przedsiębiorstwo niepowiązane 
ze sobą w żaden sposób.

osiągnięcie stabilności fi nansowej,– 
zwiększenie siły rynkowej,– 
optymalizacja alokacji zasobów,– 
zmniejszenie ryzyka fi nansowego.– 

Źródło: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 1998, s. 85, 86; Stra-
tegom, Zarządzanie fi rmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1999, s. 211.

Motywy fuzji i przejęć można określić w kategoriach strategii i polityki przyję-
tej przez spółkę dokonującą przejęcia. Jeden ze sposobów klasyfi kowania motywów 
przedstawia ich podział według kryteriów technicznych i operacyjnych (motywy te 
dotyczą głównie zwiększenia efektywności zarządzania i efektów synergii operacyjnej 
takich jak korzyści skali), rynkowych i marketingowych (wymienione motywy doty-
czą zwiększenia udziału w dotychczasowym rynku i wejście na nowe rynki), fi nan-
sowych (dotyczących obniżenia kosztów fi nansowych, korzyści podatkowych oraz 
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przejęcia nadwyżki gotówki, a co najważniejsze oczekuje się wzrostu wartości przed-
siębiorstwa), oraz motywów menedżerskich (motywy te dotyczą wzrostu wynagro-
dzeń i prestiżu kadry kierowniczej). Zaznaczyć jednak należy, że motywy dla których 
zawierane są fuzje i przejęcia zmieniają się z upływem lat. Ich zmienność determinuje 
powstawanie kolejnych fal transakcji na rynku konkurencyjności przedsiębiorstw.

Kierunki rozwoju fuzji i przejęć na świecie

Fale fuzji i przejęć pojawiają się w różnych okresach z natężeniem lub osłabie-
niem ich rozwoju. Na największą skalę procesy te dokonują się w Stanach Zjed-
noczonych, gdzie wyróżnić można następujące okresy ekspansji procesów kon-
solidacji. Pierwsza z nich przypada na lata 1897–1904, druga na lata 1916–1929, 
trzecia zaś na okres lat 1965–1969, natomiast czwarta to lata 1981–1989. Warto 
wspomnieć, że pierwsza fala charakteryzowała się tworzeniem monopoli, druga 
zaś oligopoli. Wówczas zostały utworzone wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe, 
takie jak: US Steel Corporation, American Tabacco Company czy Standard Oil of 
New Jersey. Procesy konsolidacji pierwszej fali zakończyły się z powodu praw-
nego zakazu tworzenia monopoli poprzez fuzje i połączenia. Natomiast podczas 
fali tworzenia oligopoli powstały takie przedsiębiorstwa jak: General Motors, John 
Deers, United Carbid Corporation. Ten okres sukcesów na prezentowanym rynku 
zahamowany został w wyniku wielkiego kryzysu. Trzecia fala wzrostu procesów 
fuzji i przejęć to okres lat 70. i 80. ubiegłego stulecia, które tworzone były ze 
względu na dywersyfi kację ryzyka4.

Tabela 2. Tendencje narastania transakcji konsolidacyjnych
Okres Główne motywy Liczba transakcji

1897–1904 Tworzenie monopoli w okresie przyspieszenia rewolucji 
przemysłowej

1300

1916–1929 Ustawy antymonopolowe skłaniają do integracji pionowej 1280
1965–1969 Połączenia pod wpływem liberalizacji rynków 5920
1984–1989 Strategia dywersyfi kacji i tworzenia konglomeratów 3000

Od 1993 Globalizacja, podnoszenie kursu akcji, wykorzystanie Internetu 9220 (do 2000 r.)

Źródło: G. Gierszewska, B. Wawrzyniak, Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, 
Poltext, Warszawa 2001, s. 31.

Warto wspomnieć, że wartość transakcji fuzji i przejęć w USA i Unii Euro-
pejskiej stanowi ponad 70% światowego rynku kontroli przedsiębiorstw5. Przy-

4 B. Haus, Fuzje i przejęcia w NFI, w: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, 
KAiSP UŁ, Łódż 2000, s. 16–18.

5 K. Dziworska, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw na świecie, w: Wybrane problemy współczesnej 
gospodarki rynkowej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 63, Warto wspo-
mnieć, że przejęcia niekiedy mogą mieć charakter wrogi. Stąd też, porównując kraje anglosaskie z kra-
jami europejskimi, to wrogie przejęcia w latach 1985–1989 stanowiły w USA 17,8%, w Wielkiej 
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kładowo w Stanach Zjednoczonych wartość transakcji fuzji krajowych w drugiej 
połowie lat osiemdziesiątych wyniosła 1070 mld dolarów, w Wielkiej Brytanii 
107,6, w Niemczech 4,2 a w Japonii 61,36.

Coraz większy udział w całości operacji fuzji i przejęć przedsiębiorstw na 
świecie mają przejęcia zagraniczne. W 2000 roku pod względem wartości stano-
wiły one 41% wszystkich transakcji w porównaniu z 24% udziałem w 1996 roku. 
W tym czasie liczba fuzji i przejęć zagranicznych wzrosła z 2 901 w 1996 roku 
do 7 335 w 2000 roku7. Biorąc pod uwagę stan obecny, to w pierwszym półroczu 
2004 roku na całym świecie dokonano 8,1 tys. fuzji i przejęć o łącznej wartości 
557 mld USD. W roku 2003 wartość tych transakcji ogółem wyniosła 553 48 mld 
USD, a było ich 9 tysięcy. Zatem nieznacznie zmniejszyła się liczba zawartych 
transakcji, ale wartość się zwiększyła. Najwięcej fuzji i przejęć przeprowadziły 
fi rmy z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Niemiec (42% wszystkich transakcji). 
Przedsiębiorstwa z tych krajów, za wyjątkiem Kanady, były również najczęściej 
przejmowane8.

W zakresie przejęć międzynarodowych największą aktywnością charakteryzują 
się fi rmy europejskie. W 2000 roku najwięcej przejęć zagranicznych pod wzglę-
dem wartości dokonano na rynku niemieckim (wynikało to z dużej jednostkowej 
wartości transakcji przejęcia Manesmana przez brytyjską fi rmę Vodafone), a naj-
mniej na rynku francuskim9.

Tabela 3. Kraje pochodzenia fi rm nabywanych w 2000 roku
Kraj nabywcy Wartość kontraktów (w mld USD)

Niemcy 238
Stany Zjednoczone 226
Wielka Brytania 199
Kanada 125
Francja  45

Źródło: A. Rutkowski, Fuzje i przejęcia międzynarodowe, w: Zarządzanie wartością przedsiębior-
stwa w warunkach globalizacji, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin 2001, s. 70.

Brytanii 37,1% a w Europie 9,6% wszystkich podejmowanych tego typu transakcji. Różnice między 
krajami w przedziale liczby faktycznie zakończonych wrogich przejęć są nawet znacznie bardziej 
uderzające. W Niemczech od czasu drugiej wojny światowej tylko cztery wrogie przejęcia zakoń-
czyły się sukcesem, w Japonii zaś operacje tego typu występują rzadko. W Stanach Zjednoczonych 
w 1980 roku prawie 10% fi rm nabyto przez wrogie przejęcie, natomiast w Wielkiej Brytanii przepro-
wadzono 35 transakcji o charakterze wrogim. I. Koładkiewicz, Nadzór…, op.cit., s. 94.

6 I. Koładkiewicz, Nadzór korporacyjny. Perspektywa Międzynarodowa, Poltext, Warszawa 
1999, s. 91.

7 A. Rutkowski, Fuzje i przejęcia międzynarodowe, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 
w warunkach globalizacji, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin 2001, s. 69.

8 W oczekiwaniu na ożywienie, „Rzeczpospolita” 2004, nr 45.
9 A. Rutkowski, Fuzje…, op.cit., s. 70.
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Dane w tabeli potwierdzają wcześniejsze stwierdzenie, że w 2000 roku w Niem-
czech wartość kontraktów była największa i stanowiła 238 mld USD, kolejno 
w USA – 226, w Wielkiej Brytanii – 199, w Kanadzie – 125 a najmniej we Francji 
– 45 mld USD.

Analizując fuzje/przejęcia międzynarodowe zaobserwowano dość dużą kon-
centrację branżową. Uwzględniając wartość transakcji, w 2000 roku najwięcej fu-
zji i przejęć przeprowadzono w telekomunikacji (450 mld USD) i w sektorze usług 
fi nansowych a najmniej w sektorze chemii i farmacji (36 mld USD) oraz górnic-
twie (25 mld USD).

Transakcje fuzji i przejęć międzynarodowych charakteryzują się ponadto 
bardzo dużymi jednostkowymi wartościami w porównaniu z przedsięwzię-
ciami krajowymi. Spowodowane jest to faktem, że obecnie na rynku połączeń 
przeważają transakcje globalne. Konsolidacja na rynkach krajowych została 
przeprowadzona wcześniej. Natomiast w Europie Środkowej, tj. w regionie 
obejmującym Czechy, Węgry i Polskę, można zauważyć występowanie ogól-
noświatowej fali fuzji. Liczba transakcji fuzji i przejęć wzrosła tam o 33% 
z 587 w 1999 roku do 781 w 2000 roku.

W świetle badań fi rmy PricewaterhouseCoopers ogólna wartość tych operacji 
w 2000 roku wyniosła 17 mld USD w stosunku do 16 mld USD w 1999 roku. 
Warto dodać, iż przejęcia wielu fi rm na rynkach wschodzących, w tym w Europie 
Środkowej nastawione są na długofalowe cele. Niekiedy inwestycje te podejmo-
wane są z myślą o przyszłej odsprzedaży fi rmy10.

Postępująca działalność konsolidacyjna przedsiębiorstw w wielu krajach, 
będąca efektem globalizacji gospodarki, jest podyktowana chęcią sprostania 
wymaganiom rynkowym. Wielkie koncerny dążą do fuzji w celu zwiększenia swo-
ich zasobów fi nansowych, np. na rozwój badania i rozwój, zwiększenia udziału 
w rynku czy obniżenia kosztów działania. W tej rywalizacji słabsze jednostki są 
wchłaniane przez większe. Coraz częściej stosowaną formą obrony przed przeję-
ciem jest konsolidacja na poziomie mniejszych fi rm w celu stworzenia dużych, 
konkurencyjnych grup kapitałowych. Współczesne trendy zmierzające do globa-
lizacji gospodarki światowej są zatem nieuniknione i wszyscy uczestnicy rynku, 
chcąc sprostać temu zjawisku, muszą się mu podporządkować11.

Rozwój fuzji i przejęć na świecie utrudnić może przede wszystkim wzrost infl a-
cji w gospodarce, spowodowany skokowym wzrostem ceny ropy naftowej.

10 Ibidem, s. 70–72.
11 J. Adamczyk, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, w: Nowe tendencje 

w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, red. E. Urbańczyk, 
tom II, Szczecin 2003, s. 995.
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Czynniki sukcesu oraz najczęstsze przyczyny niepowodzeń operacji
fuzji i przejęć

Zjawisko fuzji i przejęć na świecie jest coraz bardziej powszechne 
a podmioty planujące uczestnictwo w różnego rodzaju połączeniach wykazują 
optymizm i pokładają w nich duże nadzieje. Konsolidacja czy przejęcie są najczę-
ściej największymi inwestycjami danej fi rmy i często również tymi, do których 
menedżerowie są niedostatecznie przygotowani. Skutkuje to, jak wynika z badań 
The Boston Consulting Group (BCG), ich niepowodzeniem, gdyż aż 60–80% suk-
cesu przedsięwzięcia waży się w pierwszych dwunastu miesiącach12. Fuzje i prze-
jęcia są bowiem złożonymi i kosztownymi procesami, dlatego na drodze do ich 
sukcesu niezbędne jest doświadczenie biznesowe menedżerów oraz świadomość 
kluczowych warunków powodzenia połączeń przedsiębiorstw.

Liczne badania dowodzą, iż 2/3 przejęć kończy się porażką a większość fuzji 
nie zwiększa wartości przedsiębiorstwa13 – wiele fi rm pozostaje w tyle za średnią 
w branży czy traci na kursie akcji na giełdzie. Analiza 500 transakcji fuzji/przejęć 
w latach 1996–1998 przez fi rmę McKinsey & Company dowiodła zdolności kre-
owania przez rynek kapitałowy jedynie hipotetycznej oceny jakości danego przed-
sięwzięcia, podczas gdy efekty z mariażu fi rm dla menedżerów znane były dopiero 
po upływie trzech lat.  

Z analizy giełdowej różnych transakcji połączeniowych dokonywanych przez 
wyspecjalizowanych analityków wynika, iż w krótkim okresie fuzje/przejęcia 
nie przynoszą zazwyczaj aprecjacji wartości papierów wartościowych z powodu 
konieczności upływu czasu związanego z dokonaniem głębokiej restrukturyza-
cji fi rmy. Restrukturyzacja ta z kolei może skutkować redukcją dublujących się 
stanowisk pracy i przejściowym pogorszeniem wyniku fi nansowego. Inwestorom 
giełdowym pragnącym zyskać na posiadanych walorach pozostaje zatem gra spe-
kulacyjna pod parytety wymiany14.

Pomimo niezbyt optymistycznych badań i wniosków doradców giełdowych, 
wskazujących na wysokie ryzyko towarzyszące transakcjom fuzji i przejęć, pro-
gnozowany jest przez agendy doradcze dalszy ich wzrost a przemawiają za tym 
następujące argumenty15:
– nastawienie przedsiębiorstw na kreowanie wartości dla akcjonariuszy (z ang. 

shareholder value),
– dywestycje i pojawianie się na rynku wielu „wyprzedawanych części” podlega-

jących koncentracji koncernów,
– rosnąca płynność rynku kapitałowego,
– konsolidacja branżowa fi rm.

12 R. Maciejko, J. Szymczak, Zagrożenia dla połączeń fi rm, „Manager” 2003, nr 6.
13 E. Knap, Determinanty powodzenia transakcji fuzji i przejęć, „Ekonomika i Organizacja Przed-

siębiorstw” 2006, nr 11.
14 G. Zybert, Fuzje nie spełniają nadziei inwestorów, „Gazeta Parkiet”, 09.08.2001.
15 Ibidem.
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Wobec powyższego, fuzje i przejęcia stają się sposobem na zwiększenie war-
tości przedsiębiorstwa, a z drugiej strony przyczyniają się niekiedy do jego osła-
bienia i upadku, (co związane jest ze złożonością tego procesu). Dlaczego więc 
nie wszystkie operacje fuzji lub przejęć się udają? oraz jakie czynniki decydują 
o sukcesie i porażce połączenia fi rm?

Za kluczowe determinanty powodzenia połączeń przedsiębiorstw można przyjąć16:
  1.  Jasno określony cel przejęcia.
  2.  Kompatybilność kulturową fi rm.
  3.  Dobrą współpracę z kierownictwem nabytego przedsiębiorstwa.
  4.  Wiedzę o przejmowanej fi rmie.
  5.  Umiejętności nabyte przy realizowaniu projektów biznesowych.
  6.   Rozpatrzenie różnych scenariuszy strategicznych, propozycji przejęć i ich 

potencjalnej wartości17.
  7.   Zwrócenie uwagi na to, aby produkty łączących się fi rm nie rywalizowały ze 

sobą. Osiąga się to m.in. poprzez zmianę systemu motywacyjnego menedżerów 
(uzależnić większą część ich premii od wyników całej grupy kapitałowej).

  8.   W poszukiwaniu efektów synergicznych uwzględnienie oczekiwań klientów 
wobec marek łączących się podmiotów. Integrujące się fi rmy mogą bowiem 
wykorzystywać podobny majątek do obsługi odmiennych segmentów rynku. 
Zintegrowanie majątku w miejscach widocznych dla końcowego odbiorcy 
sprawia, że klienci o wyższych wymaganiach, (których obsługiwała jedna 
z łączących się fi rm) mieszają się z klientami masowymi (obsługiwanymi 
przez drugi podmiot) i tracą poczucie wyjątkowości kupowanego produktu18.

  9.   Wczesne rozpoznanie korzyści przed rozpoczęciem transakcji (w kontekście 
relacji koszt – przychód).

10.   Wczesne powołanie liderów zmian odpowiedzialnych za dopracowanie planu 
integracji i dobór zespołów.

11.  Osiągnięcie najistotniejszych efektów w pierwszych sześciu miesiącach19.
12.   Nie skupianie całej uwagi podczas integracji podmiotów na aspektach for-

malno-organizacyjnych, ale na mentalności partnerów – taka sytuacja zaist-
niała podczas fuzji BRE i Banku Handlowego. Zbyt długie w czasie rozcią-
ganie transakcji połączenia banków oraz krytyczne nastawienie wielu osób 
spowodowało odejście wielu wartościowych pracowników, niepewnych swojej 
przyszłości w fi rmie. Bank Handlowy został przyłączony do Citibanku z pomi-
nięciem wcześniejszych przygotowań a sytuacja ta negatywnie wpłynęła na 
pracowników, którym jak i integracji poświęcono minimum czasu20.

16 S. Sudarsanam, Fuzje i przejęcia, WIG Press, Warszawa 1998, s. 235.
17 Sz. Augustyniak, Mądry przed fuzją, „CXO – magazyn kadry zarządzającej” 2004, nr 2.
18 A. Białkowska-Gużyńska, Fuzje, czyli część całości, „Businessman” 2004, nr 2.
19 R. Maciejko, J. Szymczak, Zagrożenia dla połączeń fi rm, „Manager” 2003, nr 6.
20 H. Waniak, Restrukturyzacja z udziałem inwestora zagranicznego jako metoda wzrostu warto-

ści przedsiębiorstwa, portal www.biz.reporter.pl.
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13.   Odpowiedni wybór oraz wynegocjowanie form płatności (zwiększa to opłacal-
ność transakcji oraz obniża ryzyko porażki konsolidacji w dłuższym horyzon-
cie czasowym)21.
Jeżeli nawet wszystkie powyższe zasady są spełnione to i tak przedsięwzię-

cie może zakończyć się niepowodzeniem, jeżeli koszt przejęcia fi rmy będzie za 
wysoki. Z drugiej strony, jeżeli cele fuzji/przejęcia są racjonalne a korzyści realne 
to połączenie rzeczywiście może skutkować wzrostem wartości przedsiębiorstw. 
Poza tym, istotnym warunkiem powodzenia fuzji/przejęcia jest odpowiednie prze-
prowadzenie całego procesu oraz zapewnienie zgodności założeń i planów ze 
sposobem ich realizacji. Najbezpieczniejsze są transakcje stosunkowo niewiel-
kie, przeprowadzane przez fi rmy o ugruntowanej pozycji na rynku i dokonywane 
w ramach tej samej branży w celu osiągnięcia korzyści synergicznych.

M. Lewandowski twierdzi, iż sukces połączenia nie tkwi jedynie w efektach 
synergicznych, ale także w zarządzaniu procesem przejęcia oraz samym nabytym 
podmiotem, niezależnie od jego charakteru branżowego. Wskazuje on również na 
trudność w stworzeniu jednej listy wyznaczników sukcesu dla każdego typu trans-
akcji fuzji/przejęcia, bowiem charakter inwestorów jest inny. Dlatego też powinno 
się dokonać klasyfi kacji połączeń na strategiczne i fi nansowe22.

Fuzje i przejęcia nie zawsze wieńczone są sukcesem a powodów ich niepowo-
dzeń jest wiele. Oto przykładowe:
  1.   Brak strategii przejęcia.
  2.   Zbyt optymistyczne oszacowanie korzyści synergicznych.
  3.   Zbyt duża dysproporcja w stylu zarządzania i metodach produkcji podmiotów 

łączących się.
  4.   Niedopasowanie kulturowe23.
  5.   Brak planów integracji po przejęciu.
  6.   Niedostateczna wiedza o branży lub przejmowanej fi rmie.
  7.   Brak wcześniejszych doświadczeń w dziedzinie fuzji/przejęć.
  8.   Złe zarządzanie24.
  9.   Niespójna wizja rozwoju.
10.   Brak modernizacji administracji w nowo nabytym przedsiębiorstwie25.
11.   Zakłócenia relacji z klientami i dostawcami oraz pracownikami26.
12.   Wiarygodność zarządu i brak jasno sprecyzowanej ścieżki działania w krótkim 

i długim okresie czasu.

21 R. Tuzimek, Wpływ doboru form płatności na opłacalność transakcji fuzji i przejęć, w: Finanse, 
banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. Finanse przedsiębiorstw, red. E. Czerwińska, E. Denek,
A. Janc, T. Sangowski, J. Sobiecha, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000, s. 350.

22 Ibidem, s. 235–236.
23 B. Kaźmierska-Jóźwiak, Kluczowe czynniki powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw, „Prze-

gląd Organizacji” 2002, nr 9.
24 S. Sudarsanam, Fuzje i…, op.cit., s. 235.
25 M. Laszczak, Czego uczą nieudane fuzje, „Manager” 2004, nr 5.
26 G. Gierszewska, B. Wawrzyniak, Globalizacja – wyzwania dla zarządzania strategicznego, 

Poltext, Warszawa 2001, s. 147.
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13.   Brak zdolności pogodzenia często niekompatybilnych systemów informatycz-
nych czy „miękkich” cech organizacji27.

14.   Wysoki stan trudno ściągalnych i niespłaconych kredytów w przejmowanej 
fi rmie (miało to miejsce w amerykańskiej fi rmie ubezpieczeniowej Conseco, 
która w wyniku przejęcia w 1998 roku spółki Green Tree pogorszyła znacznie 
swoją kondycję fi nansową)28.
Destrukcyjne oddziaływanie na wzrost wartości dla akcjonariuszy mają także 

czynniki takie jak: podejście emocjonalne – syndrom „psa ogrodnika”, trudności 
w implementacji opracowanej strategii i niemożność uzyskania planowanych efektów 
synergicznych, brak odpowiedniego systemu motywacyjnego powiązanego z powo-
dzeniem fuzji, nastawienie na rozwój zewnętrzny bez uwzględnienia możliwości 
rozwoju wewnętrznego, jakkolwiek inny nieprzewidziany czynnik zewnętrzny29.

W zdecydowanie większości transakcji fuzji i przejęć o ich powodzeniu decy-
duje właściwe przeprowadzenie procesu integracji organizacyjnej (tzw. PMI – Post 
Merger Integration) po formalnym połączeniu fi rm. PMI powinien być czytelny 
i zrozumiały dla wszystkich uczestników transakcji oraz pozwolić należycie okre-
ślić liderów połączenia i wydzielić specjalne zasoby dla realizacji integracji – to 
wytyczne fi rmy doradczej Boston Consuting Group.

Według fi rmy Roffey Park Management Institute podstawowe błędy na tym 
etapie wynikają z takich przyczyn jak: niedobrej komunikacji między łączonymi 
fi rmami, niewłaściwego zarządzania, różnic kulturowych między zespołami pra-
cowniczymi połączonych fi rm, niewłaściwych decyzji operacyjnych, braku popar-
cia dla idei fuzji ze strony zatrudnionych30.

Poza tym, okres implementacji obranego celu strategicznego, czyli integracja 
w znacznym stopniu jest zależna od kompetencji zarządu, a pośrednio od rady 
nadzorczej. Praktyka gospodarcza przedstawia zaskakującą zależność pomiędzy 
dobrą integracją a jej wpływem na wartość transakcji fuzji/przejęcia. Im lepsza 
integracja po przejęciu podmiotu, tym trudniej zmierzyć wartość dodaną w wyniku 
nabycia, a w miarę upływu czasu wyniki innych inwestycji o znaczeniu strategicz-
nym dla danej fi rmy mogą nakładać się na wyniki konsolidacji31.

Czytelna i zrozumiała komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna to jeden z naj-
istotniejszych elementów procesu integracji fi rm rozumiana jako przekazywanie 
informacji pracownikom (np. o zmianie struktury organizacyjnej, zakresie odpo-
wiedzialności na stanowiskach pracy oraz kierunku rozwoju nowej organizacji)32 

27 Fuzja wątpliwości, „Gazeta Bankowa” 2003, nr 26. Na podst. J.D. Duck, M. Sirower, D. Rib-
adeau Dumas, The M&A Maze: Showing Employees and Investors the Way, Opportunities for Action 
In Financial Services, The Boston Consulting Group, 2002.

28 Ł. Korycki, Conseco chroni się przed wierzycielami, „Gazeta Parkiet”, 19.12.2002.
29 Zarządzanie wartością fi rmy w dobie kryzysu, red. S. Kasiewicz i Ł. Pawłowicz, CeDeWu, 

Warszawa 2003, s. 39.
30 A. Rutkowski, Fuzje, przejęcia – warunki sukcesu, „Manager” 1998, nr 12.
31 J. Piorunowska-Kokoszko, Nadzór właścicielski fuzji i przejęć, „Ekonomika i Organizacja 

Przedsiębiorstw” 2003, nr 4.
32 A. Morozowski, Fuzja dwóch liderów, „Manager” 2004, nr 10.
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oraz inwestorom (odnośnie danych planowanej redukcji kosztów, wzrostu przy-
chodów, zasięgu działania i rynków)33. Decyzja o fuzji fi rm wywołuje niepokój 
szczególnie u pracowników, co wynika z różnic w dostępie do korzyści z niej 
wynikających przez zatrudnionych. Z punktu widzenia pracowników konsolidacja 
powinna cechować się następującymi zaletami34:
– umożliwić pozyskanie nowych klientów oraz rozszerzenie asortymentu pro-

duktów/usług poprzez transfer umiejętności oraz know-how, dzięki rekrutacji 
nowych pracowników,

– doprowadzić do ustalenia nowej polityki personalnej powiązanej z całościową 
strategią fi rmy po fuzji,

– sprzyjać redukcji kosztów całkowitych poprzez coraz wyższą wydajność pracy.
Częściej jednak, fuzje wywołują problemy personalne wynikające z redukcji 

zatrudnienia, konieczności przeprowadzenia szkoleń pracowników (fuzja koncen-
tryczna), zmiany siedziby fi rmy (pakiet lokacyjny), zmiany kadry zarządzającej, 
reorganizacji fi rmy oraz wprowadzenia nowej kultury organizacyjnej35. W celu 
zmniejszenia niepewności wśród zatrudnionych, związanej z długotrwałym proce-
sem zmian w organizacji po fuzji tworzy się specjalną komórkę personalną. Przy-
gotowuje ona różnego rodzaju szkolenia, zapewnia pomoc w rozwiązywaniu pro-
blemów, rozplanowuje działania, informuje pracowników o celach, korzyściach 
i ewentualnych kosztach połączenia przedsiębiorstw36.

Oprócz informacji przekazywanej pracownikom, częstym błędem jest brak 
wymiany informacji o swoich zamiarach strategicznych między przedsiębior-
stwami jednej grupy kapitałowej. Sytuacja taka ma miejsce, gdy obowiązujące po 
integracji systemy motywacyjne premiują wyniki na szczeblu lokalnym, a nie na 
poziomie grupy. Prowadzi to do suboptymalnych decyzji, które można by skory-
gować na szczeblu holdingu (oczywiście pod warunkiem istnienia dobrego prze-
pływu informacji). Mechanizm podejmowania takich decyzji zobrazował John 
Nash37 w teorii gier, stosowanej szeroko w negocjacjach biznesowych.

Drugim równie ważnym warunkiem sukcesu w ramach etapu integracji fi rm 
po fuzji jest szeroko rozumiane dopasowanie kulturowe. Najczęstsze przyczyny 
niepowodzeń tych transakcji dotyczą uwarunkowań kulturowych m.in.38: niedoce-
niania trudności połączenia autonomicznych kultur, słabej wiedzy o kulturze orga-
nizacyjnej partnera oraz licznych konsekwencji „złej” integracji kulturowej, np. 
obniżenia poziomu motywacji zatrudnionych czy problemu transferu know-how.

33 Fuzja wątpliwości…, op.cit.
34 K. Kozioł, Fuzja a polityka personalna przedsiębiorstw, w: Zarządzanie fi nansami. Klasyczne 

zasady – nowoczesne narzędzia, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002, s. 657.
35 Ibidem, s. 657.
36 Ibidem, s. 659.
37 A. Białkowska-Gużyńska, Fuzje…, op.cit.
38 Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, red. A. Pocztowski, Ofi cyna Eko-

nomiczna, Kraków 2004, s. 73.
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Wydaje się, iż celu minimalizacji ryzyka niepowodzenia M&A należy rozpo-
znać, konfrontować i wzajemnie dostosowywać zaistniałe różnice między fi rmami, 
aby stały się zrozumiałe i podatne na oddziaływanie na nie. Niewątpliwie ozna-
cza to konieczność stworzenia warunków umożliwiających efektywną kooperację 
osób uznających często odmienne systemy wartości. Ponadto, zmusza to mene-
dżerów do wyboru takich metod i technik zarządzania, które w ramach nowego 
przedsięwzięcia będą najbardziej skuteczne39.

Znajomość typowych czynników powodzenia projektów akwizycyjnych nie 
do końca gwarantuje sukces przedsięwzięciu. Stan i przebieg czynników podczas 
trwania procesu fuzji/przejęcia zostanie zachowany przy uwzględnieniu pewnych 
funkcji przekrojowych, tj. analizy i nadzorowania czynników sukcesu, kontroli 
ryzyka transakcji (management ryzyka) oraz controllingu.

Konieczne jest, aby analiza i ustalenie warunków połączenia nastąpiło przed 
lub na początku obrotów całkowitej transakcji, ze względu na istotność ogólnych 
i specyfi cznych wyznaczników sukcesu. Czynniki te wpływają bowiem na sys-
tem celów fuzji/przejęcia i oczekują na rezultaty wytyczonych poprzez akwizycje 
strategicznych celów przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o funkcję kontroli ryzyka, to 
powinna ona być realizowana podczas całego procesu fuzji/przejęcia, z uwagi na 
powstawanie nowych ryzyk podczas całej transakcji oraz konieczność likwidacji 
tych już znanych. Kontrolowaniem dotrzymywania terminów czy budżetów połą-
czenia zajmuje się controlling40.

W aspekcie operacji fuzji i przejęć spółek, potencjalnych inwestorów powinny 
zainteresować wyniki badań empirycznych dotyczących efektywności fuzji i prze-
jęć oraz ich wpływu na kursy akcji. Decyzje o podjęciu tych procesów powinny 
być szczegółowo badane przez zarząd a także przez instytucje fi nansowe, banki 
lub wyspecjalizowane instytucje doradcze. Ważne jest również dokonanie symu-
lacji przyszłych efektów i zaplanowanie możliwych konsekwencji połączenia41. 
Menedżerowie zaś, wykazują odmienność oceny w porównaniu do wielu fi nansi-
stów i akcjonariuszy w kontekście osiągnięcia sukcesu w operacjach fuzji i przejęć 
przedsiębiorstw. Wynika to z przyjęcia różnych kryteriów i różnej perspektywy 
czasowej oceny efektywności fuzji i przejęć – fi nansowej i strategicznej.

Skoro transakcje fuzji i przejęć obarczone są wysokim ryzykiem i wymagają 
znacznych nakładów, stąd istotne jest wyeliminowanie odpowiednio wcześnie 
czynników sprzyjających niepowodzeniu a uwzględnienie tych (wskazywane przez 
wielu wybitnych naukowców oraz menedżerów) przyczyniających się do sukcesu. 
Podjęcie przez kierownictwo decyzji dotyczącej rozwoju fi rmy w drodze połączeń 

39 K. Gadomska, Rola kultury organizacyjnej w procesie fuzji i przejęć przedsiębiorstw, w: Zarzą-
dzanie fi nansami. Klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szcze-
ciński, Szczecin 2002, s. 623.

40 W. Westermann, Aspekty sukcesu akwizycji M&A, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 
w warunkach globalizacji, red. E. Urbańczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001, s. 129–130.

41 J. Piorunowska-Kokoszko, Nadzór właścicielski…, op.cit.
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wymaga ostrożnego i profesjonalnego stosowania tej strategii a także przestrzega-
nia zasady racjonalnego postępowania na etapie planowania i realizacji42.

Wiele spółek nie ma wystarczającego doświadczenia w prowadzeniu transakcji 
fuzji czy przejęć i często niewłaściwie ocenia warunki, których spełnienie gwaran-
tuje sukces całego przedsięwzięcia43.

Według P. Drucker’a takimi warunkami są44:
1. Wniesienie przez podmiot przejmujący dodatkowych wartości do fi rmy przej-

mowanej. Mogą to być np. kapitał, wiedza marketingowa, osiągnięcia na polu 
badawczo-rozwojowym itp.

2. Podzielenie podstawowej działalności fi rm przejmującej i przejmowanej w celu 
osiągnięcia korzyści skali w zakresie operacyjnym lub fi nansowym.

3. Uwzględnienie w swoich planach rozwojowych przez fi rmę przejmującą, 
dotychczasowej działalności fi rmy przejętej.

4. Zagwarantowanie jednostce przejętej właściwego kierownictwa, realizującego 
cele strategiczne połączonych fi rm.

5. Przekonanie kierownictwa łączących się fi rm o powodzeniu i celowości przed-
sięwzięcia a także odpowiednie jego motywowanie w dążeniu do zwiększania 
wyników fi rmy po połączeniu.
Ponadto, należy45:
– określić przejrzyste kryteria oceny transakcji przejęcia oraz wycenić poziom 

jej ryzyka, wymaganą stopę zwrotu oraz efekty fi nansowe,
– realizować proces połączenia w sposób wyważony i zdecydowany,
– uzyskać w możliwie krótkim okresie czasu pełnej kontroli nad przejmowa-

nym przedsiębiorstwem,
– sporządzić prognozę wyników fi nansowych po połączeniu, zarówno 

w wariancie optymistycznym i pesymistycznym kształtowania się przycho-
dów ze sprzedaży oraz kosztów,

– uwzględnić w projekcjach skutki decyzji UOKiK,
– zapewnić właściwy monitoring dotychczas niepowiązanych jednostek 

w celu ewentualnego zmodyfi kowania założeń planu,
– poświęcić szczególną uwagę etapowi integracji fi rm po połączeniu (właści-

wie przeprowadzony proces integracji miał miejsce po przejęciu Polskiego 
Banku Rozwoju przez Bank Rozwoju Eksportu).

Ten ostatni warunek – Post Merger Integration, determinuje powodzenie fuzji 
czy przejęcia. Według fi rmy Roffey Park Management Institute zła komunikacja, 
niewłaściwe zarządzanie i strategie integracji, różnice kulturowe między pra-
cownikami, brak poparcia przez pracowników pomysłu fuzji a także złe decyzje 

42 B. Garrette, P. Dussauge, Strategie aliansów na rynku, Poltext, Warszawa 1996, s. 54–55; 
P. Masiukiewicz, W stronę fuzji lub przejęcia, „Bank” 2004, nr 4.

43 A. Rutkowski, Fuzje, przejęcia – warunki…, op.cit.
44 Ibidem.
45 Ibidem.
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operacyjne – to podstawowe błędy popełniane na etapie integracji po formalnym 
połączeniu przedsiębiorstw. Natomiast, fi rma doradcza Boston Consulting Group 
podaje za istotne w procesie integracji jej czytelność i zrozumiałość dla wszyst-
kich uczestników transakcji, wytypowanie liderów połączenia czy wydzielenie 
specjalnych zasobów.
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KIERUNKI ROZWOJU ORAZ CZYNNIKI SUKCESU
I ŹRÓDŁA NIEPOWODZEŃ OPERACJI FUZJI I PRZEJĘĆ
PRZEDSIĘBIORSTW NA ŚWIECIE

Streszczenie

Wraz z rozpoczęciem przez przedsiębiorstwa produkcji masowej, nastąpił 
w przedsiębiorstwach podział ról na właścicieli i zarządzających oraz wzrost zapo-
trzebowania na większe zasoby kapitałowe. Rozproszenie funkcji właścicielskich 
dokonało się najszybciej w przedsiębiorstwach amerykańskich w latach trzydzie-
stych. Efektem tego było powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem specjalistom 
menedżerom oraz podporządkowanie polityki działania zasadzie maksymalizacji 
wartości oraz korzyści dla właścicieli. Realizacji tego celu służyła działalność 
konsolidacyjna podejmowana na szeroką skalę, która stała się przedmiotem zain-
teresowania niniejszego artykułu. Charakterystyce poddano również podstawowe 
pojęcia dotyczące transakcji konsolidacyjnych, jak i czynniki sukcesu i niepowo-
dzeń inwestycji.

Słowa kluczowe: operacje fuzji i przejęć przedsiębiorstw, ich cele, 
czynniki sukcesu i niepowodzeń.

DEVELOPMENT DIRECTIONS AS WELL AS SUCCESS FACTORS
AND SOURCES OF FAILURES CONCERNING MERGERS
AND COMPANIES’ ACQUISITIONS IN THE WORLD

Abstract

Together with a start mass production by companies, it took place there roles 
division into owners and managers as well as the increase of demand for bigger 
capital resources. Dispersion of owners’ functions was occurred the fastest in the 
thirties in American enterprises. A result of this was entrusting specialists-mana-
gers with enterprise management as well as subordinating a policy of functioning 
to rule of maximization values and benefi ts for owners. A consolidation activity 
taking on a large scale served to realization of this purpose and this activity became 
a main subject in a present paper. It also described main concepts in relation to 
consolidation transactions and factors of success and failures in investments.

Key words: operations of mergers and adquisitions of the companies, 
their targets, factors of success and failures.
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Wprowadzenie

Biorąc pod uwagę różnorodne kryteria oceny środowiskowej, kraje nordyckie 
traktowane są jako przykład regionu głęboko zaangażowanego w ochronę środo-
wiska. Duża ilość terenów zielonych, korzystne wyniki środowiskowe zakładów 
przemysłowych, rzeczywiste zaangażowanie rządu i instytucji pozarządowych 
w ochronę ekosystemów powodują, że kraje te postrzegane są jako wysoce proeko-
logiczne. Z drugiej strony, pomimo przyjętej polityki rozwoju zrównoważonego, 
relatywnie wysokich nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska, 
polskie społeczeństwo wydaje się w większym stopniu tolerować wysoki poziom 
zanieczyszczeń środowiska. Także polskie przedsiębiorstwa produkcyjne są słabo 
przygotowane do realizacji modernizacji ekologicznych. Wynika to z braku dosta-
tecznej ilości kapitału, obciążeń, powstałymi w przeszłości szkodami ekologicz-
nymi, przedłużającymi się przekształceniami własnościowymi. W świetle powyż-
szych rozważań należy oczekiwać znaczących różnic w zakresie proekologicznej 
działalności przedsiębiorstw polskich i nordyckich. Czy jednak przedsiębiorstwa 
nordyckie są nastawione bardziej proekologicznie, czy też ich działania wynikają 
z nakazów prawa? Jakie są zasadnicze źródła innowacji ekologicznych w obu kra-
jach? Jakie korzyści odnoszą przedsiębiorstwa z wdrożenia innowacji ekologicz-
nych? Celem niniejszego artykułu jest porównanie wybranych aspektów innowa-
cji ekologicznych w przedsiębiorstwach polskich i nordyckich.
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Problematyka badań

Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w złożonym, coraz bardziej zmieniającym 
się otoczeniu, w którym istotne znaczenie odgrywa środowisko naturalne. Wynika 
to z globalnego poziomu zanieczyszczenia środowiska, które według ekspertów 
przekroczyło już poziom dopuszczalny1. To, oraz coraz większa świadomość eko-
logiczna społeczeństwa powodują, że przedsiębiorstwa zmuszone są do myśle-
nia również kategoriami ekologicznymi. Tendencje takie zaobserwować można 
zwłaszcza w przedsiębiorstwach krajów wysoko rozwiniętych, w których poziom 
ekologizacji działalności gospodarczej jest relatywnie wysoki. W Polsce, w latach 
ubiegłych podejmowane inwestycje ukierunkowane były na efekty produkcyjne 
(np.: poprawa produktywności), podczas gdy cele ekologiczne miały charak-
ter uboczny. W decyzjach strategicznych nie integrowano celów ekologicznych 
z pozostałymi celami. Zmiany w systemie gospodarczym, głównie poprzez uryn-
kowienie i otwarcie gospodarki przyczyniły się do rzeczywistego uwzględniania 
ochrony środowiska w strategii rozwoju przedsiębiorstw. Coraz więcej organiza-
cji zaczęło dostrzegać, że właściwą drogą rozwoju jest ograniczanie negatywnego 
oddziaływania na otoczenie poprzez modernizację produkcji (w kierunku czyst-
szej produkcji), wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem. Oznacza to 
wdrażanie innowacji ekologicznych, stanowiących szczególny rodzaj innowacji, 
nastawiony na ochronę zasobów środowiskowych. Obejmować one mogą sferę 
[4]: 1) techniki i technologii wytwarzania, 2) struktury organizacyjnej, 3) kiero-
wania przedsiębiorstwem. Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, zasadni-
czą grupę innowacji ekologicznych stanowią innowacje techniczne, uzupełniające 
technologię „końca rury”. Ich zaistnienie i dyfuzję wspierają innowacje organiza-
cyjne, społeczne i instytucjonalne, zaś efektem są produktowe.

  W otoczeniu przedsiębiorstw występuje szereg czynników, które wpływają na 
wybór strategii działania, a także zachowanie przedsiębiorstw wobec środowiska. 
Do najważniejszych należą [1]:
1. Przymus zewnętrzny – przepisy prawa, które wymuszają określone zachowa-

nie. Najskuteczniejszymi instrumentami prawnymi są decyzje administracyjne, 
tj. nakazy, zakazy, pozwolenia, normy, standardy.

2. Przesłanki gospodarcze – kształtowanie koniunktury i struktury rynku, instru-
menty ekonomiczne oraz parametry rachunku ekonomicznego. W ramach prze-
słanek gospodarczych szczególne znaczenie mają instrumenty ekonomiczne, 
kształtujące się pod wpływem polityki makroekonomicznej państwa, tj. ceny 
surowców, stopy procentowe i podatkowe, podatki ekologiczne, subsydia.

3. Etyka menedżerów i pracowników – osobiste przekonania odnośnie zachowa-
nia słusznego i niesłusznego. Są one ściśle powiązane ze świadomością ekolo-
giczną społeczeństwa.

1 Por. L. Trzciński, Zagrożenia środowiska Bałtyku, www.eduforum.pl; Niebezpieczny pył, 
„Gazeta Krakowska”, 5.10.2006.
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4. Polityka środowiskowa fi rmy – wyznaczająca poziom zaangażowania środowi-
skowego przedsiębiorstwa, zakres realizowanych działań proekologicznych.
Jak wynika z cytowanych w literaturze przedmiotu badań [3], głównym źró-

dłem innowacji ekologicznych są regulacje prawne. Mają one charakter zakazo-
wo-nakazowy, przy czym [8]:

– zakazy odnoszą się do działalności lub substancji,
– regulacje dotyczą działań, wobec których stosuje się pewne ograniczenia 

lub restrykcje, przy czym aby osiągnąć cel stosowane są standardy, w tym: 
otoczenia (imisja), oddziaływania (emisja), technologia (najlepsza dostępna 
technologia kontroli),

– zakazy i regulacje na rzecz ochrony środowiska realizowane są poprzez 
udzielanie pozwoleń, koncesji, świadectw, późniejsze specyfi kacje lub 
zamówienia bezpośrednie,

– nieprzestrzeganie powyższych zakazów i regulacji prowadzi do zastosowa-
nia sankcji nakładanych przez organy kontrolne lub inne administracyjne, 
kar orzekanych przez sądy, pozwów o odszkodowanie wnoszonych przez 
strony, które doznały szkód.

Krajowe ustawodawstwo w zakresie ochrony środowiska zostało już w znacz-
nej mierze dostosowane do wymogów UE. Z punktu widzenia ochrony środowiska, 
obowiązujące dyrektywy krajowe określają wartości dopuszczalnych emisji i stężeń, 
jak również procedury kontroli przestrzegania norm. Z drugiej strony, ani programy 
rządowe, ani polityka ekologiczna kraju wystarczająco nie stymulują modernizacji 
ekologicznej procesów produkcyjnych, które w przeciwieństwie do technologii, tj. 
telekomunikacja, mikroelektronika, wymagają dodatkowego wsparcia. Można zatem 
przyjąć, iż Polskie regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska w mniejszym 
stopniu wspierają implementację innowacji ekologicznych niż regulacje innych kra-
jów (H1). Oczywiście regulacje prawne nie stanowią jedynego źródła ekoinnowacji. 
Jak już wspomniano, poza źródłami zewnętrznymi, bodźcem do wdrożenia innowa-
cji może być również zaangażowanie środowiskowe przedsiębiorstw. Poziom zaan-
gażowania środowiskowego zależy od przyjęcia określonej strategii środowiskowej 
(od reaktywnej po innowacyjną), która wyznacza rolę i znaczenie zarządzania środo-
wiskiem w organizacji. Jednocześnie, jak wykazały przeprowadzone badania, pol-
skie przedsiębiorstwa charakteryzuje średni poziom zaangażowania [6]. Tym samym, 
zaangażowanie środowiskowe polskich przedsiębiorstw w mniejszym stopniu stymu-
luje realizację działań ekologicznych niż w przedsiębiorstwach zagranicznych (H2). 
W efekcie, można przypuszczać, iż Polskie przedsiębiorstwa są mniej innowacyjne 
w obszarze ekologicznym, niż przedsiębiorstwa zagraniczne (H3). Wynika to ze sła-
bego oddziaływania bodźców motywacyjnych, braku odpowiednich zasobów fi nan-
sowych, realizowania innych procesów dostosowawczych. Zjawisko to pogłębia 
dodatkowo ogólnie niski poziom innowacyjności oraz niska kreatywność pracowni-
ków. W efekcie, jeżeli istniejące rozwiązania spełniają wymagane standardy środo-
wiskowe, przedsiębiorstwa nie wprowadzają nowszych, czystszych technologii [7]. 
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Przyjmują postawę zachowawczą, mającą na celu zapewnienie zgodności, zaś cele 
ekologiczne traktują konkurencyjnie w stosunku do innych celów gospodarczych. 
Wspomniane ograniczenia sprawiają również, że polskie przedsiębiorstwa osiągają 
niższą przewagę konkurencyjną wynikającą z wdrożenia innowacji ekologicznych 
(H4a) oraz gorsze wyniki fi nansowe (H4b).

Metoda badawcza

W toku realizacji badań wykorzystano metodę ankietową. Narzędzie badawcze 
stanowiła ankieta, w której poszczególne pytania oceniane były w skali 1–7. Skie-
rowana ona została do osób odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem w fi r-
mie, co podyktowane było możliwością udzielenia przez respondentów odpowie-
dzi na poszczególne pytania, jak również dostępnością wyników środowiskowych. 
Badania objęły grupę 200 przedsiębiorstw polskich, z czego otrzymano 32 zwroty 
(współczynnik zwrotów 16%). Uzyskane wyniki zestawione zostały z wynikami 
badań przeprowadzonymi na grupie 83 przedsiębiorstw nordyckich.

Do oceny wewnętrznej spójności ankiety zastosowano współczynnik 
α-Cronbacha. Wszystkie badane obszary przekroczyły dolną granicę estymatora 
rzetelności skali (0,6) – tabela 1.

Tabela 1. Wyniki oceny spójności
Czynnik Α

Wsparcie regulacji prawnych 0.71
Orientacja środowiskowa 0.64
Zaangażowanie środowiskowe 0.85
Dostępność zasobów 0.70
Innowacje środowiskowe 0.84
Wyniki środowiskowe 0.82
Przewaga konkurencyjna 0.90
Wyniki fi nansowe 0.85

Źródło: zestawienie własne.

Wyniki badań

Jak wynika z przeprowadzonych badań najsilniejszy wpływ na zachowania 
środowiskowe fi rm wywierają regulacje prawne (rys. 1). Potwierdza to wyniki 
prowadzonych uprzednio badań w krajach nordyckich [5, 9, 10]. Z drugiej strony, 
w polskich organizacjach występuje minimalny wpływ klientów na działania pro-
ekologiczne, podczas gdy w przedsiębiorstwach zagranicznych wyniósł on 28%. 
Rozbieżność taka wynikać może z niedostatecznej świadomości ekologicznej 
klientów, bądź ignorowania zapytań klientów, traktowania ich jako epizodyczne. 
Biorąc jednak pod uwagę wzrost liczby tzw. „zielonych” klientów w krajach 
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uprzemysłowionych, jak również globalne ujednolicanie zwyczajów i postaw kon-
sumpcyjnych, w przyszłości można oczekiwać coraz większego zainteresowania 
się odbiorców produktami ekologicznymi lub oznaczonymi ekoetykietą.

Rysunek 1. Źródła innowacji ekologicznych

Źródło: opracowanie własne.

Regulacje prawne, zostały zawarte w rozlicznych aktach prawnych rangi 
ustawowej, na który wpływ wywarła także reforma prawa ochrony środowiska 
przeprowadzona w 2001 roku oraz ratyfi kacja umów międzynarodowych. Przed-
siębiorstwa zmuszone zostały do dość szybkiego dostosowania się do nowych 
wymogów, nie mając na nie wystarczająco dużo czasu. Zdaniem ankietowanych, 
obecne regulacje nie dostarczają wskaźników do pomiaru innowacji (2,88), nie 
pozwalają również na podejmowanie ryzyka i eksperymentowanie w procesie 
dostosowawczym (2,77). Można zatem stwierdzić, że polska legislacja nie wspiera 
kreatywnej adaptacji przedsiębiorstw (tab. 2.).

Tabela 2. Ocena regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska
Kraje nordyckie Polska
Mean S.D. Mean S.D.

Czas na dostosowanie się 4.48 1.19 4.00 1.41
Restrykcyjność w adaptowaniu procesów, technologii 4.23 1.31 3.22 1.90
Propozycje wskaźników do pomiaru innowacji 3.44 1.40 2.88 1.49
Podejmowanie działań obarczonych ryzykiem,
eksperymentowanie 3.33 1.24 2.77 1.51

Źródło: zestawienie własne.
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W opinii respondentów w obu krajach, ich postawę wobec kwestii środowisko-
wych można określić jako proaktywną. Pomiędzy badanymi regionami występują 
pewne różnice, jednak w procesie samooceny przedsiębiorstwa polskie ocenione 
zostały prawie tak dobrze, jak przedsiębiorstwa nordyckie (tab. 3.). Tym samym 
orientacja środowiskowa polskich organizacji znacząco wzrosła w ostatnich latach 
[2]. Przejawem tego jest m.in.: sponsorowanie działań ekologicznych, zakłada-
nie fundacji na rzecz ochrony środowiska, powoływanie rzecznika ds. ochrony 
środowiska, szkolenia dla pracowników, udział w inicjatywach „Dzień Ziemi”, 
„Sprzątanie Świata” itp. [11] Czy jednak proekologiczne nastawienie przekłada się 
na rzeczywiste działania przedsiębiorstw w tym obszarze?

Tabela 3. Ocena orientacji środowiskowej przedsiębiorstw
Kraje nordyckie Polska
Mean S.D. Mean S.D.

Charakter proaktywny 5.00 1.36 4.28 2.16
Podkreślanie potrzeby przeprojektowania systemów 5.31 1.22 3.85 2.31
Ocena wpływu produktów na środowisko 5.48 1.16 5.00 1.63
Ekologiczne szkolenia pracowników 5.18 1.20 4.28 2.16

Źródło: zestawienie własne.

Przeprowadzona ocena poziomu zaangażowania środowiskowego2 wykazała, 
że poziom zaangażowania środowiskowego polskich przedsiębiorstw jest średni 
(5,55), zaś przedsiębiorstw nordyckich bardzo wysoki (7,0). Respondenci kra-
jowi najwyżej ocenili strategiczną orientację swoich przedsiębiorstw w zakresie 
ochrony środowiska, najniżej zaś wyniki środowiskowe. Oczywiście poziom ten 
uzależniony jest od posiadania odpowiednich zasobów. Największym ogranicze-
niem polskich organizacji jest brak wystarczających zasobów fi nansowych (tab. 
4.). Znaczące różnice pomiędzy krajami występują także w przypadku umiejętno-
ści przywódczych, przy czym krajowe przedsiębiorstwa relatywnie wysoko oce-
niły umiejętności menedżerów.

Tabela 4. Dostępność zasobów
Kraje nordyckie Polska
Mean S.D. Mean S.D.

Zasoby fi nansowe 4.14 1.51 4.44 2.08
Wykwalifi kowana kadra pracownicza 4.45 1.07 4.88 1.77
Zapasy materiałów 4.83 1.28 5.44 1.71
Umiejętności przywódcze 4.57 1.19 5.55 1.51

Źródło: opracowanie własne.

2 Badania te realizowane były z wykorzystaniem metody IEE. Wyniki badań przedstawiono
szerzej w [6]. 
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Jak wykazały badania, ogólny poziom ekoinnowacyjności wynosi 4,81 (w skali 
1–7) dla organizacji krajowych i 5,26 dla nordyckich. Do najczęściej wdrażanych 
w warunkach Polski innowacji ekologicznych należą czystsze technologie (tab. 
5.), mające na celu ograniczenie liczby odpadów (rys. 2.). Mniejszą popularnością 
cieszą się ekologiczne innowacje organizacyjne (w tym systemy zarządzania śro-
dowiskiem), które z kolei należą do najczęściej wprowadzanych w przedsiębior-
stwach nordyckich. W Polsce stworzono już wprawdzie podstawy prawno-insty-
tucjonalne umożliwiające funkcjonowanie systemów zarządzania środowiskiem, 
lecz wiedza o zasadach ich działania wśród większości przedsiębiorców jest zni-
koma, a postrzegane korzyści niewystarczające. Dlatego też można przypuszczać, 
że np.: w wyniku realizacji projektu „Wdrożenie i promocja EMAS w Polsce” 
rocznie przybywa jedynie od kilku do kilkunastu zarejestrowanych organizacji3.

Tabela 5. Częstotliwość wdrażania innowacji ekologicznych
Kraje nordyckie Polska
Mean S.D. Mean S.D.

Innowacje techniczne 5.16 1.58 5.11 2.11
Innowacje organizacyjne 5.46 1.28 4.77 2.07
Zmiany w programach środowiskowych 5.16 1.32 4.55 1.25

Źródło: zestawienie własne.

Rysunek 2. Rodzaje wdrażanych technologii

Źródło: opracowanie własne.

Doświadczenia wielu przedsiębiorstw wskazują, że wprowadzanie innowacji 
ekologicznych przynosi szereg korzyści. Przede wszystkim następuje redukcja 

3 Dane według Krajowe Centrum Wdrożeń Czystszej Produkcji, http://cp.gig.katowice.pl.
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kosztów wskutek racjonalnej gospodarki surowcami, zasobami, energią, zagospo-
darowaniem odpadów. Zmniejsza się ryzyko odpowiedzialności cywilnej i karnej, 
zmniejszają się stawki ubezpieczeniowe i opłaty z tytułu korzystania ze środowi-
ska. Wszystkie działania na rzecz środowiska polepszają wizerunek fi rmy wobec 
opinii publicznej, spełniają oczekiwania klientów, a tym samym umacniają pozycję 
przedsiębiorstwa na rynku. Z punktu widzenia korzyści ekologicznych, w percepcji 
badanych nie istnieją znaczące różnice pomiędzy ich wynikami środowiskowymi 
a wynikami ich konkurentów (tab. 6.). W opinii respondentów polskich, we wszyst-
kich obszarach uzyskiwane przez nich wyniki, można ocenić pozytywnie. Wska-
zuje to na przyjęcie przez badane organizacje, jako punktu odniesienia, przedsię-
biorstw z tego samego regionu. Uwzględniając bowiem rzeczywiste, bezwzględne 
wartości wyników środowiskowych polskich przedsiębiorstw4, tj. poziom emisji, 
poziom zanieczyszczeń itp., na tle przedsiębiorstw konkurencyjnych, ich oceny 
uznać należy za zbyt optymistyczne.

Tabela 6. Wyniki środowiskowe w porównaniu z konkurencją
Kraje nordyckie Polska
Mean S.D. Mean S.D.

Wykorzystywanie materiałów podlegających utylizacji 4.66 1.10 5.33 1.32
Ograniczanie emisji i odpadów 4.93 1.01 5.44 1.74
Efektywność zużycia materiałów 4.70 1.00 5.11 1.53
Efektywność wykorzystania energii 4.49 0.95 5.22 1.39
Zużycie materiałów niebezpiecznych dla środowiska 5.00 0.98 5.77 1.30
Ograniczanie emisji u źródła 5.02 0.90 5.77 1.30

Źródło: zestawienie własne.

Zdecydowanie niżej natomiast respondenci ocenili wpływ innowacji ekolo-
gicznych na poprawę wyników fi nansowych i konkurencyjność fi rm (tab. 7.). 
W świetle badań, najważniejszym efektem realizowanych innowacji jest poprawa 
wizerunku fi rmy (5,33) i zdolności do konkurowania na rynkach międzynaro-
dowych (5,33). W przekroju międzynarodowym największa różnica występuje 
pomiędzy przedsiębiorstwami w zakresie zdolności do konkurowania na ryn-
kach międzynarodowych, co wynika z tego, że przedsiębiorstwa nordyckie są 
już obecne na tych rynkach. Jednocześnie, jakiekolwiek działania zmierzające 
do poprawy reputacji czy jakości wyrobów wpływają pozytywnie na wzrost kon-
kurencyjności polskich organizacji.

Z kolei w ramach wyników fi nansowych, pozytywne efekty działań ekolo-
gicznych w większym stopniu dostrzegają przedsiębiorstwa nordyckie. Polskie 
organizacje raczej negatywnie oceniły wpływ inwestycji ekologicznych na wzrost 
dochodów i poprawę ogólnych wyników fi nansowych.

4 Wyniki te przedstawiane były w części dotyczącej poziomu zaangażowania środowiskowego.
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Tabela 7. Wpływ innowacji ekologicznych na przewagę konkurencyjną 
i wyniki fi nansowe

Kraje nordyckie Polska
Mean S.D. Mean S.D.

Zmiany konkurencyjności 3.76 1.25 4.66 1.93
Poprawa jakości produktów 4.23 1.43 4.22 0.97
Poprawa reputacji fi rmy 4.71 1.26 5.33 1.41
Poprawa zdolności do konkurowania na rynkach 
międzynarodowych 4.40 1.32 5.33 1.32

Osiągnięcie unikalnych kompetencji 4.42 1.19 4.85 1.46
Wzrost dochodów 3.92 0.72 3.55 0.72
Wzrost udziałów w rynku 4.37 0.59 4.00 0.50
Poprawa ogólnych wyników fi nansowych 4.11 0.66 3.55 0.88

Źródło: zestawienie własne.

Podsumowanie

Działania proekologiczne polskich przedsiębiorstw przebiegają ze zmiennym 
natężeniem. Wynika to z ambiwalentnej postawy wobec ochrony środowiska, 
widocznej w Strategii rozwoju kraju na lata 2007–2015 oraz słabnącego przekona-
nia opinii publicznej o tym, że Polskę stać na stosowanie zasad ekorozwoju.

Przeprowadzone badania wykazały, że regulacje prawne nie stanowią wystar-
czającego bodźca do wdrażania innowacji ekologicznych. W obu krajach badane 
przedsiębiorstwa oceniły jako standardy prawne w zakresie ochrony środowiska 
dość restrykcyjne, przy czym polskie organizacje oceniły jako bardziej sztywne 
niż przedsiębiorstwa nordyckie. Równocześnie, stanowią one, jak dotąd, zasadni-
cze źródło innowacji. Radykalnie niski poziom wpływu klientów na realizowanie 
działań ekologicznych wymaga zmiany, w szczególności poprzez zmianę percep-
cji klientów. Zmiana taka spowoduje wzrost popytu na przyjazne środowisku pro-
dukty, to zaś przyczyni się do ekologicznej reorientacji przedsiębiorstw.

Poziom innowacji ekologicznych w badanych krajach jest zróżnicowany. 
Z jednej strony, w ocenie polskich przedsiębiorstw poziom ich innowacyjności 
ekologicznej jest dość wysoki, przewyższa nawet wyniki fi rm konkurencyjnych 
działających w kraju, z drugiej strony jest on niższy niż na Półwyspie Skandynaw-
skim. Towarzyszy temu niższy poziom zaangażowania środowiskowego.

Efektem działań ekologicznych jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku 
fi rmy oraz poprawa zdolności do konkurowania na rynkach międzynarodowych. 
Polskie przedsiębiorstwa dostrzegają korzyści innowacji ekologicznych. Nie 
znalazł znaczącego potwierdzenia natomiast wpływ innowacji ekologicznych na 
wyniki fi nansowe przedsiębiorstw (tab. 8.).
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Tabela 8. Wyniki weryfi kacji hipotez

Hipoteza Wynik weryfi kacji
1 Pozytywny
2 Pozytywny
3 Częściowy
4a Negatywny
4b Pozytywny

Źródło: zestawienie własne.

Przedstawione badania wskazują, że dotychczasowe działania na rzecz ochrony 
środowiska przynoszą pozytywne, lecz niewystarczające rezultaty. W warunkach 
krajowych, wprowadzanie innowacji ekologicznych wymaga wsparcia władz. 
Rozważając zakres możliwych działań wskazać można tutaj na ułatwianie dostępu 
do kapitału przeznaczonego na inwestycje, stworzenie bodźców zachęcających do 
wprowadzania ekoinnowacyjnych rozwiązań, wstrzymanie subsydiów dla pro-
cesów wymagających intensywnej eksploatacji zasobów itp. Wsparcie rządowe 
powinno być realizowane wraz z podnoszeniem świadomości społecznej. Zmiana 
mentalności w kierunku myślenia proekologicznego, w tym osłabienie przekona-
nia, że Polski nie stać na stosowanie zasad ekorozwoju, pozwoli na szybszą akcep-
tację innowacji ekologicznych oraz ich dyfuzję.
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WYBRANE ASPEKTY INNOWACJI EKOLOGICZNYCH 
W ŚWIETLE PORÓWNAŃ PRZEDSIĘBIORSTW POLSKICH 
I NORDYCKICH

Streszczenie

Celem innowacji ekologicznych jest ograniczanie oddziaływania na środowisko 
lub osiąganie większej skuteczności i odpowiedzialności w zakresie wykorzy-
stywania zasobów naturalnych. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki 
badań wybranych aspektów innowacji ekologicznych, tj. źródła innowacji, efekty, 
dostępność zasobów, restrykcyjność regulacji prawnych, poziom orientacji proe-
kologicznej. Badania przeprowadzono w Polsce i krajach nordyckich.

Słowa kluczowe: innowacje ekologiczne; spektrum uwarunkowań ich powsta-
wania w danym kraju.

CHOSEN ASPECTS OF ECOLOGICAL INNOVATIONS IN THE 
LIGHT OF COMPARISONS OF POLISH AND NORDIC 
ORGANIZATIONS

Abstract

The objective of ecological innovations is limiting the impact on the environ-
ment or achieving greater effi ciency and responsibility with respect to the use 
of natural resources. In this article we presented results of the study of chosen 
aspects of ecological innovations i.e. sources of innovations, effects, availability of 
resources, restrictiveness of legal regulations, the level of pro-ecological orienta-
tion. The study was conducted in Poland and in Nordic countries.

Key words: ecological innovations, spectrum of conditions of their creation in 
certain country.
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INTEGRACJA METODY SIX SIGMA
Z LEAN MANAGEMENT

Uwagi wstępne

Jeszcze nie przebrzmiały echa dyskusji o antynomii japońskich i amerykań-
skich koncepcji zarządzania [Martyniak 1999], a jesteśmy świadkami debat 
o możliwości syntezy kolejnych współczesnych metod zarządzania. Tym razem 
wątpliwości dotyczą integracji metody Six Sigma z koncepcją Lean Management. 
Obydwie kontrastują ze sobą, podobnie jak to było w przypadku ciągłego doskona-
lenia i radykalnej przebudowy, ale jednocześnie wykazują pewien zakres wspólny, 
pozwalający na próbę ich łączenia. W niniejszym opracowaniu przedstawiono 
próbę metodologicznej integracji Six Sigma i Lean Managementu, wskazując na 
podobieństwa i różnice między nimi oraz ukazując krytyczne głosy na ten temat.

Ewolucja metody Six Sigma

Powstanie Six Sigma było związane z niską jakością produkcji w Motoroli. 
W 1979 r. wydawano na utrzymanie odpowiedniego poziomu jakości 5–10% rocz-
nego dochodu, co dawało kwotę 800–900 mln dolarów [Harry, Schroeder 2001, 
s. 22]. Próbując zaoszczędzić te pieniądze podejmowano różne działania proja-
kościowe. Dopiero jednak wyniki studiów Billa Smitha nad zależnością między 
liczbą napraw wyrobu wykonanych w trakcie produkcji a czasem jego bezusterko-
wego funkcjonowania w domu klienta wykazały, że jeśli wykryje się choć jedną 
wadę podczas produkcji, to istnieje duże prawdopodobieństwo istnienia innych 
wad, odkrywanych po zakupie [tamże, s. 23]. Wtedy zaczęto szukać możliwości 
przygotowania bezusterkowej produkcji na poziomie 6 sigm czyli sześciu odchy-
leń standardowych. W tym celu korzystano ze statystycznych narzędzi, żeby zdia-
gnozować poziom zmienności procesu, a następnie dążyć do jej ograniczenia.

* Dr Marek Ćwiklicki, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie.
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Stosowanie Six Sigma w Motoroli w pierwszych pięciu latach istnienia nie 
obejmowało szkoleń z zakresu podstawowej dla Six Sigma metodyki MAIC 
(Measure-Analyse-Improve-Control), lecz podstaw z Lean Management. Nie było 
wtedy podziału pracowników na green beltów, black beltów i master beltów, odpo-
wiadających różnym szczeblom przeszkolenia pracowników z zakresu statystycz-
nych metod. Dopiero w 1991 r. Instytut Badawczy Six Sigma Motoroli opracował 
model szkolenia black beltów i master beltów z wykorzystaniem metodyki MAIC 
[Mader 2008, s. 42]. Dalszy rozwój metody nastąpił w przedsiębiorstwach stosują-
cych Six Sigmę w połowie lat 90., które rozszerzały zakres metodyczny.

Na przykład:
– Allied Signal wdrożyło infrastrukturę championów,
– General Electrics uzupełniło tok postępowania o fazę defi niowania (defi ne), 

tworząc w ten sposób DMAIC, charakterystyczną współczesną dla Six Sigma 
metodykę;

– General Electrics Capital podkreśliło rolę uwzględnienia głosu klienta i zinte-
growało metodykę DMAIC z reengineeringiem [Mader 2008, s. 42].
Odrębne postrzeganie Six Sigmy i Lean Managementu miało miejsce od 

połowy lat 90. do zakończenia dekady [Mader 2008, s. 42]. Obecnie wiele fi rm 
łączy te dwa podejścia, a także uzupełnia je o zarządzanie projektami i reengine-
ering. W rezultacie tworzy się koncepcja integrująca te metody nazywana Lean 
(Six) Sigma (rys. 1.).

Przyczyną łączenia Six Sigmy i Lean Management może być chęć uzyskania 
lepszych efektów dzięki synergii tych dwóch podejść. Jak twierdzą E. Arnheiter 
i J. Maleyeff, przedsiębiorstwa stosujące te metody niezależnie mogą osiągnąć 
taki punkt rozwoju, w którym korzyści płynące z aplikacji pojedynczej metody 
zmniejszają się [Arnheiter, Maleyeff 2005, s. 13]. W przypadku organizacji, 
w których wdrożono Lean Management, pożytki z metody Six Sigmy odnoszą 
się do lepszego wykorzystania danych w procesie podejmowania decyzji i pro-
mowania bardziej naukowego podejścia do jakości. Natomiast organizacje stosu-
jące Six Sigma mogą skorzystać z podejścia Lean Management w doskonaleniu 
przepływu procesu, którego zmienność została ograniczona do poziomu sześciu 
sigm. Zalecenie płynące z Lean Managementu będzie dotyczyło skrócenia czasu 
produkcji i stosowania technik redukujących marnotrawstwo, takich jak: kaizen, 
redukcja czasu przezbrojeń czy mapowanie strumienia wartości [Arnheiter, 
Maleyeff 2005, s. 13–14]. Grafi czną prezentację korzyści łącznej aplikacji tych 
metod przedstawia rysunek 2.
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Rysunek 1. Wpływ różnych organizacji na rozwój koncepcji Lean Six Sigma
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Źródło: [Mader 2008, s. 42].



74 Marek Ćwiklicki

Rysunek 2. Korzyści płynące z samodzielnego i łącznego zastosowania Six 

Źródło: [Arnheiter, Maleyeff 2005, s. 16].

Porównanie Six Sigma i Lean Management

Komplementarność Lean Management i Six Sigma wynika z odmiennego 
podejścia do doskonalenia procesu. W przypadku Six Sigma jest to skoncentrowa-
nie się na zmienności procesu i poprawie parametrów procesu za pomocą narzędzi 
statystycznych. Natomiast Lean Management uwagę kieruje na eliminację marno-
trawstwa i integruje wysiłki zmierzające do poprawy przepływu [Bertels 2008]. 
Jednak każda z tych metod różni się od siebie istotnie, co przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Różnice między Lean Management a Six Sigma
Lean Six Sigma

Cel Stworzenie przepływu i eliminacja 
marnotrawstwa

Poprawa możliwości procesu i eliminacja 
zmienności

Zastosowanie Głównie do procesów wytwórczych Wszystkie procesy biznesowe
Podejście Nauczenie zasad i wdrożenie recept 

na podstawie najlepszych praktyk
Nauczenie ogólnego podejścia do rozwią-
zywania problemów za pomocą narzędzi 
statystycznych

Wybór pro-
jektu

Na podstawie mapowania strumienia 
wartości

Różne podejścia

Długość 
projektu

1 tydzień do 3 miesięcy 2 do 6 miesięcy

Infrastruktura Głównie tworzona ad-hoc, bez lub 
z minimalnym szkoleniem

Dedykowane zasoby, obszerne szkolenie

Trening Uczenie poprzez wykonywanie Uczenie poprzez wykonywanie

Źródło: [Bertels 2008].
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Podobieństwa i różnice pomiędzy Six Sigma i Lean Management dostrzegają 
także R. Andersson, H. Eriksson, H. Torstensson [2006, s. 290]. W swojej pracy 
porównują TQM i dwie omawiane metody (tabela 2.).

Tabela 2. Porównanie TQM, Six Sigma i Lean Management
TQM Six Sigma Lean

Pochodzenie Ewolucja jakości w Ja-
ponii

Ewolucja jakości w Japo-
nii i Motoroli

Ewolucja jakości w Japo-
nii i Toyocie

Teoria Skoncentrowanie na 
kliencie

Brak defektów Eliminacja marnotraw-
stwa

Spojrzenie 
procesowe

Doskonalić i ujednolicać 
procesy

Zmniejszać wariancję 
i poprawiać procesy

Poprawiać przepływ 
w procesach

Podejście Każdy może być włą-
czony w działania

Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem

Metodyka

Planuj, wykonaj, studiuj, 
popraw

Defi niuj, mierz, analizuj, 
popraw (lub przepro-
jektuj), kontroluj (lub 
weryfi kuj)

Zrozumieć wartość dla 
klienta, strumień wartości, 
analizę, przepływ, pcha-
nie, doskonalenie

Narzędzia Analityczne i staty-
styczne

Zaawansowana statystyka 
i analityczne narzędzia

Analityczne narzędzia

Główny efekt Zwiększenie satysfakcji 
klienta

Zaoszczędzone pieniądze Skrócenie czasu produkcji

Drugoplanowy 
efekt

Osiągnięcie lojalności 
klienta i poprawa wyko-
nania

Osiągnięcie celów 
biznesowych i poprawa 
działalności fi nansowej

Zmniejszone stany 
zapasów, zwiększona 
produktywność i satysfak-
cja klienta 

Krytyka

Niemierzalne udoskona-
lenia, wymaga zasobów, 
niejasne zapisy

Nie włącza każdego, 
nie poprawia satysfakcji 
klienta, nie ma systemo-
wego spojrzenia

Redukuje elastyczność, 
przyczynia się do przecią-
żenia w łańcuchu dostaw, 
niemożliwe do zasto-
sowania we wszystkich 
branżach

Źródło: [Andersson, Eriksson, Torstensson 2006, s. 290].

Próba łączenia metody Six Sigma z Lean Management

Pierwszą próbę integracji metod Six Sigma i Lean Management podjęła fi rma 
General Electrics, w której dostrzeżono ich komplementarność, tj. Lean wyko-
rzystywano do poprawy przepływu procesu i eliminacji marnotrawstwa, a Six 
Sigmę do projektowania i redukcji zmienności [Andersson, Eriksson, Torstens-
son 2006, s. 293–294].

Podstawą pod łączenie tych dwóch metod jest skoncentrowanie Lean Manage-
mentu na poprawie przepływu procesu i jego „odchudzenie” i zmniejszenie zmien-
ności procesu na skutek działań Six Sigma. Uzupełnianie się tych metod wynika 
także z obszaru zastosowań. Jak zauważają A. Jednoróg i K. Torczewski, Lean 
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Management dotyczy przede wszystkim procesów operacyjnych, a projekty Six 
Sigma dotyczyć mogą całej organizacji. Jak podają wymienieni autorzy „środek 
ciężkości” projektów Six Sigma leży w procesach nieopanowanych, szkodli-
wych bez względu na miejsce ich występowania [Jednoróg, Torczewski 2005]. 
Obydwie metody wymagają wsparcia naczelnego kierownictwa, a charakter 
łączonego projektu Lean Sigma obejmuje swym zakresem całą organizację, co 
zwiększa jego oddziaływanie. Strategię przełomu M. Harry i R. Schroeder iden-
tyfi kują na poziomie przedsiębiorstwa, poziomie operacyjnym i poziomie pro-
cesu [Harry, Schroeder 2001, s. 115–133].

Dodatkowo wspólnych punktów jest więcej. Dotyczy to wdrożenia programu na 
rzecz przełomu w zakresie poprawy jakości, skrócenia cyklów procesu i tworzenia 
wartości dla akcjonariuszy w każdym wymiarze organizacji [George 2002].

Aby pomóc w kodyfi kowaniu reguł wspólnych dla Lean Management i Six 
Sigma opracowano pięć praw Lean Sigma. Na prawa te składają się:
1. Prawo rynku – krytyczna jakość dla konsumenta określa jakość i najwyższy 

priorytet w doskonaleniu, wyrażający się w zwrocie kapitału zainwestowanego 
(Return On Invested Capital) i bieżącej wartości netto (Net Present value). 
Prawo to nazywane jest prawem Zerotha i stanowi podstawę pod następne 
prawa.

2. Prawo elastyczności – Zmienność (velocity) jakiegokolwiek procesu jest pro-
porcjonalna do jego elastyczności.

3. Prawo koncentracji – 20% działań w procesie powoduje 80% opóźnień. Prawo 
to jest wariantem reguły Pareto.

4. Prawo zmienności – zmienność jakiegokolwiek procesu jest odwrotnie propor-
cjonalna do wielkości produkcji w toku.

5. Złożoność oferowanej usługi lub produktu przyczynia się do większej 
ilości czynności niedodających wartość, koszty i produkcję w toku niż 
słaba jakość (niskie Sigma) lub problemy związane z powolnością pro-
cesu [Kumaresan 2004].
Łączący te dwie koncepcje jest tok postępowania Six Sigma bazujący na 

ogólnym cyklu doskonalenia organizacyjnego PDCA [Pande, Neuman, Cava-
nagh 2003, s. 36]. Metodyka Six Sigma zakłada postępowanie według schematu 
DMAIC: Defi ne – defi niowanie, Measure – mierzenie, Analyze – analiza, Design – 
projektowanie, doskonalenie, Verify – kontrola [Pande, Neuman, Cavanagh 2003, 
s. 37]. Ten tok postępowania można właśnie odnaleźć w Lean Management pod 
postacią ciągłego doskonalenia – kaizen, wykorzystywanego nie tylko w tej meto-
dzie, ale przede wszystkim w TQM. Grafi cznie te dwie metodyki spojone ze sobą 
przedstawia rysunek 3.

Obecnie D. Mader wyszczególnia aż cztery modele Lean Six Sigma, różniące 
się między sobą. Są to:
1. Tradycyjna metoda Six Sigma.
2. Lean Six Sigma plus.
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3. Lean Six Sigma light.
4. Tradycyjny Lean Management [Mader 2008, s. 44].

Tradycyjna metoda Six Sigma autorstwa Instytutu Badań Six Sigma Motoroli 
powstała w roku 1991, ale dopiero od roku 1999 zaczęła być stosowana na szerszą 
skalę w Motoroli. Model ten wdrożono w Allied Signal i General Electrics a także 
w innych przedsiębiorstwach, głównie dzięki wysiłkowi różnych fi rm konsultin-
gowych w połowie lat 90. [Mader 2008, s. 44].

Lean Six Sigma + powstało na skutek potrzeby zastosowania analizy procesów, 
ale niewymagającej ilościowego podejścia do zarządzania procesem. Stwierdzono, 
że do analizy procesów można zastosować narzędzia wykorzystywane w Lean 
Management, a zatem bazujące na jakościowym podejściu.

Lean Six Sigma Light obejmuje strukturę DMAIC, wybrane narzędzia Six 
Sigma i podstawowe narzędzia Lean Management. Model ten wykorzystywany 
jest do dobrze zdiagnozowanych problemów nawiązujących do przepływu pro-
duktu w wieloetapowym procesie. Ograniczeniem zastosowania tego modelu są 
sytuacje poprawy przepływu produktu lub materiału i rozwiązania niewymagające 
szczegółowej ilościowej analizy.

Różnice kulturowe we wdrożeniu Lean Sigma także są znaczące dla skutecznej 
implementacji tej metody w życie. B. Ternon i W. Zeeb wskazują na następujące 
doświadczenia przedsiębiorstw, którym udało się zastosować do wskazówek Lean 
Sigma i osiągnąć sukces, jak i które na drodze doskonalenia procesu poniosły klę-
skę. Wytyczne zawierają następujące punkty:
1. Six Sigma musi być zintegrowane z Lean Management. Przekonanie o tym 

połączeniu wynika z faktu, że w ramach Six Sigma uzyskuje się zmniejszenie 

Rysunek 3. Umieszczenie cyklu PDCA w ramach metodyki DMAIC

Źródło: [Jednoróg, Torczewski 2005].
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wariancji realizacji procesu, ale nie następuje znacząca poprawa w czasie jego 
realizacji. Dlatego też istotną rolę w doskonaleniu procesu odgrywają „miękkie” 
techniki Lean Managementu, które pozwalają eliminować straty w procesie.

2. Wysiłki Lean Sigma muszą wspierać cele biznesowe. Cele biznesowe odno-
szą się do istotnych dla funkcjonowania organizacji zagadnień. Może to być: 
odzyskanie konkurencyjności na rynku, wprowadzenie nowej usługi na rynek, 
przyciągnięcie nowych klientów itp.

3. Główni kierownicy muszą być zaangażowani w proces. Włączanie ich umoż-
liwi akceptację dodatkowych wydatków z budżetu na rzecz doskonalenia pro-
cesu. Pozyskane wsparcie głównego kierownictwa jest ważne dla efektywnej 
realizacji projektów Lean Sigma.

4. Dokonuj selekcji projektów na podstawie ich potencjalnej wartości. Wytyczna 
ta przypomina, że należy koncentrować się na tych procesach, które przynoszą 
wartość udziałowcom i które są istotne dla przetrwania organizacji. W tym celu 
musi następować selekcja projektów Lean Sigma.

5. Znajdź krytyczną masę dla projektów i zasobów. Tylko zaangażowanie odpo-
wiedniej ilości pracowników i zasobów umożliwi skuteczne zakończenie pro-
jektów Lean Sigma. Fragmentaryczne zastosowanie spowoduje rozmycie się 
efektu, co może przynieść zniechęcenie innymi projektami Lean Sigma.

6. Aktywnie zarządzaj projektami w trakcie ich trwania. Z reguły przedsiębior-
stwa zamierzają wdrażać zbyt dużą liczbę projektów w ramach Lean Sigma. 
Tymczasem należy dokonywać wyboru odpowiednich z nich i nie przekraczać 
liczby, którą można efektywnie zarządzać.

7. Podkreślaj umiejętności pracy w zespole. Przywództwo w realizacji projektów 
Lean Sigma musi uwzględniać pracę w zespole. Zdaniem B. Ternon i W. Zeeb 
jest to zwłaszcza istotne w przypadku europejskich przedsiębiorstw.

8. Śledź wyniki rygorystycznie. Rezultaty Lean Sigma muszą być mierzone 
w sposób obiektywny. Pomiar powinien co najmniej dotyczyć wartości i czasu 
trwania procesu [Ternon, Zeeb 2008].

Krytyka łączenia Six Sigma z Lean Management

Pomimo faktu prób łączenia tych dwóch metod w literaturze przedmiotu wska-
zuje się na podstawowe różnice między nimi. D. Ferguson pisze, że podstawowy 
cel obydwie metody mają ten sam: redukcja lub eliminacja marnotrawstwa, ale na 
tym podobieństwa się kończą [Ferguson 2007, s. 12]. Cechą charakterystyczną dla 
Six Sigma ma być praca w zespole projektowym, który powołuje się do realiza-
cji konkretnego projektu. Wyszkoleni green belt pod wodzą black belta stanowią 
kadrę wysoko wykwalifi kowanych pracowników, którzy są przeszkoleni do tych 
specjalistycznych działań. D. Ferguson twierdzi, że nie ma sensu szkolić wszyst-
kich pracowników, ponieważ specyfi czna wiedza potrzebna do rozwiązania pro-
blemu przynależy tylko do określonej grupy pracowników. Natomiast w Lean 
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Management podkreśla się konieczność ciągłego doskonalenia, która obejmuje 
wszystkich pracowników organizacji. Poszukiwanie możliwości redukcji marno-
trawstwa dotyczy analizy całych procesów biznesowych, obejmujących różne jed-
nostki organizacyjne. W przypadku Six Sigma projekt ograniczony jest do dosko-
nalenia pojedynczego procesu.

Podobne uwagi o łączeniu Six Sigma z Lean Management formułuje J. Har-
rison. Uważa on, że zastosowanie tych dwóch metod jednocześnie spowoduje, 
iż żadna z nich nie zostanie prawidłowo wdrożona [Harrison 2006, s. 31]. Jeśli 
chodzi o kolejność aplikacji, to sugeruje najpierw posłużyć się Lean Management, 
jako koncepcją obejmującą swym zakresem całą organizację, a dopiero później 
skorzystanie z metody Six Sigma, do doskonalenia wybranego procesu.

Również G. Mika sceptycznie odnosi się do prób syntezy tych dwóch metod. 
Jego zdaniem Six Sigma nie jest pojedynczą fi lozofi ą, którą może opanować prze-
ciętny pracownik [Mika 2006, s. 18]. Jest to podejście matematyczne, bazujące na 
faktycznych danych, które ma za zadanie zdiagnozowanie poziomu braków w pro-
cesie. Natomiast Lean Management jest podejściem do życia, które nie wymaga 
zebrania dużej liczby ilościowych parametrów.

Próba oceny koncepcji Lean Six Sigma

Przedstawione w literaturze przedmiotu fragmenty oceny integracji metody Six 
Sigma i Lean Management świadczą o tym, że przedsiębiorstwa mogą odnosić 
łączne korzyści z obydwu metod. Do tych, wynikających z Lean Management 
można zaliczyć:
– wdrożenie fi lozofi i poszukującej wartości dodanej we wszystkich procesach,
– wdrożenie systemu, którego efekty mają charakter globalny, a nie lokalny,
– wdrożenie procesu podejmowania decyzji, który ukierunkowany jest na 

klienta.
Natomiast korzyści wynikające z charakteru Six Sigma są następujące:

– podkreślenie metodyk bazujących na danych w procesach podejmowania decy-
zji, co pozwala bazować na naukowym podejściu, a nie na studiach ad-hoc,

– promowanie metodyk minimalizujących wariację charakterystyk jakościowych,
– pozwala zaprojektować i wdrożyć program edukacyjno-szkoleniowy dla całej fi rmy.

[Arnheiter, Maleyeff 2005, s. 16–17].
Jeśli natomiast połączymy te dwie metody w jedną to efektów synergii pojawia 

się więcej:
1. Ze względu na udział pracowników realizujących proces i black belt pojawia 

się zwiększona odpowiedzialność za proces. Wraz z odpowiedzialnością zwięk-
sza się nadzór nad doskonalonym procesem.

2. Udoskonalony proces staje się benchmarkiem dla kadry z wyższych szczebli zarzą-
dzania, ukazując jak należy doprowadzać do redukcji kosztu i poprawy jakości 
w procesie. W rezultacie może nastąpić poprawa innych procesów w organizacji.
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3. Zakłada się, że poprawa procesu na szczeblu operacyjnym przyczyni się do 
dostarczenia korzyści na poziomie organizacji. Taka poprawa oznacza mniej 
spędzonego czasu i wysiłku przez wyższą kadrę zarządczą.

4. Poprawiony proces zgodnie z Lean Sigma umieszcza kierownictwo wyższego 
szczebla w roli bardziej aktywnej, która może swoje obowiązki wykonywać 
efektywniej na rzecz doskonalenia procesów w organizacji [Brogan 2008].
Jednak wdrożenie Lean Six Sigmy wiąże się odpowiednio z większymi proble-

mami niż to ma miejsce w przypadku pojedynczych metod. Do najważniejszych 
przeszkód aplikacji można zaliczyć długoterminowe przygotowanie czynnika 
ludzkiego i opór pracownika względem wprowadzanych zmian.

Pierwsza bariera wynika z tego, że aby przygotować pracowników do roli black 
czy green beltów trzeba przeprowadzić serię szkoleń mających na celu przeka-
zanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych narzędzi statystycznych 
wykorzystywanych w Six Sigma. Czas trwania pełnego szkolenia na black belt 
trwa ok. 6 miesięcy [Jednoróg, Torczewski 2005]. W przypadku Lean Manage-
ment techniki pomocnicze mają odmienny charakter, który powoduje, że od osób 
stosujących tę metodę należy oczekiwać kreatywności, logiki i zdrowego rozsądku 
[Jednoróg, Torczewski 2005].

Kolejna bariera to opór pracownika. Zdaniem A. Jednoroga i K. Torczewskiego 
wynika to ponownie z odmiennego charakteru tych dwóch metod. W przypadku 
Lean Management do zmian angażowani są wszyscy zainteresowani pracownicy, 
podczas gdy w Six Sigma zmian dokonuje specjalnie wyszkolona kadra mene-
dżerska [Jednoróg, Torczewski 2005]. W przypadku podejścia Lean udział pra-
cowników w doskonaleniu procesów powoduje, że łatwiej oni akceptują zmiany 
i ich opór względem dokonanych modyfi kacji jest mniejszy. Natomiast projekty 
Six Sigma są niejako narzucane przez osoby będące black beltami, co może rodzić 
naturalną obawę względem proponowanych działań doskonalących.

Dlatego też zdaniem T. Bertelsa łączenie tych dwóch metod wymaga rozpatrze-
nia szeregu kwestii metodologicznych, bardziej złożonych niż polegających tylko na 
uzupełnieniu Lean Managementu narzędziami statystycznymi lub Six Sigmy meto-
dami usprawniającymi przepływ w procesie. Należy w tym celu uwzględnić:
1. Różnice w czasie trwania projektu, powodujące, że najpierw należy rozważyć 

zastosowanie podejścia Lean w początkowej fazie projektu.
2. Różnice w stosowanych metodach i technikach pomocniczych. Bardziej zło-

żone problemy związane z doskonaleniem procesu nie są możliwe do rozwią-
zania za pomocą podejścia Lean. Dlatego należy w pierwszym roku włączyć 
metodykę rozwiązywania problemów zaczerpniętą z Six Sigma.

3. Zintegrowane podejście powinno uwzględniać stan docelowy, który w Lean 
Management określa się poprzez tworzenie map strumienia wartości.

4. Podejście Six Sigmy może być teoretycznie zastosowane do każdego rodzaju 
procesu i przemysłu, podczas gdy Lean Management jest korzystniejszy 
w zastosowaniach przemysłowych.
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5. Szkolenie jest efektywne, ale tylko w połączeniu z praktycznymi zastosowa-
niami. Odmienny charakter Lean Management i Six Sigma powoduje, że struk-
tura szkoleń adekwatna dla Six Sigmy jest nieodpowiednia dla podejścia Lean 
[Bertels 2008].
Na podstawie swoich rozważań Bertels proponuje uwzględnienie w zintegro-

wanym podejściu następujących elementów:
– wykorzystanie mapowania strumienia wartości do określenia głównych 

projektów, które będą rozwiązane za pomocą narzędzi Lean lub Six Sigma,
– nauczanie zasad Lean Management we wcześniejszej fazie projektu do rozwią-

zywania problemów, a później Six Sigma do bardziej złożonych problemów,
– dostosowanie zawartości szkoleń do potrzeb konkretnej organizacji [Ber-

tels 2008].
Uwzględniając charakterystykę obydwu metod i ich syntezę w formie Lean 

Six Sigma należy stwierdzić, że pod względem metodologicznym taka integra-
cja jest możliwa. Uzyskuje się w ten sposób ciekawe uzupełnienie jednej metody 
drugą, co istotnie może przyczynić się do dalszego doskonalenia organizacji. Taka 
sugestia jest sformułowana w podtytule książki M. George’a pt. Lean Six Sigma 
w brzmieniu Połączenie jakości Six Sigma z prędkością Lean [George 2002].

Ponadto to właśnie różnice pomiędzy tymi metodami powodują, że jest moż-
liwe ich połączenie; w przypadku realizacji identycznych celów następowałoby 
dublowanie zadań i co się z tym wiąże wyparcie jednej metody przez drugą.
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INTEGRACJA METODY SIX SIGMA Z LEAN MANAGEMENT

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono próbę metodologicznej integracji metody Six 
Sigma z Lean Management. W pierwszej kolejności zaprezentowano ewolucję 
metody Six Sigma, wskazując na przyczyny jej rozwoju. Następnie porównano 
obydwie metody oraz przedstawiono ich łączoną formę Lean Six Sigma. Artykuł 
kończy krytyka takiego podejścia i ocena koncepcji Lean Six Sigma.

Słowa kluczowe: koncepcje zarządzania: Six Sigma i Lean Management – 
możliwości integracji.

INTEGRATION SIX SIGMA METHOD WITH LEAN MANAGEMENT

Abstract

In the article the attempt of methodological integration two contemporary 
methods are shown: Six Sigma and Lean Management. First, the evolution of Six 
Sigma is presented with indication of reasons its development. Next the methods 
were compared and the integrated form Lean Six Sigma was discussed. The article 
is fi nished by voices of critics and appraisal of the concept Lean Six Sigma.

Key words: conceptions of management: Six Sigma and Lean Management – 
possibilities of integration.
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Wstęp

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost udziału kobiet wśród przed-
siębiorców pracujących na własny rachunek. W roku 2004 kobiety założyły rekor-
dową liczbę fi rm, bo aż 41% przedsiębiorców to właśnie kobiety (Raport, 2007). 
W porównaniu z rokiem 2003 wskaźnik ten wzrósł o 5,2 pkt proc. Trzeba podkre-
ślić, że wskaźnik ten należy do jednych z najwyższych w Europie. Polskie kobiety 
są więc relatywnie bardzo przedsiębiorcze. Jednak z obserwacji wynika, że fi rmy 
kierowane przez kobiety mają niższy, (średnio o 2–4 pkt) współczynnik przeżycia 
od fi rm kierowanych przez mężczyzn. Jedną z przyczyn może być brak doświadcze-
nia w kierowaniu fi rmą. Brak wiedzy o zarządzaniu fi rmą utrudnia podejmowanie 
właściwych decyzji w trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa i zarazem może być 
przyczyną trudności fi nansowych prowadzonych przez kobiety fi rm.

Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie czy kobiety kierujące małymi 
fi rmami w ten sam sposób zarządzają fi rmą co mężczyźni oraz jakie czynniki na 
to wpływają. W przeprowadzonym badaniu uwzględniono następujące elementy 
sposobu zarządzania fi rmą: cele prowadzonej fi rmy, przeznaczenie zysku, styl kie-
rowania, wykorzystanie ekspertów w fi rmie oraz kondycję ekonomiczno-fi nan-
sową fi rm. W opracowaniu założono, że na sposób zarządzania wpływa edukacja 
właścicieli fi rm mierzona stopniem wykształcenia oraz udziałem w szkoleniach 
branżowych i z zakresu zarządzania.

W pracy wykorzystano materiał empiryczny zebrany metodą ankietową z 80 
fi rm kierowanych przez kobiety oraz 59 przedsiębiorstw kierowanych przez męż-
czyzn reprezentujących sektor małych przedsiębiorstw. Ankietyzacja przedsię-
biorstw została przeprowadzona przez studentów w ramach seminarium magi-
sterskiego i dyplomowego w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Państwowej 
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Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu na terenie regionu wielkopolskiego w 2007 
roku. Materiał został zebrany za pomocą bezpośredniego wywiadu z osobą przed-
siębiorcy przy użyciu kwestionariusza ankietowego. Badania przeprowadzono 
metodą losową uwzględniając przedsiębiorstwa usługowe, handlowe, produk-
cyjne i produkcyjno-handlowo-usługowe prowadzone przez kobiety lub mężczyzn 
w okresie dłuższym niż trzy lata. Uzyskane informacje o fi rmie i sposobach zarzą-
dzania nią dotyczą lat 2003–2006. Przy opracowaniu materiału badawczego zasto-
sowano elementy statystyki opisowej.

Charakterystyka badanych przedsiębiorców

Spośród 80 fi rm kierowanych przez kobiety 40% stanowiły fi rmy usługowe, 35% 
handlowe, 18,8% o profi lu mieszanym tj. produkcyjno-usługowo-handlowe i tylko 
6,3% produkcyjne. Jedna trzecia badanych fi rm działała w okresie krótszym niż pięć 
lat. Zdecydowana większość respondentek (86%) kierowała fi rmami mikro czyli 
zatrudniającymi do 10 osób, a pozostała część fi rmami małymi (zatrudniającymi od 
10–49 osób). Przedsiębiorstwa kierowane przez mężczyzn reprezentują fi rmy han-
dlowe (44%) oraz produkcyjno-usługowo-handlowe (30,5%), natomiast mniejszy 
jest udział fi rm produkcyjnych (3,6%). Struktura wielkościowa fi rm prowadzonych 
przez mężczyzn jest podobna do kobiet, bo około 80% fi rm stanowiły mikroprzed-
siębiorstwa. Dane te są zbieżne z badaniami jakie opublikowała Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości w 2002 roku charakteryzując aktywność kobiet jako pracodaw-
ców małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [Mizgajska, 2004].

Najwięcej kobiet prowadzących fi rmy było w wieku od 40–49 lat (31,3% bada-
nych kobiet). Przeciętna kobieta-przedsiębiorca ma 41 lat, jest mężatką (76,3% bada-
nych) i ma dwoje dzieci. Przeciętny mężczyzna prowadzący fi rmę ma 43 lata jest 
żonaty (89%) i działa dłużej niż 10 lat na rynku. Wyniki te są zgodne z ustaleniami 
A. Zapalskiej, [1997] z 1995 roku. W Polsce przeciętny wiek kobiet prowadzących 
własną fi rmę jest wyższy w porównaniu z Amerykankami oraz Kanadyjkami, wśród 
których większość znajduje się w przedziale wieku od 30–40 lat [Taylor, Kosarek 
1995]. Przyczyną może być stosunkowo krótki okres, bo trwający dopiero piętna-
ście lat, zmian uwarunkowań otwierania własnych fi rm związany z wprowadzeniem 
gospodarki rynkowej i zapoczątkowaniem okresu transformacji.

Kobiety, które zdecydowały się na prowadzenie własnej działalności w Wielko-
polsce są dosyć dobrze wykształcone. Większość z nich (71%) posiada wykształce-
nie średnie, a 21,3% – wyższe i tylko 7,5% zawodowe. Przeciętna kobieta-przed-
siębiorca przeznacza jeden dzień w roku na szkolenia.

Mężczyźni kierujący własnymi fi rmami są relatywnie gorzej wykształceni, bo 
wykształcenie średnie ma 48,3% mężczyzn, wyższe 34,5%, natomiast więcej jest 
osób z zawodowym wykształceniem – bo 17%. Przeciętny mężczyzna-przedsię-
biorca przeznacza tylko 0,4 dnia w roku na szkolenie. Według danych GUS [2003] 
w Polsce kobiety z wykształceniem wyższym w marginalny sposób biorą udział 
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w tworzeniu i prowadzeniu prywatnych zakładów pracy. Zdecydowanie najczę-
ściej pracodawcami i osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek są 
kobiety z wykształceniem zawodowym (30,8%), podstawowym (27,5%) i średnim 
zawodowym (26,9%).

Kobietom-przedsiębiorcom z badanych fi rm brakuje doświadczenia mene-
dżerskiego. Aż 30% kobiet przed podjęciem działalności nie pracowało. Prawie 
połowa (49%) spośród respondentek wykonywała zawód niezwiązany z obecną 
działalnością fi rmy. Natomiast tylko 10% kobiet deklarowało, że w ostatnich czte-
rech latach korzystało ze szkoleń z zakresu zarządzania i rachunkowości, a 36% 
ze szkoleń branżowych.

Wśród mężczyzn wskaźnik biorących udział w szkoleniach jest jeszcze niższy, 
bo tylko 13,5% brało udział w ostatnich czterech latach w szkoleniach branżo-
wych i podobny procent (10%) w szkoleniach z zakresu zarządzania i rachunko-
wości. Można przyjąć, że niskie zainteresowanie szkoleniami w Polsce w sektorze 
małych i średnich przedsiębiorstw spowodowane jest trudnościami fi nansowymi 
fi rm i przekonaniem o ich niskiej skuteczności.

Modele zarządzania fi rmami w literaturze

Wczesne badania z zakresu sposobu zarządzania przedsiębiorstwami przez 
kobiety dotyczą ogólnych problemów z zakresu zarządzania small businessem, 
związanych z szerokim opisem procesu zarządzania oraz zagadnień związanych 
z relacjami w zatrudnianiu [Hisrich i Brush, 1983, Goffee i Scase, 1985, Carter 
i Canzon, 1992, Allen i Truman, 1994]. Potem pojawia się zainteresowanie węż-
szymi problemami jak styl zarządzania i przywództwo.

W ramach tych zagadnień prowadzono badania odpowiadające na pytanie czy 
kobiety zarządzają swoimi fi rmami w inny sposób niż mężczyźni [Holmquist 
i Sundin, 1988, Brush 1992, Brush, 1997, Gardiner i Tiggemann, 1999]. Wyniki 
tych opracowań są zróżnicowane. Część autorów na podstawie przeprowadzonych 
badań udowadnia, że sposób zarządzania fi rmą przez kobiety jest jakościowo inny 
aniżeli mężczyzn [Brandstaetter, 1997, Perelman, 2001]. Tłumaczą to faktem zróż-
nicowanych przyczyn założenia fi rmy przez kobiety, innej charakterystyki osobo-
wości, sił i słabości jako liderów fi rm. W ślad za tym powstał tzw. kobiecy model 
zarządzania [Chaganti, 1986] (tabela 1.).

Tabela 1. Modele zarządzania fi rmami

Kobiecy model zarządzania Przedsiębiorczy model zarządzania
Umiarkowane nastawienie na zysk Agresywne nastawienie na zysk
Celem fi rmy jest osobista satysfakcja Celem fi rmy jest jej wzrost 
Sprzedaż produktów na lokalnej niszy ryn-
kowej

Sprzedaż zdywersyfi kowanych produktów na 
dużych rynkach

Niski kapitał W miarę wzrostu kapitał pożyczony
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Kobiecy model zarządzania Przedsiębiorczy model zarządzania
Słabe zarządzanie fi nansami, nie korzystają 
z konsultingu Zatrudniają ekspertów

Styl kierowania przyjazny, zorientowany na 
załogę, współuczestniczący

Wraz ze wzrostem fi rmy profesjonalny sys-
tem kierowania

Zyski i wzrost fi rmy niskie Zyski w miarę rozwoju fi rmy rosną

Źródło: Por. R. Chaganti, (1986) Management In Women – Owned Enterprises, „Journal of Small 
Business Management”, October. Opracowanie własne.

Inni twierdzą, że sposób zachowania kobiet i mężczyzn jako przedsiębiorców 
jest bardzo podobny [Orhan i Scott, 2001]. Wyniki badań tych autorów sugerują, 
że zarządzanie w przedsiębiorstwie prowadzonym przez kobiety jest takie same 
jak w przedsiębiorstwie, którego właścicielem jest mężczyzna. W związku z tym 
charakterystyka przedsiębiorczości kobiet i mężczyzn jest taka sama, rosnące fi rmy 
mają te sama wyzwania, podobne problemy i możliwości. Na zasadzie kontrastu 
dla kobiecego modelu zarządzania wyróżniono przedsiębiorczy model zarządzania, 
który sugeruje, że kobiety-właścicielki przedsiębiorstw w ten sam sposób co przed-
siębiorczy mężczyźni zarządzają fi rmami. Dla obu modeli zarządzania w przedsię-
biorstwach prowadzonych przez kobiety opisano elementy tego zarządzania takie 
jak: wspólne wartości dla prowadzonego biznesu, strategia biznesu, sposób fi nanso-
wania, pracownicy i ich umiejętności, styl kierowania i wyniki.

W kobiecym modelu zarządzania dominują wartości dla biznesu konserwa-
tywne tj. zorientowane na przetrwanie, a nie na rozwój i osiągnięcie wysokich 
zysków. Kobiety zakładają swoje fi rmy w branżach usługowo-handlowych 
uznawanych za „kobiece” np. salony piękności, małe sklepy, restauracje, usługi 
pielęgniarskie i dietetyczne oraz agencje nieruchomości. Cele ekonomiczne 
biznesu leżą między „osiągnięciami osobistymi” a „bycie swoim szefem”. 
W strategii marketingowej szukają małych lokalnych nisz rynkowych i prefe-
rują usługi. Często niski kapitał fi rmy nie pozwala na jej rozwój. Tradycyjne 
sposoby zarządzania fi nansami są oparte na braku systemu informacyjnego 
i monitoringu fi nansowego. Firmy te nie korzystają z konsultingu. Ponadto 
ich styl zarządzania oparty jest raczej na emocji, intuicji i zorientowaniu na 
ludzi aniżeli odnoszący się do wyników. Według jednych autorów jest to styl 
nieformalny [Cuba, Decenzo, i Anish 1983] i oparty na współuczestniczeniu 
w podejmowaniu decyzji [Brush 1992, Helgesen 1990].

Z kolei przedsiębiorczy model zarządzania zakłada, że zachowanie lide-
rów fi rm jest niezależne od płci. Część kobiet zakłada swoje przedsiębiorstwa 
w branżach uznawanych za tradycyjnie męskie jak: budownictwo, produkcja, 
transport, komunikacja, fi nanse, ubezpieczenia i wycena nieruchomości. Są to 
branże, które wymagają wysokich kwalifi kacji. Kobiety i mężczyźni mają ten 
sam „męski” styl podejmowania decyzji w fi rmie i zorientowani są na osiąganie 
celów nakierowanych na osiąganie sukcesów. Kobiety-przedsiębiorcy tak samo 
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jak ich koledzy posiadają ten sam profi l przedsiębiorcy. Wyraża się on wysoką 
motywacją, dużą samodzielnością, agresywnością, niezależnością, zoriento-
waniem na cel i przywództwo. Celem fi rmy jest jej wzrost. Tak jak w innych 
fi rmach, przedsiębiorcze kobiety zaczynają od kilku zatrudnionych, od małych 
zasobów i usiłują przetrwać. Firmy te realizują strategie oparte na sprzedaży 
zdywersyfi kowanych produktów na dużych rynkach. W miarę wzrostu biznesu, 
co dzieje się dzięki pożyczonemu kapitałowi, zatrudnianiu ekspertów i osiąganiu 
wyższej rentowności, właścicielki dążą do zaadoptowania agresywnej strategii 
i wprowadzenia bardziej formalnych struktur i systemów takich jak: planowa-
nie, cash-fl ow, kontrolę dochodów i zapasów. Wprowadzają profesjonalny styl 
kierowania, delegują zadania i zatrudniają wyszkolonych pracowników na pełen 
etat do zarządzania rutynowymi operacjami. W miarę rozwoju fi rmy rosną zyski. 
Planowanie i budżetowanie stają się podstawowymi czynnościami przy zwróco-
nej uwadze na długoterminową strategię.

Zarządzanie i kondycja ekonomiczno-fi nansowa 
badanych przedsiębiorstw

W badaniach nad kobiecą przedsiębiorczością pojawiają się pytania dotyczące 
sposobu zarządzania przez kobiety oraz czynników od jakich zależy ich sposób 
kierowania fi rmą. W przeprowadzonych badaniach porównano odpowiedzi kobiet 
i mężczyzn dotyczące celów prowadzonej fi rmy, przeznaczenia zysku, stylu kiero-
wania, wykorzystania ekspertów w fi rmie, korzystania z kredytów, stopnia kompu-
teryzacji fi rmy i zadowolenia z zysku. Przy czym założono, że na przyjęty sposób 
zarządzania fi rmą wpływa stopień wykształcenia oraz udział w szkoleniach.

W badaniach uwzględniono następujące cele fi rmy: osiąganie zysków w dłu-
gim lub krótkim okresie czasu, wzrost fi rmy, osobistą satysfakcję (tabela 2.).

Tabela 2. Zróżnicowanie elementów zarządzania przez kobiety i mężczyzn 
wg ich wykształcenia i udziału w szkoleniach (w procentach odpowiedzi)

Elementy zarządzania

Wykształ-
cenie

wyższe

Wykształ-
cenie
średnie

Wykształ-
cenie

zawodowe

Udział w szkole-
niach z rachun-

kowości

Brak udzia-
łu w szkole-

niach
K* M* K M K M K M K M

Celem fi rmy jest osią-
ganie zysków w długim 
okresie czasu

47 65 35 55 66 20 25 33 42 54

Celem fi rmy jest osiąga-
nie zysków w krótkim 
okresie czasu

12 20 12 3 17 20 20 0 13 4

Celem jest wzrost fi rmy 41 65 61 55 33 40 75 83 53 57
Celem jest osobista 
satysfakcja 71 35 44 45 84 60 13 17 47 46
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Elementy zarządzania

Wykształ-
cenie

wyższe

Wykształ-
cenie
średnie

Wykształ-
cenie

zawodowe

Udział w szkole-
niach z rachun-

kowości

Brak udzia-
łu w szkole-

niach
K* M* K M K M K M K M

Zysk jest przeznaczo-
ny na kupno środków 
trwałych 

23 45 39 28 17 40 75 33 22 33

Zysk jest przeznaczony 
na inwestycje poza fi rmą 18 10 10 17 0 30 12 17 11 15

Zysk przeznaczony jest 
na konsumpcję 23 25 28 31 17 30 25 33 27 28

Zysk jest przeznaczony 
na inne cele   0   0   5   3   0   0 13   0   2   0

Źródło: Badanie własne, * K – Kobiety, * M – Mężczyźni.

Kobiety-przedsiębiorcy za najważniejsze cele fi rmy podały wzrost fi rmy 
(55,0% fi rm), uzyskanie osobistej satysfakcji (52,5%), osiąganie zysków w dłu-
gim okresie czasu (40%) oraz osiąganie zysków w krótkim okresie czasu (12,5%). 
Mężczyźni-przedsiębiorcy za najważniejszy cel podali również wzrost fi rmy 
(55,9%) a na drugiej pozycji osiąganie zysków w długim okresie czasu (52,5%). 
Natomiast uzyskanie osobistej satysfakcji dopiero na trzecim miejscu (44,1%). 
Większość kobiet-przedsiębiorców z wyższym i średnim wykształceniem oraz 
biorących udział w szkoleniach deklaruje, że najważniejszym celem dla nich 
jest wzrost fi rmy, natomiast z wykształceniem zawodowym opowiedziały się za 
osobistą satysfakcją.

W grupie mężczyzn zależności między wykształceniem oraz udziałem w szko-
leniach a deklarowanymi celami fi rmy są bardziej widoczne. Im wyższy stopień 
edukacji mężczyzn przedsiębiorców tym większe zainteresowanie wzrostem fi rmy 
i osiąganiem celów w długim okresie czasu.

Następne pytanie dotyczyło przeznaczenia zysku. Hierarchia przeznaczenia 
zysku wśród kobiet i mężczyzn przedsiębiorców jest podobna, a różnice dotyczą 
wielkości zjawiska. Najwięcej zysku obie grupy przedsiębiorców przeznaczały na 
zwiększenie obrotu (kobiety – 45% fi rm, mężczyźni – 45,8%), na kupno środ-
ków trwałych (kobiety – 33,8%, mężczyźni –35,6%), na konsumpcję (kobiety – 
26,3%, mężczyźni – 28,8%) i na inwestycje poza fi rmą (kobiety – 11,3%, męż-
czyźni – 16,9%). Mężczyźni przedsiębiorcy z wykształceniem wyższym i średnim 
częściej deklarowali przeznaczenie zysku na zwiększenie obrotu i kupno środ-
ków trwałych aniżeli z wykształceniem zawodowym. Natomiast trudno doszukać 
się takiego związku wśród kobiet przedsiębiorców. Wydaje się, że przyczyną jest 
lepsze wykształcenie kobiet-przedsiębiorców i częstszy udział w szkoleniach. 
Generalnie kobiety niezależnie od wykształcenia i udziału w szkoleniach przezna-
czały mniej środków fi nansowych z zysku na konsumpcję aniżeli mężczyźni, co 
potwierdzają wyniki wcześniejszych badań [Zapalska 1997].
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Elementem przyjętego stylu kierowania jest stopień delegowania zadań i czę-
stotliwość korzystania z pomocy ekspertów w razie występujących problemów 
w fi rmie. Zdarza się, że w małych fi rmach właściciel sam podejmuje wszystkie 
decyzje i niechętnie deleguje zadania, bo nie dowierza swoim współpracowni-
kom. W konsekwencji kierowanie fi rmą zabiera dużo czasu i jest nieskuteczne. 
W związku z tym w ankiecie zawarto pytanie: czy delegujesz zadania innej oso-
bie? Często, rzadko i wcale. Okazuje się, że przedsiębiorcy mężczyźni niezależnie 
od stopnia wykształcenia (41% odpowiedzi) częściej aniżeli kobiety (24% odpo-
wiedzi) delegowali zadania swoim pracownikom.

Również istotne jest, w razie występujących problemów w fi rmie, szukanie rady 
u ekspertów. Właścicielki uczestniczące w szkoleniach z zakresu zarządzania i rachun-
kowości (43%) częściej aniżeli nieuczestniczące w szkoleniach (8%) deklarowały 
korzystanie z pomocy ekspertów w chwili wystąpienia problemów w fi rmie. Nato-
miast mężczyźni niezależnie od stopnia edukacji w bardzo niewielkim zakresie korzy-
stają z pomocy doradców (7,5%). Dosyć niski wskaźnik korzystania z pomocy eksper-
tów w przeprowadzonych badaniach wynika z braku kadry doradczej w sektorze MSP. 
W Polsce nie ma jeszcze wiele przedsiębiorców-emerytów, którzy by mieli doświad-
czenia w kierowaniu własną fi rmą i mogli pełnić funkcje doradców przy instytucjach 
wspierających biznes. Istniejące duże fi rmy konsultingowe są drogie i małą fi rmę nie 
stać na audyt. Natomiast rolę doradców mogłyby pełnić biura rachunkowe, które pro-
wadzą księgowość dla małych fi rm. Problem w tym, że osobom prowadzącym biura 
z powodu braku kompleksowej wiedzy na temat funkcjonowania małego przedsię-
biorstwa trudno przejąć rolę doradców. Nadal też programy studiów na uczelniach 
ekonomicznych nie uwzględniają doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Za wskaźniki kondycji badanych fi rm przyjęto korzystanie z kredytów, korzy-
stanie z komputerów i internetu, starania o środki z UE oraz poziom zadowolenia 
z zysku (tabela 3.).

Tabela 3. Współzależność między stopniem wykształcenia i udziałem w szkoleniach 
właścicielek a korzystaniem z kredytów i środków UE oraz stopniem komputeryza-
cji (w procentach odpowiedzi)

Przedmiot badań
Wykształ-

cenie
wyższe

Wykształ-
cenie
średnie

Wykształce-
nie zawodo-

we

Uczestniczą-
ce w szkole-
niach z za-
rządzania

Nieuczest-
niczące 

w szkole-
niach

Firmy korzystające
z kredytów 64,7 23,3 16,7 50,0 22,2

Firmy aplikujące 
o środki z UE 17,6 7,0 0,0 25,0 2,2

Stopień kompute-
ryzacji fi rm 48,9 94,1 50,9 33,3 62,5

Stopień korzysta-
nia z internetu 94,1 50,9 16,7 62,5 51,1

Źródło: badanie własne.
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Firmy kierowane przez kobiety częściej korzystają z kredytów (kobiety – 
33,8% fi rm, mężczyźni – 30,5%) oraz częściej ubiegają się o środki z Unii Euro-
pejskiej (kobiety – 8,8%, mężczyźni – 1,7%). Firmy kierowane przez właścicielki 
z wyższym i średnim wykształceniem oraz uczestniczące w szkoleniach korzy-
stały w większym stopniu z kredytów niż pozostałe fi rmy. Wyższy poziom wiedzy 
menedżerskiej pomaga ich właścicielkom w lepszej orientacji w możliwościach 
korzystania z kredytu i zarazem w uzyskaniu wiarygodności banków. Również te 
same fi rmy kierowane przez kobiety częściej aniżeli pozostałe aplikowały o środki 
z Unii Europejskiej. Niewielki procent fi rm ubiegających się o środki z UE wynika 
ze specyfi ki fi rm kierowanych przez kobiety. Są to przeważnie fi rmy handlowe 
i usługowo-handlowe takie jak zakłady fryzjerskie, restauracje, biura rachunkowe, 
salony kosmetyczne oraz małe sklepy. Większość z nich na pytanie: Dlaczego 
nie aplikowały? odpowiadała, że nie było takiej potrzeby (28,8% fi rm) oraz brak 
informacji (35%).

Stopień skomputeryzowania oraz zakres korzystania z internetu przez wła-
ścicielki fi rm z zawodowym wykształceniem jest niski. Przyczyną jest rodzaj 
prowadzonych fi rm usługowych przez tę grupę kobiet, np. zakłady fryzjerskie. 
Stąd za przyczynę braku korzystania z internetu respondentki odpowiadały, że 
brak takiej potrzeby (66%).

Korzystanie z internetu jest największe w fi rmach prowadzonych przez kobiety 
z wyższym wykształceniem i kobiety uczestniczące w szkoleniach. Internet jest 
wykorzystywany do zbierania informacji, ułatwienia zakupu i sprzedaży oraz do 
rozliczeń z bankiem. Również bardziej skomputeryzowane są fi rmy kierowane 
przez mężczyzn.

Kondycja fi nansowa fi rm została przedstawiona w sposób pośredni poprzez 
odpowiedź na pytanie o stopień zadowolenia z zysków. Ogółem prawie połowa fi rm 
kierowanych przez kobiety deklarowała uzyskanie słabych lub brak zysków (46,9% 
fi rm). Natomiast wśród fi rm kierowanych przez mężczyzn aż ponad połowa dekla-
rowała osiągnięcie słabych i brak zysków (51,7%). Niekorzystną sytuację fi nansową 
badanych fi rm potwierdzają wyniki Raportu o stanie sektora MSP w Polsce w latach 
2004–2005 (Raport 2006). Według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści przychody sektora w 2005 roku zmniejszyły się o 4% w porównaniu z rokiem 
poprzednim na skutek wzrostu kosztów uzyskania przychodów. Wśród różnych 
kategorii kosztów przedsiębiorstwa wskazywały, między innymi, na wzrost kosztów 
płac, kosztów pozapłacowych, kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy, kosztów 
produkcji, kosztów marketingu i dystrybucji.

Z przeprowadzonych badań wynika, że nie ma pozytywnej współzależności mię-
dzy stopniem zadowolenia z zysku, a stopniem wykształcenia i udziałem w szko-
leniach. Wynik ten potwierdzają inne badania autorki przeprowadzone w grupie 
samych właścicielek przedsiębiorstw w 2005 roku [Mizgajska 2007]. Czynnikiem, 
który wpływał na stopień zadowolenia był rodzaj branży, a nie edukacja. Kobiety 
prowadzące przedsiębiorstwa handlowe były bardziej zadowolone z zysku.
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Podsumowanie

Badania wykazały, że sposób zarządzania fi rmą przez kobiety i mężczyzn w Pol-
sce jest różny i zależy od stopnia wykształcenia i udziału w szkoleniach. Różnice 
dotyczą hierarchii deklarowanych celów zarządzania, częstości delegowania zadań, 
korzystania z pomocy ekspertów oraz deklarowanej wielkości zysku przeznaczo-
nego na konsumpcję. Dla kobiet najważniejszy był wzrost fi rmy i osobista satys-
fakcja a dla mężczyzn wzrost fi rmy i osiąganie zysków w długim okresie czasu, 
a osobista satysfakcja dopiero na trzeciej pozycji. Kolejność deklarowanych celów 
jest podobna w grupie kobiet o wyższym stopniu wykształcenia i biorących udział 
w szkoleniach. Oznacza to, że lepiej wyedukowane kobiety mają podobny sposób 
zarządzania co dobrze wyedukowani mężczyźni. Natomiast kobiety niezależnie od 
stopnia wykształcenia i udziału w szkoleniach rzadko delegowały zadania, ale za 
to częściej niż mężczyźni szukały rady u ekspertów zewnętrznych. Wyniki badań 
współbrzmią z wynikami E. Schwartza [1979], według którego kobiety mają ten-
dencję do centralistycznego stylu zarządzania.

Lepiej wykształcone kobiety i biorące udział w szkoleniach korzystały w więk-
szym stopniu z kredytów, częściej aplikowały o środki z Unii Europejskiej, a fi rmy 
ich były lepiej skomputeryzowane od pozostałych kobiet przedsiębiorców.

Natomiast badania nie potwierdziły związku między stopniem wykształcenia 
kobiet i mężczyzn oraz udziałem w szkoleniach a stopniem zadowolenia z zysku.

W badaniach wykazano, że edukacja jest czynnikiem wpływającym na stopień 
zarządzania fi rmami przez kobiety jak i przez mężczyzn. Szczególna rola przy-
pisana jest szkoleniom z zakresu zarządzania. Udział w szkoleniach właścicieli 
małych fi rm w Polsce jest daleko niewystarczający. Ogromne wyzwanie stoi przed 
instytucjami wspierającymi małe i średnie fi rmy. Wydaje się, że trzeba by rozwa-
żyć możliwość szkolenia bezpłatnego lub tylko symbolicznego ze środków Unii 
Europejskiej. Ponadto ważna jest rola trenerów znających problematykę małych 
fi rm. Szkolenie przyszłych trenerów i doradców dla małych i średnich przedsię-
biorstw to zadanie uczelni ekonomicznych. Szczególne miejsce powinny zajmo-
wać studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i zarządzania przygotowujące 
pracowników biur rachunkowych do roli doradców dla małych fi rm.

Bibliografi a

  [1] Aktywność ekonomiczna ludności Polski, GUS, Warszawa, 2003.
  [2] Allen S., Truman C., Women and Men Entrepreneurs: Life Strategie, w: 

red. C. Truman, Women in Business: Perpectives on Women Entrepreneurs, 
London: Macmillan 1994, 162–174.

  [3] Brandstaetter H., Becoming an entrepreneur: A question of personality 
structure? “Journal of Economic Psychology” 1997, No. 18, 157–177.



92 Hanna Mizgajska

  [4] Brush C., Research on women business owners: past trends, a new perspec-
tive and future direction, “Entrepreneurship Theory and Practice” 1992, 
nr 16(4), 5–30.

  [5] Brush C., Women owned businesse: Obstacles and opportunitie, “Journal of 
Development Entrepreneurship” 1997, No. 2(1), 1–25.

  [6] Carter S., Cannon T., Women as Entrepreneurs, London: Academic Press, 1992.
  [7] Chaganti R., Management in women-owned enterprises, “Journal of Small 

Business Management” 1986, No. 24(4), 18–29.
  [8] Cuba R., Decenzo D., Anish A., Management Practices of Successful 

Female Business Owners, “American Journal of Small Business” 1983,
No. 8(2) 40–45.

  [9] Gardiner M., Tiggemann M., Gender differences in leadership style, job 
stress and mental heath in male and male and female – dominated indu-
stries, Journal of Occupational and Organisational Psychology” 1999, 
No. 72, 301–315.

[10] Goffe R., Scase R., Women in Charge: The Experiences of Female Entrepre-
neurs, London: George Allen & Unwin 1985.

[11] Helgesen S. The Female Advantage: Women’s Ways of Leading, New York: 
Doubleday 1990.

[12] Hisrich R., Brush C., The woman entrepreneur: implication of family, edu-
cational, and occupational experience, w: Frontiers of Entrepreneurship 
Research, red. J. Hornaday, J. Timmons, K. Vesper, Wellesley, MA: Babson 
College 1984, 255– 572.

[13] Holmquist C., Sundin E., Women as entrepreneurs in Sweden– conclusions 
from a survey, w: Frontiers of Entrepreneurship Research, red. B. Kirchoff 
i inni, Wellesley, MA: Babson College, 1988, 643–653.

[14] Mizgajska H., Szanse i ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości kobiet 
w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 2004, nr 7–8, 36–50.

[15] Mizgajska H., Wpływ edukacji na sposób zarządzania fi rmą przez kobiety na 
przykładzie Wielkopolski, „Przegląd Organizacji” 2007, nr 11, 33–36.

[16] Perelman A., Woman entrepreneurs: A comparative analysis of decision 
style in high-tech, “Dissertation Abstracts International” 2001, No. 61 (8–B) 
s. 4459(UMI No. AA I9984823).

[17] Orhan M., Scott D., Why women enter into entrepreneurship: An explanatory 
model, “Women in Management Review” 2001, No. 16(5), 232–243.

[18] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 
2004–2005, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.

[19] Schwartz E.B., Entrepreneurship a New Female Frontier, “Journal of Con-
temporary Business”, Winter1979, s. 47–76.

[20] Taylor S.R, Kosarek D.L. A study of woman owned businesses in the Dallas/
Fort worth Metroplex, “Texas Woman’s University School of Management” 
1995, Monograph No. 4.



93Specyfi ka sposobu zarządzania przedsiębiorstwem przez kobiety…

[21] Zapalska A., A profi le of women entrepreneurs and enterprises in Poland, 
“Journal of Small Business Management”, October 1997.

[22] Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I półroczu 2001 r. 
GUS Warszawa, 2002.

SPECYFIKA SPOSOBU ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
PRZEZ KOBIETY. NA PRZYKŁADZIE WIELKOPOLSKI

Streszczenie

W opracowaniu zbadano różnice między sposobem zarządzania małym przed-
siębiorstwem przez kobiety i mężczyzn w Wielkopolsce. Uwzględniono następujące 
elementy sposobu zarządzania fi rmą: cele prowadzonej fi rmy, przeznaczenie zysku, 
styl kierowania, wykorzystanie ekspertów w fi rmie, oraz kondycję ekonomiczno-
fi nansową fi rm. W opracowaniu założono, że na sposób zarządzania wpływa eduka-
cja właścicieli fi rm mierzona stopniem wykształcenia oraz udziałem w szkoleniach 
branżowych i z zakresu zarządzania. Różnice w zarządzaniu przez kobiety i męż-
czyzn dotyczą głównie braku delegowania zadań i korzystania z pomocy ekspertów 
przez kobiety niezależnie od stopnia edukacji. Natomiast pozostałe elementy spo-
sobu zarządzania fi rmą jak korzystanie z kredytów, komputeryzacja, aplikowanie 
o środki UE jest związane ze stopniem wykształcenia i udziałem w szkoleniach.

Słowa kluczowe: zarządzanie małym przedsiębiorstwem przez kobiety; 
specyfi ka, różnice, przyczyny.

THE UNIQUE CHARACTER OF MANAGING COMPANIES BY
WOMEN. CASE STUDY OF WIELKOPOLSKA REGION

Abstract

The paper discusses differences between the way small enterprises are managed by 
women and men in Poland. The following aspects of managing a business have been 
included: objects of activity, profi t allocation, management style, use of experts and 
economic-fi nancial standing. It has been assumed that the way a business is managed 
is infl uenced by the level of education attained by proprietors and their participation 
in industry-oriented and management training. The differences in management by 
women and men lie mainly in women’s failure to delegate tasks and avail themselves 
of the assistance offered by experts regardless of women’s level of education. Whe-
reas other aspects of managing a business such as use of credits, IT, application for EU 
funds are related to the level of education and participation in training sessions.

Key words: managing a small enterprise by women, characteristics,
differences, reasons.
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SPRAWOZDAWCZOŚĆ SPOŁECZNA – ISTOTA, 
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Wstęp

Koncepcja pomiaru dokonań organizacji weszła w trzecią fazę rozwoju, w któ-
rej dominuje pomiar wielokryterialny z wykorzystaniem czynników zdywersyfi -
kowanych. W fazie tej wyodrębnić można trzy nurty odpowiadające trzem różnym 
sposobom rozumienia celu funkcjonowania przedsiębiorstwa, tj.: maksymalizacji 
wartości dla akcjonariuszy, maksymalizacji kapitału intelektualnego oraz maksy-
malizacji wartości dla interesariuszy1. Ostatni nurt stanowi element szerszej prak-
tyki określanej mianem sprawozdawczości społecznej. Właśnie to zagadnienie, 
względnie słabo rozpoznane w polskojęzycznej literaturze przedmiotu, zostanie 
omówione w artykule. Poruszone w nim będą m. in. takie kwestie, jak: sposoby 
konceptualizacji sprawozdawczości społecznej, składające się na nią praktyki, 
zakres ich stosowania, uniwersalne standardy sprawozdawczości społecznej oraz 
wyzwania związane z jej praktykowaniem.

Istota sprawozdawczości społecznej

Sprawozdawczość społeczna obejmuje trzy rodzaje praktyk – pomiar społecz-
nych skutków działania organizacji, rozpowszechnianie informacji uzyskanych 
w wyniku tych pomiarów oraz weryfi kację trafności i rzetelności informacji poda-
wanych do publicznej wiadomości2. W literaturze przedmiotu można również spot-
kać węższe ujęcia istoty sprawozdawczości społecznej. Takie stanowisko zajmuje 

* Dr Paweł Szwiec, Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet 
Opolski.

1 J. Michalak, Pomiar dokonań. Od wyniku fi nansowego do Balanced Scorecard, Difi n, War-
szawa 2008, s. 77.

2  A.B. Carroll, G.W. Beiler, Landmarks in the Evolution of the Social Audit, “Academy of Man-
agement Journal” 1975, 18 (3), s. 595.
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S.P. Sethi twierdząc, iż sprawozdawczość społeczna służyć ma wykraczaniu poza 
szeroką formułę społecznej opowiedzialności organizacji, dzięki określeniu jej 
elementów oraz opracowaniu instrumentów ich pomiaru3. Nieco szerzej praktykę 
sprawozdawczości społecznej postrzegają R.A. Bauer i D.H. Fenn. Według tych 
badaczy polega ona na pomiarze wpływu organizacji na społeczeństwo i udostęp-
nianiu opinii publicznej jego wyników4.

Rozbieżności opinii odnoszą się nie tylko do praktyk składających się na spra-
wozdawczość społeczną. Pojawiają się one również przy próbie wyznaczenia:
– obszarów działania organizacji, które powinny być objęte sprawozdawczością 

społeczną,
– kryteriów pomiaru,
– podmiotów dokonujących pomiaru i audytu,
– podmiotów, które powinny być poinformowane o wynikach pomiaru.

Odzwierciedleniem tych kontrowersji jest systematyka opracowana przez 
R. Graya, który wyróżnił trzy podejścia do sprawozdawczości społecznej – audyt 
społeczny, „niemą sprawozdawczość” oraz nową falę sprawozdawczości społecz-
nej5.

Zdaniem tego autora audyt społeczny polega na analizowaniu działań orga-
nizacji przez niezależne podmioty, często bez zgody decydentów audytowanej 
organizacji. Pojęcie audytu społecznego pojawiło się po raz pierwszy w latach 
30. XX wieku w Wielkiej Brytanii6, a standard dla niego został ustanowiony 
w latach 70. XX wieku przez Social Audit Ltd. Audyt społeczny może prowadzić 
wiele różnych podmiotów, choć zwykle są to organizacje pozarządowe. Sam fakt 
jego wykorzystywania stanowi sygnał dla decydentów organizacji, że zawsze, 
a szczególnie gdy postępują nieetycznie, mogą być poddani kontroli zewnętrz-
nej. Oczywiście jest ona prowadzona w warunkach asymetrii władzy i informa-
cji oraz zróżnicowania interesów.

„Niema sprawozdawczość społeczna” to sprawozdawczość prowadzona przez 
decydentów organizacji, bądź to w zakresie wymaganym prawem, bądź też wykra-
czającym poza niego.

Nowa fala sprawozdawczości społecznej wiąże się z próbami wypracowania na 
przełomie XX i XXI wieku bardziej systematycznego i całościowego mechanizmu 
sprawozdawczości społecznej, w który zaangażowani będą zarówno decydenci 
organizacji, jak i jej różni interesariusze.

3 S.P. Sethi, Getting a Handle on the Social Audit, “Business and Society Review” 1972–1973, 
4, s. 33.

4 R.A. Bauer, D.H. Fenn, What Is a Corporate Social Audit, “Harvard Business Review” 1973, 
51 (1), s. 38.

5 R. Gray, Thirty Years of Social Accounting, Reporting, and Auditing: What (if Anything) Have 
We Learnt? “Business Ethics: A European Review” 2001, 10 (1), s. 9–11. 

6 A. Henriques, Civil society and Social Auditing, “Business Ethics: European Review” 2001, 10 
(1), s. 41.
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Praktyka społecznej sprawozdawczości w ujęciu historycznym

Idea sprawozdawczości społecznej zrodziła się w latach 30. XX wieku, a pierw-
sze próby jej urzeczywistnienia pojawiły się na początku lat 70. XX wieku. 
Raporty społeczne publikowały wówczas głównie duże organizacje, w tym Bank of 
America, General Motors, czy Migros of Switzerland. R.A. Bauer pisał, że o ile 
w 1971 roku tylko w sześciu znanych mu organizacjach podjęto próby ze spra-
wozdawczością społeczną, o tyle w 1973 roku prawie wszystkie duże organizacje, 
o których posiadał jakieś informacje stosowały ten instrument7. Niemniej, już po 
kilku latach zainteresowanie sprawozdawczością społeczną znacznie zmalało by nie 
powiedzieć wyczerpało się8. Złożyło się na to kilka czynników. Jednym z nich był 
brak standardów odnośnie przedmiotu pomiaru, zawartości raportów i sposobów 
ich prezentowania. W konsekwencji raportom brakowało ciągłości, pojawiały się 
trudności z ich porównywaniem, a często po prostu nie odpowiadały na potrzeby 
zainteresowanych podmiotów. Zresztą różnorodność jest jedną z kluczowych wła-
ściwości omawianej tu problematyki. Różnice przejawiają się nie tylko na pozio-
mie praktykowania społecznej sprawozdawczości, ale dotyczą również sposobów 
jej uzasadniania. Zwolennicy tej idei przypisują jej bardzo różne role do odegrania. 
Z jednej strony ma ona być narzędziem wspomagania podejmowania decyzji przez 
kierowników9 i udziałowców, z drugiej strony stanowić instrument zmiany systemu 
kapitalistycznego10. W materiałach Global Reporting Inititive można przeczytać, 
że podstawowym celem sprawozdawczości społecznej jest wzmacnianie dialogu 
między różnymi interesariuszami oraz dostarczenie informacji umożliwiających 
wywieranie przez nich wpływu na funkcjonowanie organizacji11. Cel ten zgodny 
jest z przyjmowanym przez wielu zwolenników sprawozdawczości społecznej zało-
żeniem, iż odpowiedzialność organizacji wykracza poza maksymalizowanie warto-
ści dla udziałowców. Taki sposób postrzegania modelu funkcjonowania organizacji 
upowszechnił się po bessie na amerykańskim rynku akcji w latach 2001 i 2002 oraz 
towarzyszącym jej skandalom12. Zaowocowało to podważaniem przez coraz więk-
szą liczbę teoretyków zarządzania wiarygodności i celowości podporządkowania 
działalności organizacji wyłącznie maksymalizacji wartości dla jej udziałowców13. 

7 R.A. Bauer, The Corporate Social Audit: Getting on the Learning Curve, “California Manage-
ment Review” 1973, 16 (1), s. 5.

8 J.M. Logsdon, P.G. Lewellyn, Expanding Accountability to Stakeholders: Trends and Predic-
tions, “Business&Society Review” 2000, 105 (4), s. 427–428.

9 M. Dierkes, A.B. Antal, Whither Corporate Social Reporting: Is It Time to Legislate, “Califor-
nia Management Review” 1986, 28 (3), s. 108. 

10 R.S. Chen, Social and Financial Stewardship, “The Accounting Review” 1975, 50 (3), s. 542.
11 Sustainabality Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative, Amsterdam 2002, s. 9.
12 A.K. Sundaram, A.C. Inkpen, The Corporate Objective Revisited, “Organization Science” 2004, 

15 (3), s. 350.
13 W.W. Btatton, Enron and the Dark Side of Shareholder Value, “Tulane Law Review” 2002, 76, 

s. 1275; M.M. Blair, Post-Enron Refl ections on Comparative Corporate Governance, Georgetawn 
University, Washington 2002, s. 10–11. 
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Bardziej zdecydowanie zwrócono uwagę na potrzebę uwzględniania przez decyden-
tów w organizacji dobra różnych podmiotów, które wywierają wpływ na jej funk-
cjonowanie lub (i) są przedmiotem jej oddziaływania14. Odrzucono jedyne kryterium 
efektywności funkcjonowania organizacji, jakim jest maksymalizacja wartości dla 
udziałowców, na rzecz ciągłego równoważenia i integrowania wielu często sprzecz-
nych celów15. Ma to przejawiać się w tworzeniu bogactwa i wartości dla wszyst-
kich podstawowych grup interesariuszy, bez faworyzowania żadnej z nich kosztem 
innej16, przyczyniając się do bardziej sprawiedliwego podziału wartości wygenero-
wanych w organizacji17.

W latach 80. XX wieku znacznie zmalało zainteresowanie ideą społecznej 
sprawozdawczości, co w dużej mierze spowodowane było upowszechniającym się 
wśród decydentów przekonaniem, że organizacje stanowią instrument maksyma-
lizacji użyteczności udziałowców18. Niewątpliwie za ten stan rzeczy odpowiadała 
popularność ekonomii podażowej a także doktryny liberalnej i neoliberalnej. Nie 
bez znaczenia była także recesja gospodarcza wczesnych lat 80. XX wieku.

Ograniczona aktywność organizacji w zakresie sprawozdawczości społecznej 
utrzymywała się do późnych lat 90. XX wieku, kiedy to rozpoczął się renesans idei 
sprawozdawczości społecznej. Jednym z pionierów na tym polu byli decydenci fi rmy 
Body Shop, którzy w 1995 roku opublikowali jej pierwszy raport społeczny. Do 
organizacji szczególnie aktywnych w tym obszarze należały również Levi Strauss 
Corporation oraz Ben&Jerry’s Homemade19. Początkowo intensywnie rozwijała 
się sprawozdawczość środowiskowa. O ile w 1998 roku 35% z największych 
250 organizacji z listy magazynu Fortune publikowało raporty środowiskowe, o tyle 
w 2005 roku takie raporty publikowało 52% z tych fi rm. Raporty środowiskowe 
publikowane są przede wszystkim przez duże organizacje z Europy20.

14 W.M. Evan, R.E. Freeman, A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian Capital-
ism, w: An Introduction to Business Ethics, red. G.D. Chryssidesa, J.H. Kaler, Chapman and Hall, 
London 1993, s. 255; W. Cragg, Business Ethics and Stakeholder Theory, “Business Ethics Quar-
terly” 2002, 12 (2), s. 132.

15 R.E. Freeman, J. McVea, A Stakeholder Approach to Strategic Management. W: Handbook of Stra-
tegic Management, red. M. Hitta, E. Freeman, J. Harrison, Blackwell Publishing, Oxford 2001, s. 194.

16 M.B.E. Clarkson, A Stakeholder Framework for Analysing and Evaluating Corporate Social 
Performance, “Academy of Management Review” 1995, 20 (1), s. 112; A.J. Hillman, G.D. Klein, 
Shareholder Values, Stakeholder Management, and Social Issues: What’s the Bottom Line, “Strategic 
Management Journal” 2001, 22 (2), s. 136; E.W. Orts, A. Strundler, The Ethical and Environmental 
Limits of Stakeholder Theory, “Business Ethics Quarterly” 2002, 12 (2), s. 216; J. Kaler, Morality 
and Strategy in Stakeholder Identifi cation, “Journal of Business Ethics” 2002, 39 (1–2), s. 93.

17 I. Maitland, Distributive Justice in Firms: Do the Rules of Corporate Governance Matter, 
“Business Ethics Quarterly” 2001, 11 (1), s. 130.

18 Por. O.S. Stovall, J.D. Neill, B. Reid, Institutional Impediments to Voluntary Ethics Measure-
ment Systems, “Journal of Business Ethics” 2006, 66 (2/3), s. 171.

19 J.M. Logsdon, P.G. Lewellyn, Expanding Accountability to Stakeholders: Trends and Predic-
tions, “Business&Society Review” 2000, 105 (4), s. 428.

20 S.S. Cowen, L.B. Ferreri, R.L.D. Parker, The Impact of Corporate Characteristics on social 
Responsibility Disclosure: A Typology and Frequency-Based Analysis, “Accounting, Organizations 
and Society” 1987, 12 (2), s. 113.
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Obecne zainteresowanie decydentów organizacji sprawozdawczością spo-
łeczną stanowi uzasadnioną reakcję na wzrost popularności idei społecznej odpo-
wiedzialności organizacji wśród konsumentów oraz inwestorów. Ci drudzy coraz 
częściej poszukują informacji dotyczących społecznych skutków działania organi-
zacji21. Zresztą już w latach 70. XX wieku 57,4% inwestorów instytucjonalnych, 
podejmując decyzje inwestycyjne, uwzględniało informacje o oddziaływaniu 
organizacji na ich otoczenie22. Nie brak jednak inwestorów, którzy traktują środki 
przeznaczane w organizacjach na działalność społecznie odpowiedzialną, jako 
nieuzasadnione koszty23. Oczywiście, podmioty kierujące się w swoich decyzjach 
inwestycyjnych kryteriami społecznymi, muszą być przekonane, że uzyskiwane 
dane oddają rzeczywisty stan rzeczy. Pewność tę można wzmacniać poprzez sze-
roko zakrojony audyt dokonywany przez niezależne podmioty24. Coraz częściej 
jest on poprzedzony opublikowaniem raportu społecznego.

Raportowanie społeczne

Raportowanie społeczne stanowi sposób dostarczania różnym interesariuszom 
organizacji informacji o wpływie wywieranym przez jej działalność na środo-
wisko naturalne i społeczne25. Można go postrzegać jako proces komunikowa-
nia się w układzie decydenci organizacji – grupy w organizacji i jej otoczeniu. 
Przedmiotem raportowania powinny być działania społecznie odpowiedzialne 
oraz nieodpowiedzialne praktyki, wraz ze wskazaniem ich przyczyn26. Może 
mieć ono charakter obowiązkowy lub dobrowolny. Zwolennicy obowiązkowego 
raportowania społecznego uważają, że tylko uregulowanie przez prawo praktyki 
raportowania, pozwoli ochronić interesy obywateli przed nadużywaniem wła-
dzy przez decydentów organizacji. Istotnie, dobrowolne raportowanie społeczne 
często wykorzystywane jest jako narzędzie marketingowe służące kształtowaniu 
pozytywnego wizerunku organizacji27. Wywierana jest wobec tego coraz więk-
sza presja na przedstawicieli władzy politycznej i różnego rodzaju instytucji, aby 
ustanowiono obowiązek raportowania społecznego i wypracowano mechanizmy 
kontrolne i standardy raportowania. Już teraz podejmowane są próby opracowania 
globalnych schematów raportowania społecznego. Uczestnicy projektu GRI (Glo-

21 J.F. Solomon, L. Darby, Is Private Social, Ethical and Environmental Reporting Mythicizing or 
Demythologizing Reality? “Accounting Forum” 2005, 29 (1), s. 34–37.

22 Zob. S. Mahapatra, Investor Reaction to a Corporate Social Acounting, “Journal of Business 
Finance&Accounting” 1984, 11 (1), s. 31.

23 Ibidem, s. 37. 
24 T.W. Dunfee, Social Investing: Mainstream or Backwater, “Journal of Business Ethics” 2003, 

43 (3), s. 247.
25 U. Golob, J.L. Bartlett, Communicating about Corporate Social Responsibility: A Comparative 

Study of CSR Reporting in Australia and Slovenia, “Public Relations Review” 2007, 33 (1), s. 3.
26 J.E. Gruning, T. Hunt, Managing Public Relations, Thomas Wadsworth, Belmont 1984, s. 48.
27 J. Stittle, UK Corporate Ethical Reporting – A Failure to Inform: Some Evidence from Company 

Annual Reports, “Business and Society Review” 2002, 107 (3), s. 349.
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bal Rteporting Initiative) opracowali zasady raportowania, strukturę zawartości 
raportu, a także wskaźniki dla społecznego, środowiskowego i ekonomicznego 
wymiaru działania organizacji. W 2005 roku około 660 organizacji z ponad 50 
krajów opierało się na tym schemacie raportowania28.

Wśród zagadnień poruszanych w raportach społecznych znajdują się m. in.: zdro-
wie i bezpieczeństwo pracowników, zróżnicowanie w miejscu pracy, partycypacja 
pracownicza, prawa człowieka, relacje z dostawcami, satysfakcja pracowników 
i praca dzieci, wolność zrzeszania się, uczciwy handel, uczciwa konkurencja29, czy 
kwestie środowiska naturalnego. Przy czym, istnieją znaczne różnice w treści publi-
kowanych raportów społecznych, wyznaczane m. in. przez sektor działania przed-
siębiorstwa30, wielkość organizacji, okres historyczny31, czy krąg kulturowy w jakim 
działa organizacja32. Różnice między raportami społecznymi pochodzącymi z orga-
nizacji funkcjonujących w różnych sektorach zaznaczają się szczególnie w obszarach 
dotyczących zużycia energii oraz relacji ze społeczeństwem. Organizacje działające 
w sektorach, które przykuwają publiczną uwagę szczególnie dużo miejsca w rapor-
tach poświęcają kwestii relacji ze społecznością lokalną33. W raportach społecznych 
publikowanych przez duże organizacje znajduje się więcej informacji niż w rapor-
tach publikowanych przez małe organizacje34.

Ważne jest, aby raporty społeczne przyjęły usystematyzowaną formę. W tym 
celu można podzielić je na kilka części, w których znajdą się informacje poszuki-
wane przez poszczególne grupy interesariuszy (tabela 1).

Tabela 1. Wybrane obszary zainteresowań różnych grup interesariuszy
Grupa interesariuszy Obszary zainteresowań

Klienci Bezpieczeństwo produktu; skargi klientów i pozwy sądowe składane 
przez klientów; praktyki promocji i reklamy

Społeczność lokalna 
i ponadlokalna

Działalność fi lantropijna; wpływ funkcjonowania organizacji na lokalny 
rynek pracy i na środowisko naturalne; działalność polityczna; przestrze-
ganie przepisów prawa

28 A.M. Kolk, M. van der Veen, J. Pinkse, F. Fortanier, KPMG International Survey of Corporate 
Responsibility Reporting 2005, Graduate Business School, Amsterdam 2005, s. 7.

29 M. Kaptein, Ethical Giudelines for Compiling Corporate Social Reports, “Journal of Corporate 
Citizenship”, Autumn 2007, s. 72.

30 R.M. Gray, R. Kouhy, S. Lavers, Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of 
the Literature and a Longitudial Study of UK Disclosure, “Accounting, Auditing and Accountability 
Journal” 1995, 8 (2), s. 49. 

31 Zob. L. Lewis, J. Unerman, Ethical Relativism: A Reason for Differences in Corporate Social 
Reporting, “Critical Perspectives on Accounting” 1999, 10 (4), s. 522.

32 C.A. Adams, W. Hill, C.B. Roberts, Corporate Social Reporting Practices in Western Europe: 
Legitimating Corporate Behaviour? ”British Accounting Review” 1998, 30 (1), s. 3.

33 J. Clarke, M. Gibson-Sweet, The Use of Corporate Social Disclosre in the Management of 
Reputation and Legitimacy: A Cross Sectoral Analysis of UK Top 100 Companies, “Business Ethics: 
A European Review” 1999, 8 (1), s. 10.

34 S.A. Gao, S. Heravi, J.Z. Xiao, Determinants of Corporate Social and Environmental Reporting 
in Hong Kong: A Research Note, “Accounting Forum” 2005, 29, s. 239.
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Grupa interesariuszy Obszary zainteresowań
Pracownicy Wysokość wynagrodzenia w porównaniu do wynagrodzeń w sektorze 

i społecznych standardów; zdrowie i bezpieczeństwo pracy; dodatkowe 
świadczenia; szkolenia i awanse pracowników; kwestie dyskryminacji 
w miejscu pracy

Środowisko naturalne Przestrzeganie regulacji środowiskowych; informacje o poziomie emisji 
i wykorzystaniu niebezpiecznych materiałów; redukcja odpadów i pro-
gram recyklingu w organizacji; opakowania przyjazne środowisku

Udziałowcy Efektywność fi nansowa; terminowość i dokładność wykonywanych 
działań; nadzór korporacyjny 

Dostawcy Wymagania stawiane dostawcom w obszarze społecznej odpowiedzial-
ności; standardy wyboru i monitorowania dostawców

Źródło: D. Mangion, Undergraduate Education in Social and Environmental Accounting in Austra-
lian Universities, “Accounting Education” 2006, 15 (3), s. 318.

Próby opracowania schematów raportowania podejmowane są również, choć 
rzadko w procesie ustanawiania międzynarodowych standardów sprawozdawczo-
ści społecznej.

Standardy sprawozdawczości społecznej – 
przykłady i problemy aplikacyjne

Standardy sprawozdawczości można uporządkować opierając się na pięciu kry-
teriach (tabela 2). Biorąc pod uwagę ich istotę, wyróżnia się standardy certyfi kujące, 
procesu i wyników. Standard certyfi kujący tworzy system, w którym certyfi katy 
przyznawane są organizacji działającej zgodnie z pewnymi określonymi regułami. 
Standardy osiągnięć określają, jakie działania powinny być podejmowane w orga-
nizacji oraz jakich praktyk nie należy realizować. Natomiast standardy procesu 
wskazują procedury, które powinny być uruchamiane, aby zapewnić sprawność 
procesu sprawozdawczości. Wiele istniejących modeli sprawozdawczości społecz-
nej, zawiera co najmniej dwa różne typu standardów. Niektóre standardy obejmują 
jedynie problematykę społeczną (np. SA 8000), inne zaś koncentrują się na proble-
matyce środowiskowej (np. ISO 14001)35, czy ekonomicznej (np. ISO 9000).

Tabela 2. Kryteria klasyfi kacji istniejących standardów sprawozdawczości

Kryterium 
klasyfi kacji Istota Domena Subproces spra-

wozdawczości Zasięg Obszar

Typ
standardu

Wyników Społeczna Pomiar Globalny Uniwersalność 
Certyfi kujące Środowiskowa Audyt Regionalny Sektorowość 
Procesu Ekonomiczna Raportowanie Lokalny Firma 

Źródło: A. Rasche, D.E. Esser, From Stakeholder Management to Stakeholder Accountability, “Jour-
nal of Business Ethics” 2006, 65 (3), s. 254.

35 W artykule przyjęto, że sprawozdawczość środowiskowa stanowi jeden z elementów sprawoz-
dawczości społecznej.
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Kolejnym kryterium odróżniania standardów sprawozdawczości jest proces, 
na którym koncentruje się standard. Część z nich określa zakres zjawisk, o któ-
rych należy gromadzić informacje. Inne wskazują mechanizmy zapewniania rze-
telności i trafności informacji. Standardy można również podzielić ze względu na 
zasięg geografi czny, wyróżniając standardy stosowane w skali globalnej, regional-
nej, czy lokalnej. Większość jednak jest zaprojektowana tak, aby miały zastoso-
wanie w skali globalnej. Wreszcie pewne standardy zostały opracowane z myślą 
o możliwości ich aplikacji w różnych sektorach, inne mają znaleźć zastosowanie 
w konkretnym sektorze, jeszcze inne mają wspomagać proces sprawozdawczości 
w określonej organizacji.

Do najbardziej popularnych modeli sprawozdawczości społecznej o charakte-
rze uniwersalnym, należą: AA 1000, EMAS, ISO 14001, SA 8000.

Warto zwrócić uwagę na standard SA 8000, który dotyczy praktyk w zakre-
sie postępowania z ludźmi w organizacjach. Został opracowany przez Council 
on Economic Priorities Accrediation Agency. Dzisiaj pozostaje pod wpływem 
organizacji pozarządowej o nazwie Social Accountability International36. Nor-
muje takie kwestie, jak: praca dzieci, praca przymusowa, zdrowie i bezpie-
czeństwo pracy, wolność stowarzyszania się, prawo do prowadzenia negocjacji 
zbiorowych, dyskryminacja w miejscu pracy, godziny pracy, wynagrodzenie, 
praktyki dyscyplinowania, system zarządzania, kontrolowanie dostawców, 
reagowanie na zarzuty i podejmowanie działań korygujących, czy komunika-
cja z otoczeniem (tabela 3). Decydenci organizacji, w których wdrażany jest 
standard SA 8000 zachęcani są do zobowiązania swoich dostawców do działań 
zgodnych z wymaganiami stawianymi przez model SA 800037. Jest to pierwszy 
międzynarodowy standard, który ma na celu utrzymanie właściwych warun-
ków pracy we wszystkich podmiotach łańcucha wartości. Przyjmuje się, że 
może on znaleźć zastosowanie w przedsiębiorstwach należących do różnych 
sektorów, charakteryzujących się odmiennymi właściwościami38. W 2005 roku 
standard SA 8000 wykorzystywany był przez 1112 przedsiębiorstwa produk-
cyjne w 57 państwach39.

Przy bardzo wielu, różnorodnych standardach sprawozdawczości społecznej 
decydenci w organizacjach stoją przed dużym wyzwaniem związanym z wyborem 
konkretnego standardu oraz uzasadnieniem tego wyboru. Wybór standardu może 
być dokonany na dwa podstawowe sposoby – wyłącznie przez kadrę kierowni-

36 D. Leipziger, SA 8000. The Defi nitive Guide to the New Social Standard, Prentice Hall, London 
2001, s. 12.

37 M. A. Reynolds, K. Yuthas, Moral Discourse and Corporate Social Responsibility Reporting, 
“Journal of Business Ethics” 2008, 78 (1/2), s. 52.

38 M. Göbbels, J. Jonker, AA 1000 and SA 8000 Compared: A Systematic Comparsion of Contem-
porary Accountability Standards, “Managerial Auditing Journal” 2003, 18, s. 56.

39 Zob. D.U. Gilbert, A. Rasche, Discourse Ethics and Social Accountability: The Ethics of SA 
8000, “Business Ethics Quarterly” 2007, 17 (2), s. 189.
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Tabela 3. Wybrane wymagania zawarte w standardzie SA 8000
Wymiar Opis

Praca dzieci Żadnych pracowników, którzy nie ukończyli 15 roku życia, a w krajach rozwi-
jających się 14 roku życia

Praca przymu-
sowa

Żadnej przymusowej pracy, w tym: zatrudniania więźniów, pracy niewolniczej 
za długi; żadnego zatrzymywania przez pracodawcę lub fi rmę rekrutującą do-
kumentów potwierdzających tożsamość 

Zdrowie i bezpie-
czeństwo

Zapewnij bezpieczne i zdrowe środowisko pracy; podejmuj inicjatywy prze-
ciwdziałające wypadkom przy pracy; prowadź regularne szkolenia w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa w pracy; implementuj system umożliwiający wykry-
wanie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, zagwarantuj dostęp 
do toalet i zdatnej do picia wody

Swoboda sto-
warzyszania się 
i prowadzenia 
zbiorowych 
negocjacji

Szanuj prawo pracowników do tworzenia i wstępowania w szeregi związków 
zawodowych i do prowadzenia zbiorowych negocjacji; wszędzie tam gdzie te 
prawa są ograniczone stymuluj powstawanie i rozwój analogicznych form sto-
warzyszania się i negocjowania 

Dyskryminacja
Żadnej dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, pochodzenie społeczne, miej-
sce urodzenia, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną, przynależność 
związkową, polityczną oraz wiek; żadnego molestowania seksualnego

Dyscyplina Żadnych kar cielesnych; żadnego fi zycznego lub psychicznego przymusu; żad-
nych zniewag słownych

Godziny pracy Zgodne z obowiązującym prawem, ale w żadnym wypadku tydzień pracy nie 
może być dłuższy niż 48 godzin, z co najmniej jednym dniem wolnym na sie-
dem dni; nadgodziny płatne ekstra, ale nie mogą przekroczyć 12 godzin tygo-
dniowo

Wynagrodzenie Płace muszą odpowiadać przyjętym rozwiązaniom prawnym i nie mogą odbie-
gać in minus od standardów przyjętych w danym sektorze, a także być wystar-
czające dla zaspokojenia podstawowych potrzeb pracownika i jego rodziny; 
żadnych kar w postaci potrąceń wynagrodzenia

Systemy zarzą-
dzania

Organizacje, które zamierzają zdobyć i utrzymać certyfi kat muszą wyjść poza 
proste dostosowanie się do stawianych wymagań; powinny zintegrować stan-
dard z systemem zarządzania

Źródło: Zob. D.U. Gilbert, A. Rasche, Discourse Ethics and Social Accountability: The Ethics of SA 
8000, “Business Ethics Quarterly” 2007, 17 (2), s. 201.

czą organizacji lub przez kadrę kierowniczą przy współpracy z przedstawicielami 
różnych grup interesariuszy. W pierwszym przypadku pojawia się niebezpieczeń-
stwo wystąpienia zjawiska określanego mianem „kierowniczego przejęcia”. Decy-
denci w organizacjach mogą bowiem wybrać takie standardy, które są korzystne 
jedynie z punktu widzenia wybranych grup interesariuszy40. To postępowanie 
ułatwia bogactwo standardów, które z różną siłą koncentrują się na zjawiskach 

40 D.L. Owen, T.A. Swift, C. Humohrey, M. Bowerman, The New Social Audits: Accountability, 
Managerial Capture or the Agenda of Social Champions, “European Accounting Review” 2000, 
9 (1), s. 85; B. O’Dwyer, The Legitimacy of Accountants’ Participation in Social and Ethical Account-
ing, Auditing and Reporting, “Business Ethics: A European Review” 2001, 10 (1), s. 21. 
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ważnych dla poszczególnych grup interesariuszy (tabela 4). Tym samym istnieje 
duże prawdopodobieństwo, iż praktykowana w organizacji sprawozdawczość spo-
łeczna przestanie spełniać swoją podstawową funkcję.

Tabela 4. Standardy sprawozdawczości społecznej a różne grupy interesariuszy

Standard/grupa 
interesariuszy Pracownicy Dostawcy Związki 

zawodowe Rząd
Społeczeń-

stwo
cywilne

Klienci

Social Accountability 
8000 + + + +

OECD Conven-
tions on Countening 
Bribery

+

ISO 14001 + +
Organizational 
Health and Safety As-
sessment Specifi cation 
18000

+

Sustainability Inte-
grated Guidelines 
for Management 
(SIGMA)

+ + +

Fair Labour Associa-
tion + + + +

Clean Clothes Cam-
paign + + +

Rugmark + +
Responsible Care + +
Eco-Management 
and auditing Scheme 
(EMAS)

+ +

Źródło: A. Rasche, D.E. Esser, From Stakeholder Management to Stakeholder Accountability, “Jour-
nal of Business Ethics” 2006, 65 (3), s. 256.

Należy zaznaczyć, że standardy sprawozdawczości społecznej o charakterze 
uniwersalnym nie uwzględniają specyfi ki lokalnej, a ich fundamentem są warto-
ści z kręgu cywilizacji zachodniej. Co więcej, zwykle zawierają tylko minimalne 
wymagania odnośnie relacji łączących biznes i społeczeństwo, z czym nie zgadza 
się wielu zwolenników społecznej odpowiedzialności organizacji. Właściwie tylko 
jeden standard międzynarodowy, a mianowicie AA 1000, kładzie silny nacisk na 
potrzebę włączania się w proces sprawozdawczości interesariuszy oraz oparcia 
tego procesu na dwustronnej, symetrycznej komunikacji41.

41 A.R. Belal, Stakeholder Accountability or Stakeholder Management: A Review of UK Firms’ 
Social and Ethical Accounting, Auditing and Reporting Practices, “Corporate Social Responsibility 
and Environmental Management” 2002, 9 (1), s. 15.
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Wyzwania stojące przed praktyką sprawozdawczości społecznej

Jak już wcześniej wspomniano w coraz większej liczbie różnych organizacji42 
podejmuje się próby pomiaru społecznych skutków ich działania oraz informowa-
nia o wynikach tych pomiarów zainteresowanych podmiotów43. Utworzono rów-
nież wiele instytucji zajmujących się problematyką społecznej sprawozdawczości, 
w tym: The Institiute of Social and Ethical Accountibility w Londynie, The Center 
for Environmental and Social Accountancy Research na Uniwersytecie w Dun-
dee, New Economics Foundation w Londynie, czy European Institiute for Busi-
ness Ethics. Przyjmuje się, że wzrost zainteresowania zagadnieniem społecznej 
odpowiedzialności powoduje kilka zjawisk. Po pierwsze, coraz łatwiejszy dostęp 
do informacji o działalności organizacji, a tym samym większe trudności z ukry-
waniem niewygodnych dla decydentów organizacji faktów. Po drugie, rosnąca 
świadomość ekologiczna i społeczna konsumentów, która wpływa na dokony-
wane przez nich wybory. Po trzecie, rozpowszechnianie się przekonania, że inte-
resariusze mają prawo do informacji niefi nansowych. Po czwarte, zmieniające się 
przekonania niektórych decydentów co do roli, jaką organizacje powinny pełnić 
w społeczeństwie44. Nie oznacza to jednak, że osłabła krytyka tej idei i praktyki. 
Ma ona wiele źródeł i posługuje się zróżnicowanymi argumentami. Społecznej 
sprawozdawczości zarzuca się, m.in. że:
– jest uprawiana z perspektywy menedżerskiej,
– zakłóca funkcjonowanie rynku kapitałowego,
– jest trywialna, nieistotna, etnocentryczna oraz antropocentryczna,
– jest słabo podbudowana teoretycznie,
– stanowi zagrożenie dla sprawności działania przedsiębiorstw45.

Pierwszym z zaprezentowanych zarzutów często posługują się krytycznie 
zorientowani badacze zarządzania. Uważają oni, że to kierownicy przejmują kon-
trolę nad całym procesem sprawozdawczości społecznej, co przejawia się w gro-
madzeniu i publikowaniu jedynie tych informacji, które przypuszczalnie poprawią 
wizerunek organizacji46, a nie zapewnią przejrzystości jej działań47. W tej sytuacji 

42 F. Perrini, The Practitioner’s Perspective on Non-Financial Reporting, “California Manage-
ment Review” 2006, 48 (2), s. 74.

43 H. Schäfer, International Corporate Social Rating Systems. Conceptual Outline and Empirical 
Results, “Journal of Corporate Citizenship”, Winter 2005, s. 108.

44 S. Zadek, P. Pruzan, R. Evans, Building Corporate Accountability: Emerging Practices in Social 
and Ethical Accounting, Auditing and Reporting, Earthscan, London 1997, s. 19. 

45 R. Gray, The Social Accounting Project and Accounting, Organizations and Society. Privileging 
Engagement, Imaginings, New Accountings and Pragmatisim over Critique? “Accounting, Organi-
zations and Society” 2002, 27 (7), s. 688.

46 Zob. T. Swift, Trust, Reputation and Corporate Accountability to Stakeholders, “Business Eth-
ics: A European Review” 2001, 10 (1), s. 16.

47 D.L. Owen, T.A. Swift, C. Humphrey, M. Bowerman, The New Social Audits: Accounat-
ability, Managerial Capture or the Agenda of Social Champions? “European Accounting Review” 
2000, 9 (1), s. 85.



106 Paweł Szwiec

sprawozdawczość społeczna staje się instrumentem wywierania wpływu na społe-
czeństwo, a nie oddziaływania społeczeństwa na biznes48. Powyższe uwagi krytyczne 
odnoszone są również do praktyki społecznej sprawozdawczości opartej na różnego 
rodzaju międzynarodowych standardach prowadzenia działalności biznesowej. Stają 
się one często punktem odniesienia dla prowadzenia tego typu sprawozdawczości 
– koncentruje się ona bowiem na kwestii zapewnienia zgodności podejmowanych 
w organizacji praktyk z wymaganiami zawartymi w tych standardach. Zdarza się 
zatem, że raporty społeczne nie zawsze odpowiadają rzeczywistości, stając się tylko 
narzędziem manipulacji wyobrażeniami różnych zainteresowanych podmiotów. 
Takie działania są bezpieczne zważywszy, że zdecydowana większość raportów nie 
zostaje poddana weryfi kacji przez niezależne instytucje. Trudno bowiem uznać duże 
fi rmy konsultingowe za tego typu podmioty, szczególnie jeżeli audyt prowadzony 
jest w organizacjach powiązanych z przedsiębiorstwami międzynarodowymi. Bar-
dzo często przedstawicielom dużych fi rm konsultingowych brakuje wiedzy na temat 
lokalnych warunków, nie mają dostępu do pracowników, choćby z powodu bariery 
językowej, a ponadto ich krótka i okresowa obecność w audytowanej organizacji nie 
gwarantuje skuteczności kontroli49. Nie bez znaczenia są także istotne więzi łączące 
wielkie fi rmy konsultingowe z biznesem na innych płaszczyznach. Nie brak gło-
sów, że niezbędne staje się zatem włączanie w proces sprawozdawczości społecz-
nej, w tym audyt, przedstawicieli wszystkich grup, na których dobrobyt organizacja 
wywiera wpływ50. Jednak ze strony decydentów przedsiębiorstw istnieje bardzo silny 
opór przed tego typu praktyką51. W relacjach z interesariuszami wciąż dominuje stra-
tegia jednokierunkowego ich informowania. Strategia ta nie odpowiada nawet tzw. 
biznesowemu podejściu do społecznej sprawozdawczości, które stanowi najmniej 
radykalne podejście do tego typu praktyki (tabela 5).

Tabela 5. Trzy podstawowe podejścia do społecznej sprawozdawczości
Wymiary/
podejścia Podejście biznesowe Podejście od strony 

interesariuszy Podejście krytyczne

Kluczowe 
założenia

Najważniejszy jest 
dobrobyt udziałowców; 
koncentracja na zarządza-
niu interesariuszami

Dobrobyt udziałowców 
nie powinien dominować 
nad interesami innych 
interesariuszy; różne 
grupy interesariuszy mają 
prawo do informacji, 
niezbędnych do podejmo-
wania decyzji

Brak szansy na urzeczy-
wistnienie społecznej 
odpowiedzialności 
organizacji bez rady-
kalnej zmiany systemu 
kapitalistycznego

48 B. O’Dwyer, Conceptions of Corporate Social Responsibility: The Nature of Managerial Cap-
ture, “Accounting, Auditing and Acountability Journal” 2003, 16 (4), s. 527.

49 D.M. Schilling, Making Codes of Conduct Credible: The Role of Independent Monitoring, w: 
Global Codes of Conduct, University of Notre Dame Press, Notre Dame 2000, s. 232.

50 M. Painter-Morland, Triple Bottom-Line Reporting as Social Grammar: Integrating Corporate Social 
Responsibility and Corporate Codes of Conduct, “Business Ethics: A European Review” 2006, 15 (4), s. 362.

51 L.W. Fransen, A. Kolk, Global Rule-Setting for Business: A Critical Analysis of Multi-Stake-
holder Standards, “Organization” 2007, 14 (5), s. 667.
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Wymiary/
podejścia Podejście biznesowe Podejście od strony 

interesariuszy Podejście krytyczne

i unikania nadużyć ze 
strony decydentów w or-
ganizacjach

Regulacje Negatywny stosunek do 
uregulowań prawnych, 
które generują koszty 
i zmniejszają elastycz-
ność działania organizacji

Akceptacja regulacji 
prawnych

Akceptacja regulacji 
prawnych niezbędnych 
dla zabezpieczenia prawa 
do informacji

Rola interesa-
riuszy

W procesie sprawozdaw-
czości społecznej należy 
przeprowadzać konsulta-
cje z przedstawicielami 
interesariuszy 

Interesariusze powinni 
w znacznym stopniu 
uczestniczyć w proce-
sie sprawozdawczości 
społecznej

Znaczne uczestnictwo 
interesariuszy w procesie 
sprawozdawczości spo-
łecznej nie jest możliwe 
przy obecnie funkcjo-
nujących strukturach 
zarządzania (nadzoru)

Przyszłość 
sprawoz-
dawczości 
społecznej

Sprawozdawczość spo-
łeczna wymaga więk-
szego zaangażowania 
w rozwiązywanie proble-
mów pojawiających się 
podczas tej praktyki

Przedmiot, jak również 
metody sprawozdawczo-
ści społecznej powinny 
być opracowywane 
przez różnego rodzaju 
instytucje, w których 
uczestniczyć będą przed-
stawiciele różnych grup 
interesariuszy

Niezbędna jest zmiana 
aktualnego systemu 
ekonomiczo-społeczne-
go (kapitalistycznego); 
dominacja wartości 
służących kapitałowi 
powoduje, że sprawoz-
dawczość społeczna staje 
się narzędziem wspiera-
nia właścicieli kapitału 
kosztem innych grup 
interesariuszy 

Źródło: J. Brown, M. Fraser, Approaches and Perspectives in Social and Environmental Accoun-
ting: An Overview of the Conceptual Landscape, “Business Strategy and the Environment” 2006, 
15 (2), s. 114.

W sytuacji oporu przed włączaniem przedstawicieli interesariuszy w proces 
sprawozdawczości społecznej proponuje się różne inne mechanizmy, mające uła-
twić weryfi kację informacji publikowanych przez organizacje. Jednym z nich jest 
opracowywanie „raportów cieni”, opartych na alternatywnych źródłach informa-
cji, pochodzących np. z mediów, organizacji pozarządowych, od pracowników, 
czy społeczności lokalnych. Taka praktyka korzeniami tkwi w proponowanym 
w latach 70. XX wieku społecznym zewnętrznym audycie. Opracowywanie „rapor-
tów cieni” staje się coraz łatwiejsze w dobie dostępu do Internetu52. W tej sytuacji 
zwiększają się także możliwości wywierania wpływu na organizacje, w których 

52 C. Dey, Corporate Silent and Shadow Social Accounting, “Social and Environmental Account-
ing Journal” 2003, 23 (2), s. 8. 
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podejmuje się praktyki społecznie nieodpowiedzialne53. Są one bardziej narażone 
na bojkoty konsumenckie, a tym samym na straty fi nansowe54.

Zakończenie

Na podstawie rozważań zawartych w artykule można wysunąć kilka – nie-
których dyskusyjnych – wniosków. Po pierwsze, istnieją znaczne rozbieżności 
w zakresie konceptualizacji idei społecznej sprawozdawczości oraz sposobów 
uzasadniania jej stosowania. Po drugie, stopień zainteresowania tą ideą jest ści-
śle związany z typem ideologii dominującej w dyskursie politycznym. Po trzecie, 
większości standardów sprawozdawczości społecznej nadaje się charakter uniwer-
salny. Po czwarte, zwykle obejmują one jedynie wybrane grupy interesariuszy, 
a więc mają charakter wykluczający. Po piąte, wiele czynników występujących 
w otoczeniu organizacji sprzyja popularyzacji idei sprawozdawczości społecznej. 
Po szóste, audyt powinien być prowadzony przez niezależne podmioty, z którymi 
organizacje nie są powiązane wspólnymi interesami. Po siódme, w proces ustana-
wiania i wyboru standardów sprawozdawczości powinni być włączani przedsta-
wiciele różnych grup interesariuszy. Po ósme, raportowanie społeczne powinno 
opierać się na pewnych schematach oraz mieć charakter obligatoryjny.

Oczywiście rozważania, na których oparto powyższe wnioski nie wyczerpują 
wszystkich zagadnień związanych z teorią i praktyką sprawozdawczości spo-
łecznej. Niektóre istotne kwestie z zakresu tej problematyki w ogóle nie znalazły 
miejsca w artykule. Te zaś, które zostały uwzględnione powinny być przedmiotem 
dalszej, pogłębionej i wielostronnej analizy.
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SPRAWOZDAWCZOŚĆ SPOŁECZNA – ISTOTA, WYMIARY,
WYZWANIA

Streszczenie

W ostatnich latach wzrosła popularność koncepcji społecznej odpowiedzialno-
ści organizacji. W celu urzeczywistnienia tej idei konieczne jest m. in. podejmo-
wanie trzech rodzajów praktyk. Po pierwsze, dokonywanie pomiaru społecznych 
skutków działania organizacji. Po drugie, rozpowszechnianie informacji uzyska-
nych w wyniku tych pomiarów. Po trzecie, weryfi kacja trafności i rzetelności 
informacji podawanych do publicznej wiadomości. Działania te składają się na 
praktykę społecznej sprawozdawczości. Właśnie to zagadnienie, rzadko podej-
mowane w polskojęzycznej literaturze przedmiotu, zostało omówione w artykule. 
W szczególności podjęto w nim takie kwestie, jak: sposoby konceptualizacji spo-
łecznej sprawozdawczości, składające się na nią praktyki, zakres ich stosowania, 
standardy sprawozdawczości społecznej oraz problemy napotykane podczas jej 
praktykowania.

Słowa kluczowe: sprawozdawczość społeczna i odpowiedzialność społeczna 
organizacji.

SOCIAL ACCOUNTABILITY – MEANING, DIMENSIONS,
CHALLENGES

Abstract

For a few last years an interest in corporate social responsibility has been very 
high. To realize this idea it is necessary to take some kinds of actions. Firstly, 
measurement of social consequences of organization functioning. Secondly, dis-
semination and verifi cation of information gained through the measurement. These 
actions are elements of social accountability. Exactly this issue, rarely touched in 
polish litereature, was discussed in the article. Especially such problems as: con-
ceptualization of social accountability, its practices, its standards and problems 
with its application were described.

Key words: social reporting and social responsibility of the organisation.
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EWOLUCJA ROLI MENEDŻERA PROJEKTU 
W RÓŻNYCH STRUKTURACH ORGANIZACYJNYCH

Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmieniającej się roli menedżera 
projektu w każdej ze struktur organizacyjnych przeznaczonych do realizacji pro-
jektów. Struktury te zostały uporządkowane pod względem zwiększającej się ich 
elastyczności. Przekłada się to również na wzrost znaczenia roli, jaką odgrywa 
w organizacjach menedżer projektu oraz ważność samych projektów w poszcze-
gólnych strukturach. Wychodzi się bowiem z założenia, iż kolejne struktury są 
swoistą kontynuacją, uzupełnieniem czy rozwinięciem poprzednich, a rola jaką 
pełni w nich menedżer projektu odpowiada wzrostowi znaczenia projektów dla 
samej organizacji. Wzrost roli, jaką odgrywają menedżerowie projektu nie przeja-
wia się tylko w zmianie uprawnień czy zakresu decyzji. Efektem tych działań jest 
nowy sposób myślenia i przemiana kultury organizacyjnej całej jednostki. Proces 
uelastycznienia struktury wyznacza konieczność zwiększania uprawnień i pozycji 
menedżera projektu, a to wiąże się z reorientacją organizacji pod kątem realizo-
wanych projektów. Z tej właśnie perspektywy, w niniejszym artykule zaprezento-
wana zostanie ewolucja pozycji, jaką ma menedżer projektu.

1. Prezentacja struktur organizacyjnych dla realizacji projektów

W niniejszym artykule przyjęto za punkt odniesienia prezentację struktur orga-
nizacyjnych proponowaną przez M. Bielskiego1. Wśród struktur hierarchicznych, 
projekty mogą zostać realizowane w strukturze funkcjonalnej, choć posiada ona 
wybitne ograniczenia. Wielu autorów prezentuje natomiast dość obszernie struk-

* Mgr Elżbieta Nosal-Szczygieł, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wyższa 
Szkoła Zarządzania w Rzeszowie.

1 M. Bielski, Organizacje. Istota. Struktury. Procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, 
s. 215–227.
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tury macierzowe (słabą, zrównoważoną oraz silną)2. W wyniku ich dalszego 
udoskonalania oraz dostosowania do specyfi cznego środowiska projektowego, 
powstają struktury: zespołowa oraz „czysta organiczna”. Warto zaznaczyć, iż rola 
jaką będzie odgrywał menedżer projektu w każdej z nich przejawia się w powoła-
niu specyfi cznego środowiska projektowego. Można zatem stwierdzić, iż w ramach 
poszczególnych struktur organizacyjnych ma się do czynienia z następującymi 
sposobami realizacji projektów:
1. w strukturze funkcjonalnej – zarządzanie projektem,
2. w strukturach macierzowych – zarządzanie projektem / zarządzanie projek-

tami,
3. w strukturze zespołowej (projektowej) – zarządzanie projektami,
4. w strukturze „organicznej czystej” – zarządzanie przez projekty.
   Przyjęta klasyfi kacja struktur oczywiście nie wyklucza analizowania procesu 
realizacji projektów w innych strukturach organizacyjnych. Jednakże ze względu 
na przejrzystość podziału i jego stosunkowo dużą prostotę, przyjęto go jako pod-
stawę analizy. 

2. Rola menedżera projektu w strukturze funkcjonalnej 

Analizując zmieniającą się rolę menedżera projektu, warto zwrócić uwagę, 
że punktem odniesienia do jego pozycji i zakresu władzy jest pozycja i upraw-
nienia menedżera funkcjonalnego3. Stanowisko pracy tego ostatniego, w struktu-
rach hierarchicznych jest traktowane jako stały element. Zakres decyzyjny, jakim 
dysponuje menedżer projektu, często jest uzależniony od zakresu u kierownika 
funkcjonalnego. Rozgraniczenie zadań i odpowiedzialności, a tym samym wyzna-
czenie roli każdego z menedżerów, powoduje czytelność podporządkowania dla 
podwładnych i efektywniejszą realizację działań.

2 Nazewnictwo jest tłumaczeniem nazw anglojęzycznych przytoczonych przez: Project Mana-
gement Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Wyd. Project Mana-
gement Institute, Newton Square, Pennsylvania 2000, s. 22–23. W literaturze występuje ono 
też jako: macierz funkcjonalna, macierz zrównoważona i macierz projektowa. Por. Kuprenas J. A., 
Implementation and performance of a matrix organization structure, “International Journal of Proj-
ect Management” 2003, No. 21, s. 51. Zob. także: Larson E.W., Gobeli D.H., Matrix management: 
contradictions and insights, “California Management Review” 1987, vol. 29, No. 4, s. 126–138.

3 Posługując się nazewnictwem stosowanym w literaturze przedmiotu, rozróżniać się będzie 
menedżera funkcjonalnego (hierarchicznego, związanego z działalnością rutynową organizacji) oraz 
menedżera projektu (odpowiedzialnego za realizację projektów). Trudności semantyczne w struk-
turze funkcjonalnej nakazują rozróżnienie kierowników liniowych oraz funkcjonalnych, jednakże 
wymieniany w tekście kierownik funkcjonalny utożsamiany jest z kierownikiem hierarchicznym 
dla zachowania przejrzystości dalszej treści pracy. Por.  B. Bidanda, D. I. Cleland, S. R. Dharwad-
kar, Shared Manufacturing. A Global Perspective, Wyd. McGraw-Hill, Nowy Jork 1993, s. 84.; 
J.R. Schermerborn Jr., Management for Productivity, Wyd. John Wiley & Sons, Nowy Jork, 1993, 
s. 280. 
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Większość literatury przedmiotu wyraźnie rozgranicza zakres uprawnień obu 
typów menedżerów w następujący sposób (tabela 1).

Warto zwrócić uwagę, iż podział ten nie jest sztywny i zmienia się w zależno-
ści od struktury organizacyjnej, w ramach której realizowany jest projekt. Mene-
dżer projektu odgrywa najmniejszą rolę w strukturze funkcjonalnej. Wynika to 
z charakteru projektów realizowanych w tej strukturze. Choć literatura przed-

Tabela 1. Uprawnienie oraz zakres odpowiedzialności menedżerów funkcjonalnych 
i projektowych

Menedżerowie funkcjonalni Menedżerowie projektu
są odpowiedzialni za dostarczenie - 
zasobów (szczególnie w strukturach 
macierzowych, gdyż są ich głównymi 
dyspozytorami);
decydują o sposobie najlepszej inte-- 
gracji zasobów dla potrzeb projektu;
wyznaczają osoby zajmujące się - 
realizacją projektu z komórek im 
podległych;
określają szczegółowy sposób wyko-- 
nania danego zadania przez swoich 
pracowników zaangażowanych 
w wykonanie projektu;
decydują gdzie wykonana zostanie - 
praca na rzecz projektu;
decydują o powrocie i dalszej pracy - 
osób zaangażowanych w projekt;

są odpowiedzialni za stworzenie spe-- 
cyfi kacji oraz określenie parametrów 
technicznych projektu, stworzenie 
budżetu i harmonogramu czasowego 
przy wykorzystaniu danych zasobów 
organizacyjnych;
są odpowiedzialni za osiągnięcie celu - 
projektu oraz zysku na określonych 
przez klienta warunkach;
sygnalizują najwyższemu kierownic-- 
twu o pojawiających się problemach;
podejmują decyzje gwarantujące - 
powodzenie projektu;
przygotowują i wskazują rezerwy - 
zasobów w razie konieczności ich 
użycia; 
składają alternatywne propozycje za-- 
kończenia projektu, jeśli pierwotnym 
sposobem nie można tego osiągnąć;
są punktami kontaktowymi między - 
menedżerami funkcjonalnymi, naj-
wyższym kierownictwem, a klientem;
motywują członków zespołu;- 
identyfi kują wszystkich zewnętrz-- 
nych interesariuszy projektu i starają 
się ich pozyskać;
organizują spotkania z klientem - 
i kluczowymi udziałowcami projektu 
(stakeholders);
współpracują ze sponsorami projektu - 
informując ich na bieżąco o jego sta-
nie oraz wspólnie szukając lepszych 
sposobów rozwiązania problemów;
negocjują warunki kontraktu z wielo-- 
ma komórkami 



116 Elżbieta Nosal-Szczygieł

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Badway M.K., Management as a New Technology, 
McGraw-Hill, New York 1993 s. 205–209.; Bidanda B., Cleland D. I., Dharwadkar S. R., Sha-
red Manufacturing. A Global Perspective, Wyd. McGraw-Hill, Nowy Jork 1993, s. 84.; Cle-
land D.I., Project Management: Strategic Design and Implementation, Wyd. TAB Professional 
and Reference Books, Blue Ridge Summit, Pa., 1990, s. 142. [za:] Bidanda B., Cleland D., 
Dharwadkar S., Shared Manufacturing…, op. cit., s. 84.; Frame J. D., Zarzadzanie projektami 
w organizacjach, Wyd. WIG-PRESS, Warszawa 2001, s. 66–67.; Merwe Van Der A.P., Project 
management and business development: integrating strategy, structure, processes and projects, 
“International Project Management Journal” 2002, Vol. 20., No.5, s. 405.; Pawlak M., Funkcja 
kierownika projektu, “Przegląd Organizacji”  2005, Nr 2, s. 22–25.; Rees W.D., Porter Ch., 
Matrix structures and the training implications, “Industrial and Commercial Training” 2004, 
Vol. 36, No. 5, s. 192.; Weihrich H., Koontz H., Management. A Global Perspective, McGra-
w-Hill, New York 1993, s. 295–296.; Wright J. N., Time and budget: the twin imperatives of 
a project sponsor, “International Project Management Journal” 1997, vol. 15., No. 3, s. 182–
185.; Wysocki R., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami,  Wyd. Helion, Gliwice 2005, 
s. 222–223.

miotu nie określa precyzyjnie zakresu jego obowiązków, można uznać, iż odpo-
wiada on za nakreślenie głównej idei projektu, poszczególnych zadań, jakie 
należy wykonać, harmonogramu czasowego i kosztorysu prac4. Bierze on odpo-
wiedzialność za koordynację wszystkich prac związanych z jego realizacją – 
uzyskanie pożądanego rezultatu w czasie, w jakim oczekiwano oraz w ramach 
przewidzianych środków pieniężnych. Ponieważ menedżer projektu jest osobą 
nadzorującą realizację projektu poprzez różnych kierowników funkcjonalnych5, 
wydaje się zasadnym ustanowienie go osobą odpowiedzialną za raportowanie 
zarządowi o stanie prac. Taka sytuacja powoduje, iż dla menedżera projektu jest 
to czytelny sygnał o umocowaniu i poparciu działań przez zarząd. Dzięki temu 
funkcja ta, w tej strukturze, choć tak mało znacząca, nabiera formalnego cha-

4 Bidanda B., Cleland D. I., Dharwadkar S. R., Shared Manufacturing. A Global Perspec-
tive, Wyd. McGraw-Hill, Nowy Jork 1993, s. 84.

5 Kierownicy funkcjonalni są realizatorami zadań projektowych w tej strukturze. 

Menedżerowie funkcjonalni Menedżerowie projektu
funkcjonalnymi co do warunków 
realizacji projektu w wyznaczonym 
czasie, budżecie i na określonych 
warunkach;
zlecają wykonanie zadania członkom - 
komórek funkcjonalnych pozostawia-
jąc swobodę technicznego ich wyko-
nania kierownikom funkcjonalnym;
kontrolują wykonanie zadania;- 
raportują najwyższemu kierownic-- 
twu przebieg i stan zaawansowania 
projektu;
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rakteru6. Rola menedżera funkcjonalnego, oprócz realizacji zadań projektowych 
polega na wskazaniu i alokacji niezbędnych zasobów, w tym przede wszystkim 
wyznaczeniu osób pomagających, ustaleniu sposobu realizacji zadań oraz o kon-
kretnym miejscu wykonywania zadań. Mają oni bezpośredni wpływ na podejmo-
wane decyzje i wyznaczają realny kształt realizacji projektu. Zakres ich władzy 
i uprawnień jest znacznie większy od uprawnień menedżerów projektu, a wynika 
ze wspomnianego już umocowania w strukturze hierarchicznej. W przypadku, 
dość rzadkim jednak w tej strukturze, kiedy kierownikiem projektu wybrany 
zostanie pracownik, nie zaś kierownik, wpływ ten zwiększa się poprzez władzę 
i autorytet formalny menedżera funkcjonalnego. Warto podkreślić, iż menedże-
rowie projektu odpowiedzialni są w tej strukturze za wskazanie „co?” należy 
zrobić, zaś określenie „w jaki sposób?” pozostaje w gestii menedżerów funkcjo-
nalnych. Zakres uprawnień, jakimi dysponuje więc menedżer projektu jest w tej 
strukturze mocno ograniczony, tak samo jak ograniczona jest istotność i ważność 
projektu realizowanego w takiej strukturze.

3. Rola menedżera projektu w strukturach macierzowych

W strukturach macierzowych, w których bardzo wyraźnie widać nasilający 
się problem podwójnego podporządkowania, proponuje się określenie jej typu, 
a tym samym określenie pozycji, jaką zajmować będą menedżerowie projektu 
i funkcjonalni7. W słabej strukturze macierzowej, dominujący wpływ ma nadal 
menedżer funkcjonalny, pod którego kontrolą zostaje zespół projektowy. Orga-
nizuje on zasoby, także wybiera członków zespołu projektowego, podejmuje 
kluczowe decyzje, ponosi odpowiedzialność za realizację projektu i jego ukoń-
czenie. W obrębie jego zadań pozostaje także motywowanie członków zespołu 
i doradztwo fachowe w zakresie realizacji zadań. Można stwierdzić, że często 
projekty takie realizowane są wewnątrz danego działu, na czele którego stoi kie-
rownik funkcjonalny. Pracownicy są zaangażowani w bardzo niewielkim stopniu 

6 Jest to bardzo znaczące i pomocne w chwili powstawania konfl iktów na linii: menedżer projektu 
– menedżer funkcjonalny. Zazwyczaj w takich sytuacjach organizacja formalna (w tym przypadku 
menedżerowie funkcjonalni) zwyciężają. Zob. szerzej: Badway M.K., Management as a New 
Technology, McGraw-Hill, New York 1993, s. 205.; Rees W.D., Porter Ch., Matrix structures and 
the training implications, “Industrial and Commercial Training” 2004, Vol. 36, No. 5, s. 192.

7 Niejasno określony zakres uprawnień i odpowiedzialności menadżerów projektu i menedżerów 
funkcjonalnych jest źródłem wielu konfl iktów. Dość często, określanie ich pozycji, wymaga bieżącej 
elastyczności. Na dłuższą metę, funkcjonowanie obu rodzajów menedżerów pozbawione swoistej 
symbiozy, jest nieskuteczne i konfl iktogenne. W spór ten zaangażować się musi w takich przypad-
kach władza naczelna danej organizacji, która poprzez mediację pomoże w rozwiązaniu konfl iktu. 
Wyraźne rozgraniczenie ról obu z nich jest zadaniem bardzo trudnym i często musi ulegać zmianie 
ze względu na charakter realizowanych projektów. Raz rozpisane, nie stanowią aksjomatu, jakim 
należy uzasadniać ich kształt.
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w wykonanie projektu. Wynika to z często niewielkiego zakresu zadań, jakie nie-
sie ze sobą projekt8. 

Menedżer projektu zostaje formalnie desygnowany jako nadzorca przebiegu 
realizacji projektu. Ma on mały zakres władzy nad kadrą funkcjonalną podczas 
realizacji projektu. Zostaje mu powierzone doradztwo przy planowaniu oraz 
kontroli. Przekłada się to na stworzenie specyfi kacji oraz określenie parametrów 
technicznych projektu, stworzenie budżetu i harmonogramu czasowego wspól-
nie z kierownikiem funkcjonalnym. W dużej mierze takie czynności wynikają 
zarówno ze znaczenia projektu dla organizacji, często niskiego stopnia jego skom-
plikowania9, a także z dobranej kadry, najczęściej będącej formalnie przypisanej 
do jednego działu. Menedżer ten zatrudniony jest w niepełnym wymiarze godzin. 
Warto zaznaczyć, że również w takim wymiarze zatrudnia się obsługę administra-
cyjną projektu. Menedżerowi projektu przydziela się funkcję reprezentacyjną na 
zewnątrz organizacji, która przekłada się przede wszystkim na kontakty z klien-
tem. Jest on bowiem odpowiedzialny za osiągnięcie konkretnego efektu projektu 
na określonych przez klienta warunkach. 

W zrównoważonej strukturze macierzowej, która zakłada równowagę między 
rolami menedżera funkcjonalnego oraz projektu, widać wyraźnie zwiększenie 
jego bezpośredniego udziału w decyzjach. Odpowiadają oni za zasoby projektu 
i ich pozyskiwanie, choć w dalszym ciągu pozostaje aktualne rozgraniczenie na 
„co?” i „w jaki sposób?” robić. Menedżer projektu jest odpowiedzialny za kon-
trolę projektu, śledzenie procesów w nim występujących. Jest on nadal głównym 
odpowiedzialnym za sukces projektu i przepływ informacji między wszystkimi 
uczestnikami projektu10. Menedżer projektu poświęca na pracę w projekcie cały 
swój czas, co znacznie podnosi jego prestiż i autorytet w organizacji. Również 
udział członków zespołu projektowego zwiększa się do nawet 60% czasu pracy. 
Menedżerowie funkcjonalni pozostają odpowiedzialni za bezpośrednie decyzje 
na poziomie operacyjnym. W praktyce jednak warto podkreślić, że organizacje 
o zrównoważonej i słabej strukturze macierzowej, mają najgorsze wyniki w reali-
zacji projektu. Wynika to najczęściej z faktu, iż funkcja menedżera projektu spro-
wadza się do roli negocjatora. Musi on ciągle zabiegać u wyższego kierownictwa, 
a także samych menedżerów funkcjonalnych, o zasoby konieczne do wykonania 
zadań projektu. Za każdym razem, kiedy następuje zmiana w zasadniczej dzia-
łalności organizacji11, realokacji zasobów, menedżer projektu musi pozyskiwać 

8 Literatura określa ten stopień jako 1–25% etatu pracownika. Por. Project Management Institute: 
A Guide to the Project Management…, op. cit., s. 19.

9 Stopień skomplikowania projektu bywa porównywalny lub większy od zakresu projektów reali-
zowanych w strukturze funkcjonalnej. Ze względu na znajomość technicznych szczegółów („w jaki 
sposób?”) opracowanie specyfi kacji projektu wymaga współpracy z kierownikiem funkcjonalnym. 

10 Zarządem, klientem, członkami zespołu projektowego z kierownikiem funkcjonalnym na 
czele.

11 Działalność ta jest bardzo mocno akcentowana w strukturach macierzowych, gdzie nadal 
odgrywa kluczową rolę.
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nowych członków zespołu projektowego, aby wypełnić lukę. Dlatego też można 
mówić o wysokiej frustracji menedżerów projektu w takich typach struktur12. 

W silnej strukturze macierzowej, rola menedżerów projektu odnosi się do bez-
pośredniego nadzoru nad realizacją i ukończeniem projektu. Skupia on władzę 
decyzyjną i wykonawczą, posiada cały zakres uprawnień niezbędnych do kiero-
wania bieżącą realizacją projektu. Menedżerowie funkcjonalni dostarczają i roz-
dzielają jedynie zasoby dla projektu oraz mogą udzielać konsultacji w specjali-
stycznym zakresie. Menedżerowie projektu, sami mając w zakresie obowiązków 
jedynie realizację projektu, kierują zespołem poświęcającym nawet 95% czasu na 
wykonanie zadań projektowych. Taki podział sprawia, iż w toku dalszego uela-
styczniania struktury13, mogą oni stać się niezależnymi kierownikami posiadają-
cymi własny dział.

4.  Rola menedżera projektu w strukturze zespołowej oraz czystej 
organicznej 

Struktura zespołowa (projektowa)14, dopuszczająca zatrudnianie osób z zew-
nątrz organizacji do realizacji projektu, wymaga ustanowienia jednoosobowego 
kierownictwa projektu w osobie menedżera projektu, i choć można mówić nadal 
o istnieniu menedżera funkcjonalnego, to jednak jego rola jest nie związana 
z projektem. Decyduje on – w porozumieniu z zarządem – o oddelegowaniu pra-
cowników oraz ich powrocie do hierarchii. Nad wszelkimi czynnościami przy 
realizacji projektu czuwa menedżer projektu. To właśnie w tej strukturze można 
mówić o tych działaniach, jakie zostały przedstawione w tabeli 1. Wynika to stąd, 
iż podstawową działalnością zespołu projektowego jest właśnie jego realizacja. 
Dlatego też kierownik projektu przejmuje niektóre z funkcji, przypisane do tej 
pory w strukturach macierzowych do menedżera funkcjonalnego, a więc decyduje 
on o sposobie integracji zasobów, określa szczegółowy sposób wykonania zadań 
i decyduje o miejscu i czasie wykonania zadania. Podział władzy i określenie ról 
poszczególnych członków zespołu jest bardzo ściśle określony i scentralizowany 
w osobie menedżera projektu. Jest on formalnym liderem zespołu i choć upraw-
nienia decyzyjne należą również do członków grupy projektowej, to jednak ma on 

12 Por. Poprawa wyników działalności przez zarządzanie programami i projektami. Pierwsza 
globalna ankieta na temat bieżącego stanu dojrzałości zarządzania projektami w organizacjach, Pri-
ceWaterhauseCoopers, 2004, s. 17. 

13 Ewoluowania jej w kierunku struktury zespołowej.
14 W niniejszej pracy przyjęto, iż ze względu na duże podobieństwo do struktury zespołowej, 

pojęcie struktury projektowej będzie używane równocześnie. Sama struktura projektowa posiada 
również pewne cechy struktury „czystej organicznej”, jednakże ze względu na możliwość prowadze-
nia przez organizacje działalności podstawowej, zdecydowano się umieścić ją bliżej pojęcia struk-
tury zespołowej. Dodatkowo za takim ujęciem sprawy przemawia również fakt, iż struktura „czysta 
organiczna” jest związana z zarządzaniem przez projekty, a te wymagają zmiany kultury organiza-
cyjnej i pełnego dostosowania do wymagań konkretnych klientów.
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decydujący wpływ na kształt projektu i sposób jego realizacji. Mimo, iż taki układ 
uprawnień menedżera projektu zapewnia szybkie podejmowanie decyzji i prze-
pływ informacji, to jednak podkreśla się mogące wystąpić trudności. Odnoszą się 
one przede wszystkim do częstego braku w organizacjach menedżerów projektu 
posiadających wysoki stopień umiejętności technicznych oraz interpersonalnych, 
niewspółmierność odpowiedzialności i władzy menedżera projektu oraz częstej 
niemożności przeprowadzenia oceny umiejętności posiadanych przez członków 
zespołu. Wzrost zakresu zadań kierownika projektu wymaga bowiem wielu klu-
czowych umiejętności, często nie związanych bezpośrednio z technicznym wyko-
naniem projektu. 

W ostatniej omawianej strukturze organizacyjnej następuje ukształtowanie peł-
nego, samodzielnego zespołu projektowego, na którego czele stoi menedżer pro-
jektu. Ponieważ w strukturze „organicznej czystej” nie ma tradycyjnie rozumianej 
działalności podstawowej, nie można też mówić o istnieniu menedżera funkcjo-
nalnego. Menedżer kierujący projektem jest całkowicie odpowiedzialny za wszel-
kie podejmowanie przez siebie oraz zespół działania i posiada wyznaczony przez 
zarząd organizacji zakres swobody w podejmowaniu decyzji. Jego rola w projek-
cie jest więc ograniczona tylko przez ten jeden czynnik. 

Zakończenie

Przedstawiona w pracy ewolucja roli menedżera projektu, nasuwa pewne 
spostrzeżenia. Począwszy od struktury funkcjonalnej, mało elastycznej, w której 
osoba kierująca projektem jest postacią odgrywającą marginalną rolę, obserwuje 
się wzrost znaczenia menedżerów projektów. Przekłada się to na wzrost elastycz-
ności, a tym samym efektywności struktury organizacyjnej. Zwiększanie upraw-
nień i władzy menedżerów projektu, którzy w dużej mierze odpowiedzialni są za 
stworzenie tego, czego pragnie klient, pozwala niejako na otwarcie się organizacji 
na zewnątrz. Obserwując zmianę roli, jaką odgrywa on w poszczególnych struk-
turach, nasuwać może się skojarzenie, iż wyznacznikiem elastyczności struktury 
jest jego pozycja. Zwiększający się udział menedżera projektu w podejmowaniu 
decyzji w strukturach macierzowych, aż do ustanowienia go samodzielnym decy-
dentem w strukturach organicznych, przekłada się na lepsze zaspakajanie potrzeb 
klienta. Wynika to z pełniejszego rozeznania jego potrzeb przez menedżera pro-
jektu i lepszego doboru czynności i zadań, jakie będą realizowane. Usamodziel-
nienie się tego menedżera, wyzwala go także spod wpływu menedżerów funkcjo-
nalnych, którzy za pośrednictwem projektów chcą realizować własne cele. Wynika 
to z różnicy priorytetów, jakie posiada każdy z nich. Analizując, zarówno same 
struktury, jak i rolę menedżera projektu w nich, nasuwa się też stwierdzenie, iż dla 
organizacji, które zamierzają w przyszłości zwiększać udział i znaczenie projek-
tów w ogólnej działalności, niezbędne jest odpowiednie zaprojektowanie pozycji 
osoby, która będzie kierować projektem. Podjęcie takich starań wymusza także 
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przemyślenie układu całej struktury w ten sposób, by w jak największej symbiozie 
pozostawały wszelkie jej elementy. 
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EWOLUCJA ROLI MENEDŻERA PROJEKTU W RÓŻNYCH 
STRUKTURACH ORGANIZACYJNYCH

Streszczenie

Niniejszy artykuł prezentuje zmieniającą się rolę menedżera projektu w zależ-
ności od zmiany struktury organizacyjnej, w ramach której realizowany jest pro-
jekt. Zaprezentowany proces ewolucji w kierunku pełni władzy menedżera pro-
jektu, oparty został na prezentacji czterech zasadniczych struktur: funkcjonalnej, 
macierzowej (wraz z jej odmianami: słabej, zrównoważonej oraz silnej), zespoło-
wej i czystej organicznej.

Słowa kluczowe: menedżer projektu, ewolucja roli menedżera projektu, 
implikacje typu stymulatory organizacji.

EVOLUTION OF PROJECT MANAGER`S ROLE IN VARIOUS 
ORGANIZATIONAL STRUCTURES

Abstract

The paper presents changing role of project manager in dependence of change 
of organizational structure, in frames which project is realized. The presented pro-
cess of evolution in direction to full power of project manager, was leaning on 
introductions four the principal structures: functional, matrix (together with her 
changes: weak, balanced as well as strong), team and clean organic structures.

Key words: project manager, evolution of the project manager’s role, 
implications like organisation stimulatores.
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ZNACZENIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ
W PROCESIE ZMIAN

Wstęp

Przeprowadzenie zmian strategicznych bez zmian kultury organizacyjnej jest 
często popełnianym błędem. Kultura to zbiór metod i zasad, stworzonych przez 
społeczeństwo lub organizację, by poradzić sobie z regularnymi problemami, 
które je spotykają1. Kultura organizacyjna (KO) składa się ze względnie trwałych 
elementów, kształtowanych przez lata i właśnie dlatego jest tworem praktycznie 
niewzruszonym. Może ona być przeszkodą lub wsparciem w przeprowadzanym 
procesie przemian. Zbiór wartości, norm i przekonań, które wyznają zatrudnieni 
w przedsiębiorstwie może wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa i jego sukces. Kwa-
lifi kacje pracowników, ich doświadczenia, system komunikacji, tradycje i obrzędy 
dominujące w danym przedsiębiorstwie to również bardzo istotne elementy kultury 
organizacyjnej. Kultura nadaje zatrudnionym pewien poziom stabilizacji i bezpie-
czeństwa, dlatego też bardzo trudno zmienić jej elementy. Niezwykle trudno jest 
zdefi niować kulturę, gdyż jest ona pojęciem wielowymiarowym, obejmującym 
niepisane i nieformalne wskazówki jak postępować. Po sformułowaniu strategii 
i wizji zmiany należy tak pokierować zachowaniem i postawami pracowników, 
by wspomóc realizację programu przemian. Kultura organizacyjna wzmacniająca 
działania na rzecz przemian nosi nazwę kultury zmiany. Założenia, normy i war-
tości, a także artefakty w przedsiębiorstwie stojącym przed implementacją prze-
mian, powinny zostać tak przeobrażone, by zmiany te umożliwić. Należy również 
mieć na uwadze, że gdy istnieje wyraźny konfl ikt między kulturą a zmianą, kultura 
zawsze wygra, ponieważ jest wartością dobrze zakorzenioną w świadomości pra-
cowników i trwałą.

* Autorka jest asystentem w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie.

1 F. Trompenaars, P. Woolliams, A new framework for managing change cross cultures, “Journal 
of Change Management” 2003, Vol. 3, No. 02, s. 363.
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Metodyka implementacji zmian w kulturze organizacyjnej

W literaturze podkreśla się, że zmiana kultury organizacyjnej, choć jest proce-
sem trwającym bardzo długo, to właściwie zaplanowana i kierowana jest jak naj-
bardziej możliwa. Gdy nowe doświadczenie podpowie pracownikom, że można 
działać skuteczniej, zmiana kultury organizacyjnej zostanie przez pracowników 
przyjęta z dużą aprobatą2. Niezależnie od kierunku zmiany, zmianę KO rozpo-
czyna się od analizy istniejącej. Kolejnym krokiem jest zdefi niowanie kultury 
pożądanej i określenie różnicy kulturowej, którą należy wyeliminować3. Proces 
zmian kultury organizacyjnej można ująć w sześciu następujących etapach4:
1. Osiągnięcie wspólnego stanowiska w sprawie stanu obecnego.Grupa złożona 

z członków kierownictwa i kluczowych pracowników powinna ocenić cało-
ściowo obecną kulturę organizacyjną. Należy uwzględnić tych, którzy będą 
zaangażowani we wdrażanie inicjatyw, i tych których zgoda jest nieodzowna, 
aby zapewnić pomyślne przeprowadzenie zmian. Osoby te należy uczulić na to, 
że oceniają całą organizację, a nie jedynie jeden wydział, a także dostarczyć im 
pomocnych narzędzi do stworzenia profi lu kulturowego (kwestionariusze lub 
ankiety stworzone przez konsultantów i ekspertów).

2. Osiągniecie wspólnego stanowiska w sprawie stanu pożądanego. Ponowne prze-
prowadzenie etapu pierwszego, lecz tym razem osoby uczestniczące, w two-
rzeniu profi lu kulturowego tworzą wizję pożądanej kultury organizacyjnej. 
Zafałszowania stanu obecnego i pożądanego można uniknąć dzięki oddzielnej 
analizie obu kultur. Badani odpowiadają na pytania: Jaka będzie musiała być 
nasza organizacja w przyszłości? Z jakich tendencji powinniśmy zdawać sobie 
sprawę? W czym jesteśmy obecnie spóźnieni, a w jakiej dziedzinie wiedziemy 
prym? Nie wolno lekceważyć żadnej z ocen i dokonywać ocen uśrednionych.

3. Stworzenie wspólnej wizji pożądanej kultury – porównanie profi lu pożądanego 
i obecnego. Należy wspólnie określić co się zmieni, a co powinno zostać nie-
zmienione.

4. Opisywanie kultury organizacyjnej za pomocą historyjek i anegdot – zespół 
powinien opowiedzieć o dwóch lub trzech wydarzeniach czy faktach, które 
ukazują wartości jakie powinny dominować w przyszłej kulturze. Jasno sfor-
mułowane anegdoty odgrywają tą samą rolę co wizja przyszłości, lecz są 
znacznie skuteczniejszym narzędziem informowania o cechach nowej kultury 
niż wykresy, opisy strategii czy przemówienia.

5. Przyjęcie strategii działania – określenie konkretnych działań, jakie należy 
podjąć, aby wprowadzić pożądane zmiany. Warto odpowiedzieć na następujące 
pytania: Od jakich drobnych rzeczy można zacząć, z czego można zrezygno-

2 Kultura organizacyjna w zarządzaniu, red. G. Aniszewska, PWE, Warszawa 2007, s. 204–206.
3 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 157–159.
4 K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Ofi cyna Ekonomiczna, 

Kraków 2006, s. 85– 97.
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wać? Co należy lansować i upowszechniać, aby uzyskać poparcie dla zmian? 
Jakie środki trzeba zgromadzić? Jakie procesy czy systemy wymagają przepro-
jektowania?

6. Opracowanie planu wdrożenia zmian. Należy wytyczyć główne cele, opierając 
się na analizach przeprowadzonych na etapie 4 i 5. Najlepiej wybrać cztery 
działania i każde z nich zlecić innemu, specjalnie do tego celu powołanemu 
zespołowi. Warto pracowników podzielić na trzy grupy, przy czym głównym 
kryterium podziału byłaby przynależność do określonego szczebla schematu 
organizacyjnego. Grupa 1 (kierownictwo najwyższego szczebla) opracowuje 
i jasno przedstawia wizje przyszłości, opracowuje zasady wprowadzenia zmian 
organizacyjnych i kulturowych. Następnie opracowuje plan działań dla każ-
dego członka z osobna i dla całej grupy. Kolejnym krokiem jest przekazanie 
opracowanych reguł innym osobom (nauka) i wyjaśnienie powodów wprowa-
dzenia nowej kultury. Osoby uczone tworzą grupę 2 i analogicznie: poznają 
nową kulturę, tworzą program działania, by ją wdrożyć, uczą innych jej zasad 
i kontrolują ich przestrzeganie, tak jak ich postępowania monitorowała grupa 
1. Grupa 2 uczy i ocenia grupę 3.
Nieco inaczej metodykę implementacji zmian w kulturze organizacyjnej uka-

zują K. Doppler i Ch. Lauterburg5, którzy podkreślają znaczenie sformułowania 
obecnej i przyszłej kultury. Siedmioetapowy proces wdrażania i umacniania nowej 
kultury organizacyjnej, powinien ich zdaniem zostać poprzedzony dokładnym 
określeniem „ Stanu – jest” i „ Stanu – powinno być”. „ Stan – jest” analizuje się 
wraz z pracownikami organizacji zadając im szereg pytań i przedstawiając kwe-
stionariusze diagnozujące kulturę.

Typologia i diagnostyka kultury organizacyjnej

Istnieje wiele typologii kultur organizacyjnych, których poznanie jest pierw-
szym krokiem pozwalającym na analizę i diagnozę kultury danego przedsiębior-
stwa. Niniejsze opracowanie przedstawia tylko te klasyfi kacje, których znajomość 
może pomóc w identyfi kowaniu aktualnej kultury przedsiębiorstwa przygotowu-
jącego się do przeprowadzenia procesu zmian. Większość klasyfi kacji przedstawia 
kulturę organizacyjną w czterech wymiarach, tak jak dokonuje tego klasyfi kacja 
kultur według Handy’ego (tab. 1).

Tabela 1. Klasyfi kacja kultur wg Charles’a Handy’ego
Rodzaj 
kultury Symbol Charakterystyka kultury

Kultura 
władzy

Typowa raczej dla małych organizacji i charakteryzuje się 
centralnym umieszczeniem władzy, w rękach jednej lub 
kilku osób.

5 K. Doppler, Der Change Manager, Campus, Frankfurt 2003, s. 458–465.
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Rodzaj 
kultury Symbol Charakterystyka kultury

Kultura
roli

Organizacja bazuje na stabilności i kompetencjach, podzie-
lona jest na funkcjonalne działy, w których menedżer odgry-
wa rolę łącznika. W przedsiębiorstwie panuje jasny podział 
odpowiedzialności określony procedurami i strukturami.

Kultura 
zadaniowa

Priorytetem jest realizacja wyznaczonych zadań a źródłem 
władzy i autorytetu posiadanie wysokich kompetencji. Do-
minuje w niej nastawienie na rozwój wewnętrzny. Struktura 
jest zmienna, a zaletą takiej organizacji jest duża elastycz-
ność.

Kultura 
osobowa

Kultura ta zorientowana jest na potrzeby pracowników, 
którzy są podmiotem troski i największym kapitałem orga-
nizacji. Zmiana musi więc zaspakajać podstawowe potrzeby 
indywidualne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Zgud, M. Pacek, Menedżer w roli lidera zmiany – jak 
komunikować zmiany w różnych kulturach organizacyjnych (1) i (2), www.centrumwiedzy.edu.pl 
(28.06.2007).

Kultury danego przedsiębiorstwa nie można jednak rozpatrywać w oderwaniu 
od kultury kraju, w którym prowadzi ono swoją działalność gospodarczą. Rela-
cję pomiędzy kulturą narodowościową a kulturą organizacji badał Hofsted (1980), 
wyróżniając cztery następujące wymiary:

Indywidualizm i kolektywizm – określają skłonność organizacji do pracy gru-
powej i dominację w przedsiębiorstwie interesów jednostki bądź zespołowych. 
Kulturą, w której każda jednostka żyje przede wszystkim dla siebie jest społeczeń-
stwo północnoamerykańskie. Przykładem kultury kolektywistycznej, w której 
dominują grupy, a osoby spoza nich są dyskryminowane jest kultura społeczeń-
stwa japońskiego.

Dystans władzy – duży dystans władzy związany jest z autorytaryzmem i cen-
tralizacją decyzji. Mały natomiast ze wspólnie podejmowanymi decyzjami. Społe-
czeństwo, które przeciwstawia się wszelkim dysproporcjom to przede wszystkim 
Austriacy i Duńczycy. Kultura ekwadorska, wenezuelska i panamska, to te w któ-
rych hierarchia uznawana jest za naturalną.

Poziom niepewności – określa czy skłonność do kontrolowania sytuacji i tole-
rancja ryzyka w działaniu jest duża, czy mała. Inaczej wymiar ten może określić 
jako wskaźnik wrażliwości społeczeństwa na zmiany, co jest niezwykle istotnym 
kryterium w wypadku zmian restrukturyzacyjnych przeprowadzanych w podmio-
tach gospodarczych działających na terenie danego kraju. Społeczeństwem wrażli-
wym na nowości, dążącym do stabilności i wierzącym w autorytety i pewniki jest 
społeczeństwo Malezji i Gwatemali. Przeciwieństwem są społeczności Izraela, 
Danii i Austrii, które to przyjmują niespodziewane wydarzenie bez obaw i traktują 
je jako ciekawe wyzwanie.

Stopień postrzegania stereotypów związanych z płcią w działalności danej 
organizacji – męskość organizacji wyraża się w rywalizacji, agresywności, ambi-
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cjach i chęci osiągnięcia sukcesu materialnego przez pracowników. Władczy styl 
męski, dominujący w Japonii i Austrii często stanowi przeszkodę we wdrażaniu 
zmian6. Kobiecość to dominujący stereotyp człowieka łagodnego, troszczącego 
się o relacje interpersonalne, współczującego i chętnie pomagającego słabszym. 
Kultura ta dominuje w Szwecji, Danii, Norwegii oraz Holandii7.

Po uwzględnieniu kraju, w którym prowadzi swoją działalność dany podmiot 
gospodarczy, koniecznością jest wzięcie pod uwagę otoczenia danego przedsię-
biorstwa, uwzględniając dwa wymiary kultur: ryzyko działania fi rmy na rynku 
oraz szybkość otrzymywania informacji zwrotnej z rynku na temat zachowań kon-
kurencji i klientów. Deal i Kennedy wyróżnili cztery rodzaje kultur korporacyj-
nych, których charakterystykę przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Typologia kultur według T.A. Deal’a i A.A. Kennedy’ego

Kryteria
Ryzyko podejmowanych działań

duże małe

Szybkość 
informacji 
zwrotnej

wolna

Kultura hazardowa
Pomyłki są tu bardzo kosztowne. 
Nacisk kładzie się na ilość i krótką 
perspektywę czasową, kosztem ja-
kości. Wspólne spotkania, obrzędy 
i częste kontakty osobiste podtrzy-
mują motywację. Kultura ta tworzy 
swoich własnych bohaterów, takich 
jak sprzedawca czy pracownik 
roku. Kultura ta nie sprzyja rozwią-
zywaniu złożonych problemów.

Kultura rutyniarzy (procesu)
Najważniejsze jest to co wykonuje się 
obecnie, a nie odłożone w czasie efekty 
działań. O potknięciach i sukcesach or-
ganizacji interesariusze dowiadują się 
tylko wówczas, gdy pojawią się skargi. 
Istnieje sztuczność więzi międzyludz-
kich, a osoby które chronią organizację 
uważane są za bohaterów. Ważna jest po-
zycja formalna osoby, której działania są 
nadmiernie rozdrabniane i bardzo często 
celebrowane. Panuje ogólna niechęć do 
innowacji.

szybka

Kultura indywidualistów (macho)
Najważniejsza jest szybkość dzia-
łania, wiedza jednostki, tempera-
ment, nieokazywanie słabości, za-
ciętość walki i agresywność. Liczy 
się korzystanie z szans, szybkie 
awanse i krótkookresowe działanie 
z natychmiastowymi rezultatami. 
Przejawy tej kultury widać w za-
wodzie policjanta, maklera i chi-
rurga oraz w branży rozrywkowej 
i reklamie.

Kultura zrównoważona (wyważona, 
mieszana)
Charakterystyczna jest rozwaga, rozsą-
dek decyzji przy jednoczesnym szacun-
ku dla hierarchii i doświadczenia. Dużą 
rolę odgrywają w niej autorytety i osoba 
mentora. Małe ryzyko sprzyja wplataniu 
w działanie elementów zabawy. Kultura 
ta jest charakterystyczna dla zawodów 
takich jak: sprzedawca detaliczny, akwi-
zytor, pracownik fi rmy komputerowej.

Źródło: opracowanie własne na postawie: E. Masłyk-Musiał, Organizacje w ruchu. Strategie za-
rządzania zmianami, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 123–124 oraz A. Zarębska, Zmiany 
organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difi n, Warszawa 2002, s. 129–130.

6 E. Masłyk-Musiał, Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Ofi cyna Ekono-
miczna, Kraków 2003, s. 126.

7 A. Zarębska, Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difi n, Warszawa 
2002, s. 127– 128.
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Każda organizacja posiada unikatową, dominującą kulturę, której określenie 
cech jest możliwe dzięki obserwacji zachowań zatrudnionych w niej pracowni-
ków i sposobie wykorzystania przez nich czasu pracy, analizie procedur rekrutacji, 
a także ocenie przedsiębiorstwa przez klientów i konkurencję. Diagnozując kul-
turę organizacyjną warto zwrócić uwagę na możliwość występowania następują-
cych kultur:
– kultura słaba
– kultura silna
– kultura introwertyczna
– kultura ekstrawertyczna
– kultura zachowawcza
– kultura innowacyjna
– kultura pozytywna
– kultura negatywna
– kultura wysokokontekstowa
– kultura niskokontekstowa.

Jedną z dodatkowych cech kultury organizacji jaką jest siła, określa się poprzez 
jej wyrazistość, stopień upowszechnienia, głębokość zakorzenienia, zakres obo-
wiązywania i sposób podtrzymywania. Wyrazista kultura to ta, w której dla pra-
cowników jest jasne jakie zachowania są pożądane, a informacja o obowiązują-
cych standardach jest ciągle przypominana poprzez symbole i rytuały. Stopień 
upowszechnienia można zbadać poprzez określenie skali znajomości kultury orga-
nizacyjnej przez pracowników wszystkich szczebli w schemacie organizacyjnym. 
Głębokość zakorzenienia bada czy deklaracje urzeczywistniają się w codziennym 
działaniu pracowników. Zakres obowiązywania to cecha kultury, która określa 
obszary pracy i życia człowieka, w których dane zasady obowiązują (np. doty-
czą również sfery prywatnej). Kulturę podtrzymuje się natomiast poprzez system 
sankcji obowiązujących za niezgodność zachowań z dominującymi wzorcami8. 
Silna kultura organizacyjna to taka, w której pracownicy mają spójne przekona-
nia i normy. Wartością w organizacjach o silnej kulturze są utalentowani, kompe-
tentni pracownicy, których charyzma zachęca innych do udziału w procesie zmian. 
W organizacji tej dominuje nastawienie proefektywne, a znaczącą rolę przypisuje 
się wizjonerskim przywódcom. Benchmarking pozwala na naukę od najlepszych, 
czemu sprzyja nacisk na transfer wiedzy pomiędzy pracownikami. Najlepiej funk-
cjonujące w obecnym świecie biznesu przedsiębiorstwa to właśnie te, których kul-
tura jest kulturą silną. Kultura słaba natomiast hamuje rozwój organizacji przede 
wszystkim ze względu na brak wspólnych i powszechnie akceptowanych norm. 
Różnica pomiędzy cenionymi wartościami, występująca pomiędzy komórkami 
organizacyjnymi przedsiębiorstwa (piony, działy, wydziały) utrudnia utworzenie 
koalicji na rzecz zmian. Lider to osoba bazująca na pewności siebie, lecz nie na 

8 Kultura organizacyjna w zarządzaniu, op.cit., s. 23–24.
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swych kompetencjach. Przedsiębiorstwa właśnie z tego powodu są źle zarządzane. 
W organizacji o kulturze słabej powszechne są konfl ikty, brak zadowolenia z wła-
snej pracy oraz krótkowzroczność objawiająca się brakiem zdolności dostrzegania 
szans i zagrożeń płynących z otoczenia9. Nie da się jednak w sposób jednoznaczny 
określić czy kultura słaba, czy silna jest pożądaną w sytuacji zmiany. Jak podaje 
G. Aniszewska, silna kultura powoduje zamknięcie się pracowników we własnym 
kręgu oraz przywiązanie do dotychczasowych schematów. Przystosowanie się do 
nowych norm jest wówczas bardzo trudne, a utrata dotychczasowych związana 
jest z odczuwaniem bardzo dużego bólu10. Silna kultura nie decyduje bowiem 
o trwałości organizacji. W przedsiębiorstwie decydującym się na przeprowadze-
nie przemian idealnym rozwiązaniem byłoby występowanie kultury silnej, lecz 
z dużą zdolnością adaptacji. Silna zewnętrza zdolność adaptacji pozwala na zro-
zumienie misji i strategii podmiotu gospodarczego oraz zachęca pracowników do 
zaangażowania się w działanie na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. Mając na uwadze nastawienie przedsiębiorstwa do otoczenia, 
w literaturze wyróżnia się kulturę introwertyczną i ekstrawertyczną. Przedsiębior-
stwa introwertyczne niechętnie komunikują się z otoczeniem, są skierowane na 
swoje wnętrze i samowystarczalne. Kultura ekstrawertyczna natomiast, cechuje 
się otwartością na ryzyko i otoczenie. Wadą jest jednak słaba więź pracowników 
z przedsiębiorstwem i powszechnie obowiązujące nastawienie na wykonanie 
zadania. Ważne jest więc, by w kulturze ekstrawertycznej pokazać pracownikom 
szanse osobiste, jakie niesie ze sobą wprowadzana zmiana11.

W zależności od tego czy przedsiębiorstwo zorientowane jest na przeszłość, 
czy przyszłość wyróżniamy kulturę zachowawczą i kulturę innowacyjną. W kul-
turze zachowawczej poczucie bezpieczeństwa dają formalne reguły, ważne jest 
tytułowanie, ceniona postać założyciela przedsiębiorstwa i ceremoniały. Kultura 
innowacyjna chętnie podejmuje ryzyko w burzliwym otoczeniu przedsiębior-
stwa. Patrzenie na przyszłość jako na szansę dla przedsiębiorstwa sprzyja imple-
mentacji w nim przemian. Istotna jest również diagnoza kultury organizacyjnej 
pod względem emocji jakie w niej panują. Kultury pozytywne, inaczej zwane 
konstruktywnymi są pożądanymi w realizacji przemian w przedsiębiorstwie. Kul-
tura negatywna cechuje się chłodem emocjonalnym, subordynacją, izolowaniem 
się od siebie pracowników, wzajemną antypatią i konserwatyzmem12. Wszystkie 
wymienione cechy stanowią przeszkodę w realizacji zmian.

Istotnym elementem kultury organizacyjnej są artefakty, do których oprócz 
wartości i norm zachowania (artefakty behawioralne) zaliczamy również: mity 
i sagi, system językowy i metafory, symbole, rytuały oraz ceremoniały, jak rów-

9 E. Masłyk-Musiał, op.cit., s. 122–123.
10 Kultura organizacyjna w zarządzaniu, op.cit., s. 24.
11 L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji. Identyfi kacja kultury znanych fi rm, PWN, War-

szawa 1999, s. 56.
12 L. Zbiegień-Maciąg, op.cit., s. 50–56. 
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nież artefakty fi zyczne, takie jak wyposażenie wnętrz i organizacja biura13. Kultura 
organizacyjna określana jest również przez artefakty językowe (język, opowia-
dania, mity). W kulturze wysokokontekstowej, powszechnej w Japonii najważ-
niejszą rolę odgrywa przekaz niewerbalny, a więc aluzje, podteksty i mowa ciała. 
W kulturze niskokontekstowej decydujący jest bezpośredni, dosłowny przekaz 
werbalny. Kultura taka występuje przykładowo w Szwajcarii14. Niemożliwością 
jest określenie, która z tych kultur sprzyja przeprowadzeniu przeobrażeń w przed-
siębiorstwie. Jedną z przyczyn stosowania tak wielu wymiarów w diagnozowaniu 
kultury organizacyjnej jest fakt, że zagadnienie to jest niezwykle szerokie i może 
być rozpatrywane z różnych punktów widzenia (diagnoza dokonana przez dyrek-
torów naczelnych, podwładnych lub doradców zewnętrznych). Quinn i Cameron15 
stworzyli model wartości konkurujących (rys. 1), który kulturę organizacyjną 
danego podmiotu określa na podstawie czterech, wzajemnie przeciwstawnych 
zestawów kryteriów:
– elastyczność i swoboda działania
– stabilność i kontrola
– orientacja na pozycję w otoczeniu i zróżnicowanie
– orientacja na sprawy wewnętrzne i integracja.

Model ten jest pomocny w diagnozowaniu stanu obecnego kultury organiza-
cyjnej, jak również w tworzeniu profi lu pożądanego. Autorzy podkreślają jednak, 
że nie jest to narzędzie doskonałe, lecz skuteczne i przede wszystkim pozwalające 
zredukować liczbę wymiarów kultury poddawanej analizie, uwzględniając tylko 
te, które decydują o efektywności organizacji. W 80 % organizacji istnieje domi-
nujący typ kultury a pomocą w określeniu tego typu jest kwestionariusz OCAI 
(Organizational Culture Assessment Instrument)16. Pozwala on na ocenę, który 
z typów kultur: hierarchii, rynku, klanu czy adhoracji jest typem najsilniej zakorze-
nionym w danym podmiocie gospodarczym. Odpowiedź na pytania umieszczone 
w kwestionariuszu OCAI pozwoli na stworzenie modelu wartości konkurujących 
dla danego przedsiębiorstwa.

Organizacje o dominującej kulturze hierarchii to miejsca w wysokim stop-
niu sformalizowane i zhierarchizowane. Gwarancją spójności są przepisy, zasady 
i procedury. Przywódcy są dobrymi organizatorami, kontrolerami, obserwatorami, 
administratorami, koordynatorami i potrafi ą nakłonić pracowników do wydajnej 

13 J.M. Higgins, C. Mcallaster, If you want your strategic change, don’t forget to change 
your cultural artifacts, “Journal of Change Management” 2004, Vol. 4, No. 03, s. 64.

14 G. Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000, s. 60. 
15 K.S. Cameron, R.E. Quinn, op.cit., s. 40.
16 Kwestionariusz OCAI bazuje na sześciu wymiarach treści. Są to: ogólna charakterystyka orga-

nizacji; styl przywództwa w organizacji, czyli ogólne podejście do zarządzania; styl zarządzania 
pracownikami, czyli sposób traktowania i kształtowania cech środowiska pracy; cechy zapewniające 
spójność, czyli mechanizmy jednoczące organizację; sprawy, na które kładzie się największy nacisk, 
czyli czynniki kształtujące strategię organizacji; kryteria sukcesu, które określają jak defi niowane 
jest zwycięstwo oraz jakie osiągnięcia są nagradzane i chwalone. 
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pracy. Efektywność organizacji przejawia się w sprawności, terminowości oraz 
w pracy bez zakłóceń. W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi konieczne jest 
posiadanie eksperta w dziedzinie administracji, który skupi się na procesach reor-
ganizacji i tworzenia sprawnej infrastruktury. Utrzymanie niezakłóconego funk-
cjonowania organizacji oraz przestrzeganie procedur to nadrzędny cel organizacji 
o kulturze hierarchii. Kultura ta występuje w administracji publicznej, czego przy-
kładem może być urząd skarbowy. Kultura rynku natomiast dominuje w organiza-
cjach zorientowanych silnie na sprawy zewnętrzne i kształtowanie własnej pozycji 
w otoczeniu. Kultura ta skupia się przede wszystkim na przeprowadzeniu transak-
cji, by zdobyć przewagę konkurencyjną. Rentowność, pozycja na rynku, wyniki 
końcowe, baza stałych klientów, czyli troska o wydajność i konkurencyjność to 
podstawowe zadania omawianej kultury. Przywódcy dopingują ludzi do ciężkiej 
pracy, poganiają, promują rywalizację i nadzorują. Dominuje troska o realiza-
cję zadań, a pracownicy są ambitni i nastawieni na osiągnięcie wyznaczonych 
celów. Kultura ta dominuje przede wszystkim w handlu. Kultura klanu występuje 
w organizacjach typu rodzinnego, gdzie górują wspólnie wyznawane wartości 
i duże poczucie wspólnoty. Organizacja promuje pracę zespołową, dba o właściwą 
atmosferę pracy i rozwój pracowników. Przywódcy traktowani są jako mentorzy, 
opiekunowie, a nawet jak rodzice. Kryteriami efektywności są morale pracowni-
ków i rozwój zasobów ludzkich. Obserwuje się wysoki stopień zaangażowania. 
Trudno jednak wskazać branżę, w której dominuje kultura klanu. Kultura adho-
racji to kultura przedsiębiorstw, w których sukces zapewniają przede wszystkim 
innowacje. Słowo „adhoracja” pochodzi od wyrażenia ad hoc, gdyż w wypadku tej 
kultury mamy do czynienia z doraźnie powoływanymi, dynamicznymi grupami, 

Rysunek 1. Model wartości konkurujących wg Camerona i Quinna
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Źródło: K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Ofi cyna Ekono-
miczna, Kraków 2006, s. 40.
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które są rozwiązywane, gdy tylko zadanie zostanie wykonane. Jest to organiza-
cja dynamiczna, przedsiębiorcza i kreatywna. Ludzie chętnie ryzykują i potrafi ą 
szybko dostosować się do zmian. Dobry przywódca jest wizjonerem, innowato-
rem i ryzykantem. Ważne jest by być pionierem w swojej dziedzinie. Sukces to 
ilość unikatowych wyrobów i usług oferowana przez dany podmiot. Organizacja 
zachęca do swobody i wykazywania się inicjatywą. Organizacje o kulturze adhora-
cji można spotkać w lotnictwie, w branży komputerowej, w działalności doradczej 
i w przemyśle fi lmowym. Czasami jednostki organizacyjne o cechach adhoracji 
występują w obrębie przedsiębiorstwa, w którym dominuje kultura innego typu 
(działy odpowiedzialne za badania i rozwój)17. Autorzy modelu wartości konku-
rujących przeprowadzili wywiad z czterdziestoma tysiącami dyrektorów z ponad 
tysiąca organizacji i stworzyli na tej podstawie przeciętny profi l kultury (rys. 2), 
który może stać się wzorcem porównań. Dominującą kulturą w przebadanych 
przedsiębiorstwach jest więc kultura rynku. Większą rolę odgrywają również 
wzorce zachowań i wartości charakterystyczne dla kultury hierarchii i klanu. Naj-
mniejsze znaczenie odgrywa kultura najbardziej sprzyjająca zmianom, jaką jest 
kultura adhorancji.

Z badań przeprowadzonych w Polsce przez A. Sitko-Lutek18 (zgodnie z kla-
syfi kacją kultur według Handy’ego) w siedmiu organizacjach przechodzących 
proces transformacji (zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, jak 
i handlowe) można wnioskować, że dominującym typem kultury, rozpowszech-

17 K.S. Cameron, R.E. Quinn, op.cit., s. 41–64.
18 A. Sitko-Lutek, Kultura organizacyjna okresu transformacji, w: Zarządzanie wiedzą a procesy 

restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, TNOiK, Kraków 2000, s. 137.
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Rysunek 2. Przeciętny profi l kultury wg modelu wartości konkurujących

Źródło: K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Ofi cyna Ekono-
miczna, Kraków 2006, s. 73.
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nionym w tych przedsiębiorstwach jest zbiurokratyzowana kultura ról. Wynika 
to ze specyfi ki scentralizowanego systemu zarządzania, który dominował w prze-
szłości w przedsiębiorstwach, które przechodziły proces restrukturyzacji. Kultura 
ta bazuje na władzy formalnej, hierarchii, poszanowaniu reguł i procedur oraz 
komunikacji pionowej. Obecnie zdecydowanie ważniejsza jest rola, niż to kto ją 
pełni. Pracujący w przedsiębiorstwach o kulturze roli posiadają poczucie bez-
pieczeństwa, nie wymaga się od nich aktywności i innowacyjności, a przez to 
osoby te są niechętne do zmian i mało przedsiębiorcze. Najsilniej pożądanym 
przez respondentów typem kultury jest natomiast kultura zadań. Cechuje się ona 
licznymi proefektywnościowymi, uniwersalnymi wartościami takim, jak: praca 
zespołowa, innowacyjność, elastyczność, troska o kompetencje. Najważniejsze są 
potrzeby pracowników i ich rola w przedsiębiorstwie.

Model stworzony przez Camerona i Quinna w 1998 roku powstał z analizy 
modelu stworzonego przez Handy’ego w 1993 roku, a na ich podstawie Trompe-
naars i Woolliams19 w roku 2003, stworzyli model skrajnych stereotypów kultur 
organizacyjnych. Autorzy wyróżnili cztery typy kultur na podstawie następują-
cych wymiarów:
– zadanie lub osoba (wysoka lub niska formalizacja)
– hierarchizacja lub egalitaryzm (wysoka lub niska centralizacja).

Model skrajnych stereotypów kultur korporacyjnych wyodrębnił:
1. Kulturę inkubatora – o niskim poziomie centralizacji i formalizacji. Organiza-

cja o kulturze inkubatora zorientowana jest na osoby i ich potrzeby. Zadania 
i odpowiedzialności przypisywane są zatrudnionym w organizacjach osobom 
zgodnie z ich preferencjami i potrzebami. Pracujący tworzą zespół bez lidera. 
Cechami charakterystycznymi tej kultury są: zaangażowanie, nacisk na samo-
realizację zatrudnionych, uznanie profesjonalizmu i troska o indywidualnego 
pracownika.

2. Kultura pocisku zdalnie sterowanego – zorientowana na zadanie, o niskim 
poziomie centralizacji i dużym znaczeniu formalizacji. Osiągnięcia i efektyw-
ność są ważniejsze od władzy, procedur i ludzi. Władza znajduje się w rękach 
osób posiadających potrzebne kwalifi kacje i zmienia się wraz ze zmianą zadań. 
Organizacja o kulturze pocisku zdalnie sterowanego jest dynamiczna i szybko 
adoptuje się do zmian, lecz jednocześnie bardzo trudno nią zarządzać. Orga-
nizacje o strukturze macierzowej i składające się z grup projektowych często 
posiadają omawianą kulturę. Cechami charakterystycznymi kultury pocisku 
są: zorientowanie na zadania, podkreślanie znaczenie wiedzy i doświadczenia, 
zarządzanie przez cele oraz wynagradzanie za wyniki.

3. Kultura rodziny – o wysokim poziomie centralizacji i niskim poziomie forma-
lizacji. Dużą rolę w tego typu organizacjach odgrywają relacje interpersonalne, 
nie ma zbyt wielu zasad i biurokracji. Nawiązanie do rodziny wynika ze zna-

19 F. Trompenaars, P. Woolliams, A new framework for managing change cross cultures, 
“Journal of Change Management” 2003, Vol. 3, No. 02, s. 361–375.
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czącej roli lidera, który jak ojciec lub matka przewodzi innym pracownikom. 
Źródłem władzy jest bycie jak najbliżej lidera, więc organizacja ta pełna jest 
intryg i manipulacji. Duże znaczenie odgrywa zaufanie, władza i przedsiębior-
czość.

4. Kultura wieży Eiffl a – zorientowana na role, o wysokim poziomie formalizacji 
i centralizacji. Biurokracja, system zasad i procedur czyni organizację o kultu-
rze wieży Eiffl a mało elastyczną. Respektowanie władzy związane jest z zaj-
mowanym przez daną osobę stanowiskiem. Pracownicy są bardzo dokładni 
i skrupulatni w wykonywanych przez siebie zadaniach. Porządek i zdolność 
przewidywania to cenione wartości w zarządzaniu organizacją. Organizacja ta 
wolno dostosowuje się do zmian.

Identyfi kacja i likwidowanie luki kulturowej

Badania przeprowadzone przez Trompenaars’a i Woolliams’a wśród 55 tysięcy 
przedsiębiorstw, pozwoliły na wyodrębnienie sześciu, najczęściej występujących 
scenariuszy zmian kultury organizacyjnej, które przedstawia tabela 3. Można 
zauważyć, że najbardziej pożądanymi kulturami są: kultura inkubatora i kultura 
pocisku zdalnie sterowanego. W jednej z nich najważniejsi są zatrudnieni i ich 
potrzeba samorealizacji, w drugiej natomiast zadania, których skuteczność roz-
wiązania wpływa na sukces przedsiębiorstwa. W obu kulturach liczą się kom-
petencje, wiedza i doświadczenie pracowników. Ważniejszą jednak okazuje się 
kultura inkubatora, gdyż przejście z kultury pocisku zdalnie sterowanego do kul-
tury inkubatora to najczęściej występujący scenariusz. Depersonalizację władzy 
występującą w kulturze pocisku zdalnie sterowanego należy pogodzić z naci-
skiem na rozwój indywidualny występujący w kulturze inkubatora. Można tego 
dokonać poprzez oddanie władzy menedżerowi, który innowacyjność i rozwój 
uznaje za najważniejsze kryterium w wyznaczaniu celów własnych i organizacji. 
Nauka i innowacyjność powinny znaleźć się w opisie zadań jakie stoją przed 
pracownikami przedsiębiorstw, których kultura zmienia się z kultury pocisku na 
kulturę inkubatora.

Tabela 3. Sześć najczęściej występujących scenariuszy zmiany KO
Scenariusz Kultura obecna Kultura pożądana (idealna)

Scenariusz 1 Pocisk zdalnie sterowany Inkubatora
Scenariusz 2 Wieża Eiffl a Pocisk zdalnie sterowany
Scenariusz 3 Rodzinna Pocisk zdalnie sterowany
Scenariusz 4 Wieży Eiffl a Inkubatora
Scenariusz 5 Rodzinna Inkubatora
Scenariusz 6 Inkubatora Pocisk zdalnie sterowany 

Źródło: F. Trompenaars, P. Woolliams, A new framework for managing change cross cultures, “Jour-
nal of Change Management” 2003, Vol. 3, No. 02, s. 366.
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Określenie typy kultury obecnej i pożądanej zgodnie z klasyfi kacją wg Trom-
penaarsa i Woolliamsa należy uzupełnić przez wyznaczenie dylematów stojących 
przed przedsiębiorstwem dokonujących zmian kultury organizacyjnej. Wyznacze-
nie barier pozwoli również na zjednoczenie zmian biznesowych (zmian na pozio-
mie całego przedsiębiorstwa, np. systemów lub produktów) ze zmianami kultury 
organizacyjnej. Należy również wyznaczając obecną kulturę odpowiedzieć na 
pytanie, kto odgrywa kluczową rolę w przedsiębiorstwie. Jeśli mamy do czy-
nienia z kulturą rodziny, to często dział zarządzania personelem jest najważniej-
szą komórką organizacyjną. W kulturze pocisku zdalnie sterowanego dominuje 
dział marketingu i fi nansowy. Nacisk na systemy szkoleniowe i wynagradzania 
powinien mieć miejsce w kulturze inkubatora. W kulturze wieży Eiffl a systemy, 
procedury i dział produkcji odkrywają najważniejszą rolę20. Osoby najistotniej-
sze w danej, „starej” kulturze powinny być odpowiedzialne za likwidowanie luki 
kulturowej (dylematów) pomiędzy obecną i pożądaną kulturą organizacyjną. 
W programie zmiany kultury organizacyjnej należy również uwzględnić grupy 
opiniotwórcze, takie jak związki zawodowe czy stowarzyszenia pracodawców. 
Likwidując lukę kulturową trzeba wziąć pod uwagę istniejące praktyki organi-
zacyjne i artefakty, takie jak: podejście do rekrutacji, selekcji, rotacji, szkolenia, 
oceny wyników i stosunków pracy. Koniecznością jest również wykorzystanie 
każdej okazji do wzmocnienia praktyki, wartości deklarowanych i podstawo-
wych założeń nowej kultury. Kierownictwo musi się zaangażować w główne 
fazy zmiany21.

Przeprowadzenie jakichkolwiek zmian, wdrożenie nowych procesów, produk-
tów czy systemów zarządzania bez uwzględnienia zmian w kulturze organizacyj-
nej najczęściej kończy się fi askiem. Utrudnieniem jest również to, że na zmianę 
kultury potrzeba zdecydowanie więcej czasu niż na zmianę strategii22. Zmieniając 
kulturę organizacyjną należy również wziąć pod uwagę fazę cyklu życia przed-
siębiorstwa. Najbardziej podatnymi na zmianę są organizacje w średnim wieku. 
W przedsiębiorstwach tych kulturę należy zmieniać metodą powolnych kroków 
(zmiany ewolucyjne). Do starych wartości stopniowo dodawane są nowe. Stra-
tegia ta jest spójna ze zmianami stopniowo wdrażanymi do przedsiębiorstwa, 
jak również z zarządzaniem przez jakość. Dojrzałe przedsiębiorstwa potrzebują 
natomiast zmian rewolucyjnych, a nie stopniowych i dostosowawczych. Często 
rewolucja taka wymaga wymiany personelu i jest związana z wdrażaniem rady-
kalnych zmian w przedsiębiorstwie tj.: zarządzanie procesowe, reengineering czy 
lean management23.

20 F. Trompenaars, P. Woolliams, op.cit., s. 375.
21 E. Masłyk-Musiał, op.cit., s. 134.
22 Jak podaje E. Masłyk-Musiał, analizy przeprowadzone przez Kottera i Hesketta, a także przez 

Kantera dowodzą, że zmiany kultury trwają ponad sześć lat, mimo przychylnego nastawienia do nich 
przez naczelne kierownictwo. 

23 A. Zarębska, op.cit., s. 136–138.
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ZNACZENIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ W PROCESIE 
ZMIANY

Streszczenie

Zdolność adaptacji przedsiębiorstw do zmian, a także umiejętność wywoły-
wania innowacyjnych przedsięwzięć w obrębie danej działalności gospodarczej 
to podstawowe umiejętności wymagane od współczesnych podmiotów gospodar-
czych. Wprowadzenie radykalnych przemian nie jest zadaniem łatwym i niejed-
nokrotnie kończy się fi askiem. Jednym z powodów niepowodzenia jest pominię-
cie w procesie zmian specyfi ki kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. 
Kultura bowiem decyduje o jego tożsamości, wypracowywana jest przez lata i nie 
sposób dokonać szybkich jej zmian. Proces przemian powinien w przedsiębior-
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stwie przebiegać wraz ze zmianą kultury organizacyjnej. Bardzo istotnym ele-
mentem programu zmian kultury jest jej diagnoza. Pomocą w przeprowadzeniu 
tego etapu jest przedstawiony w niniejszym artykule przegląd klasyfi kacji kultur 
organizacyjnych stworzony na podstawie studium literatury. Diagnostykę kultury 
należy uzupełnić o zdefi niowanie kultury idealnej i określenie luki pomiędzy sta-
nem obecnym i pożądanym. Artykuł ukazuje jakie typy kultur wspierają zmiany 
i jak umiejętnie dokonać przemiany kultury organizacyjnej, która hamuje zmiany 
i innowacje w przedsiębiorstwie.

Słowa kluczowe: znaczenie, metodyka zmian kultury organizacji a skuteczność 
zmian w organizacji.

THE ROLE OF COROPRATE CULTURE IN CHANGE PROCESS

Abstract

Ability to adopt to change is the most important skill of contemporary enter-
prises. Implementing changes is not an easy task and very often it comes to grief. 
One of the reason of failure is the corporate culture which is omitted in a change 
program. Corporate culture has being created for many years and it is impossible 
to change it rapidly. The change process should be done simultaneously with cor-
porate culture change. Diagnosis of current corporate culture is the main phase in 
corporate culture change process. The article includes review of corporate culture 
classifi cations, which was prepared as a result of literature studies done by author. 
The diagnosis of current culture should be completed by defi nition of ideal culture 
and gap between current and needed state. This paper shows which corporate cul-
ture support changes in organization and how conduct changes of corporate culture 
successfully.

Key words: meaning, methodology of the changes of the organisation culture 
in contrast with the effectiveness of the changes in the organisation.





ORGANIZACJA I KIEROWANIE
NR 3 (133). ROK 2008

JERZY KISIELNICKI, Zarządzanie. Jak zarządzać 
i być zarządzanym, PWE, Warszawa 2008

Ukazała się nowa książka Jerzego Kisielnickiego Zarządzanie. Jak zarządzać 
i być zarządzanym. Wydana przez dobrego edytora, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne. Książka zawiera str. 318 i zasługuje na zainteresowanie, pomimo, że 
na rynku wydawniczym w ostatnim roku ukazało się kilka znaczących pozycji 
omawiających zagadnienia, wiedzę i praktykę z zakresu zarządzania czy metod 
zarządzania. Książka profesora Jerzego Kisielnickiego jest napisana prostym, do-
brym i przystępnym językiem, ujmuje zarządzanie jako proces prowadzący do wy-
pracowania i wprowadzania niezbędnych zmian w fi rmie (szerzej organizacji), aby 
sprostać turbulentnym zmianom na rynku i w otoczeniu fi rmy w coraz powszech-
niej globalizującym się świecie. Książka przekazuje niezbędne minimum wiedzy 
wspartej przykładami, aby opisać istotne problemy, których rozwiązania można 
łatwo zastosować w praktyce. Nie jest zatem przeładowana zbędnymi opisami, 
trudnymi do zrozumienie dywagacjami czy drobiazgowymi defi nicjami wraz z na-
puszonym uzasadnieniem pochodzenia danych defi nicji. Autor od razu przechodzi 
do meritum zagadnienia, kierując uwagę na to co jest istotne i może być szybko 
oraz sprawnie zastosowane, mając w perspektywie wprowadzenie koniecznych 
zmian podnoszących sprawność, ekonomiczność, wydajność funkcjonowania czy 
wartość fi rmy. Godny podkreślenia jest fakt, że Autor pomyślał zarówno o zarzą-
dzającym, jak zarządzanym. Wiele książek o zarządzaniu pomija ten istotny fakt, 
że w procesie zarządzania występują dwie strony a w wynikach ostatecznych, tak-
że znaczący wkład ma zarządzany, jego rola, zrozumienie przez niego zagadnień 
oraz sposób wykonywania zlecanych zadań i poleceń. Autorzy piszący o zarządza-
niu zbyt fascynują się pozycją zarządzającego – menedżera, prezesa, dyrektora, 
kierownika czy nawet majstra przypisując mu zespół cech i postaw prawie jak dla 
postaci idealnej, zapominając o podwładnych, którzy są właściwymi realizatorami 
decyzji i postanowień rządzących.

Książka Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym zawiera trzy ważne czę-
ści: pierwsza podstawy zarządzania organizacją; druga – funkcje zarządzania; trze-
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cia – transformacja inaczej zmiana czyli dążenie do doskonałości. Te trzy części uj-
mują sedno procesu zarządzania jako procesu permanentnych zmian w organizacji. 
Opisują tu proces od podstaw, przez wybór właściwych metod zarządzania, aż po 
przygotowanie i wprowadzenie niezbędnych korekt i zmian, które są korzystne dla 
fi rmy, ale które zawsze wymagają całkowitego zrozumienia merytorycznie zagad-
nienia, którego dotyczą, aby nie prowadzić do przypadkowych modyfi kacji charak-
teryzujących „radosną twórczość” modernizującego. W części pierwszej, która jest 
poświęcona podstawom zarządzania, zastanawia się czy zarządzanie jest nauką 
czy sztuką, dając wiele praktycznych wskazówek ukazujących naukowy aspekt za-
rządzania, chociaż podkreśla i słusznie, że zarządzanie jest też sztuką, dzięki której 
ukazuje się indywidualność i unikalność zarządzającego. W tej części ukazano też 
różne szkoły zarządzania, które wzbogacają i rozszerzają zakres i dobór odpowied-
nich metod i podejść w zarządzaniu adekwatnym do celów, które mają być zreali-
zowane. Opis tych szkół daje czytelnikowi, który jednocześnie jest zarządzającym, 
paletę możliwości do wykorzystania w jego organizacji. Profesor Kisielnicki opis 
szkół wspiera przytaczaniem różnych metod organizacji i zarządzania, które są cha-
rakterystyczne dla tych szkół, wyróżniają je, ukazując co wniosły interesującego 
i rozwojowego, z czego współcześnie można skorzystać, a czego uniknąć.

Część druga książki opisuje funkcje zarządzania. A każda funkcja jest jed-
nocześnie połączona z różnymi metodami i podejściami stosowanymi w zarzą-
dzaniu. Autor zręcznie wybrnął z trudnej pułapki, gdyż opisywanie funkcji za-
rządzania jako interpretacji procesu zarządczego, które jest często stosowane 
w polskich (i nie tylko) książkach o zarządzaniu, znacznie zawęża zagadnienie 
i kieruje niekiedy na ślepe tory myślenie i poszukiwanie z punktu widzenia prakty-
ki. Słusznie wskazał H. Mintzberg, że menedżerowie zazwyczaj nie stosują się do 
klasycznego układu funkcji zarządzania jako opisu ich działania w praktyce. Połą-
czenie przez Jerzego Kisielnickiego poszczególnych funkcji, z których wyróżnił: 
planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrola z metodami i technikami za-
rządzania w organizacji, daje nową jakość kierownikowi związaną z wybraniem, 
zaadoptowaniem, a następnie wprowadzeniem adekwatnej palety metod i stylów 
zarządzania dopasowanych do danego szczebla organizacyjnego. Autor opisując 
metody, zwraca szczególną uwagę na ciężar gatunkowy danej metody w relacji do 
danej funkcji zarządzania. Taka interpretacja może budzić zastrzeżenie, że dana 
metoda pasuje tylko do wskazanej funkcji zarządzania. Praktycznie każda metoda 
zawiera w sobie z mniejszym lub większym natężeniem prawie wszystkie funkcje. 
Ale prof. Kisielnicki słusznie wskazuje, że jest pewien aspekt wyróżniający co 
pozwala przyporządkować daną metodę do wybranej funkcji. Omawiając funk-
cję planowania, Autor rozpoczyna od krótkiej rozprawy o celach, bardzo treści-
wej i użytecznej dla kierownika. Formułowanie celów jest jedną z trudniejszych 
czynności zarządczych, wymaga zrozumienia i jednolitego formułowania funkcji 
przez wszystkie szczeble organizacyjne fi rmy. Następnie Autor przechodzi do me-
tody zarządzania przez cele, a po krótkim opisie metod planowania, omawia różne 
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podejścia planowania strategicznego i wyboru właściwej strategii. Nie zapomina 
o strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

Mam zastrzeżenia co do prezentacji Metody zarządzania przez cele (ZPC) 
Management by objectives (MBO) podanej przez Autora. W literaturze polskiej 
a także zagranicznej spotyka się błędną interpretację tej metody. Autorzy opisują-
cy ZPC, którzy nie stosowali jej w praktyce, podają, że jest to „proces wspólnego 
ustalania celów przez kierowników i podwładnych”. Mylą w ten sposób zarzą-
dzanie przez cele z zarządzaniem przez wyniki. W metodzie zarządzania przez 
cele wprowadzony jest system partycypacji na wszystkich szczeblach zarządza-
nia. Podwładni ustalają swoje cele na podstawie wskazanych przez kierownictwo 
tak zwanych obszarów kluczowych. Cele ustalane przez podwładnego są dopiero 
wtedy negocjowane z bezpośrednim kierownikiem i zatwierdzane przez kierow-
nika o szczebel wyżej. Ten system pracy nad celami pozwala wykryć obszary, 
które mogą przynieść fi rmie dodatkowe korzyści. Ponadto podkreślają ważną 
prawdę, że kierownik wyższego szczebla nie zna w szczegółach, nie musi znać 
a nawet (w niektórych przypadkach) nie powinien znać wszystkich celów swoje-
go podwładnego. To podejście przy ustalaniu i zatwierdzaniu celów wprowadza 
ład i harmonię współdziałania w organizacji, tworząc inną kulturę organizacyj-
ną opartą o partycypację i orientującą wszystkich kierowników w celach, które 
mają być zrealizowane. Do trudności wdrożeniowych metody zarządzania przez 
cele należy zaliczyć po pierwsze wypracowanie jednolitego rozumienia poję-
cia celu przez wszystkie szczeble organizacji, po drugie nadmierna biurokracja 
związana z zapisywaniem, monitorowaniem i weryfi kacją systemu celów fi rmy, 
która wymaga określonych niezbyt długich okresów sprawdzania efektywności. 
Szczególnie trudna i niewdzięczna jest praca nad jednolitym zapisywaniem celów, 
która obejmuje dwa kierunki: po pierwsze zapis w sposób werbalny a drugie za-
pis w sposobów wymierny z podaniem kryterium i metod pomiaru, które muszą 
obowiązywać na wszystkich szczeblach zarządzania. Kierownicy nie bardzo lubią 
tę metodę, ponieważ sami muszą wyznaczać sobie cele na najbliższy okres (od 
miesiąca do paru lat) wiedząc, że z przyjętych celów będą rozliczeni, a życie płata 
różne fi gle. Jednakże, jeśli kierownicy (wszystkich szczebli organizacyjnych fi r-
my) nie nauczą się prawidłowo formułować cele zarówno werbalnie a szczególnie 
w warstwie wymiernej, to trudno mówić o dobrych wynikach przedsiębiorstwa. 
Metoda zarządzania przez cele wymaga również dużego rzeczywistego udziału 
naczelnego kierownictwa w ustalaniu, opracowaniu i monitorowaniu celów, par-
tycypacja w zarządzaniu nie zwalnia żadnego kierownika z odpowiedzialności za 
uzyskiwane efekty. Jerzy Kisielnicki słusznie podkreśla uniwersalność tej metody, 
zwracając uwagę, że zarządzanie przez cele może być stosowane nie tylko w or-
ganizacjach biznesowych – komercyjnych, ale także w administracji publicznej 
i samorządowej, w organizacjach oświatowych czy non-profi t.

Omawiając funkcję organizowania Autor ukazuje metody tworzenia oraz 
analizowania struktur organizacyjnych, wykraczając poza obszar przedsiębiorstw 
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i wchodząc na obszary międzynarodowe. Jest to ważne podejście, ponieważ obec-
nie funkcjonuje w Polsce wiele organizacji multinarodowych. Zamieszcza również 
metody doboru pracowników do fi rmy z uwzględnieniem szkolenia i doskonalenia 
personelu. Warto podkreślić rozróżnienie w kształceniu: szkolenia od doskonale-
nia kadr wszystkich szczebli w fi rmie. W Polsce rzadko są rozróżniane te funkcje 
kształcenia, a przecież ich rozróżnienie ma wpływ na dobór właściwych metod 
przygotowania praktyków do funkcjonowania w zmiennych i zróżnicowanych wa-
runkach i sytuacjach. Rozdział kończy ustalanie ścieżki kariery – każdy żołnierz 
nosi buławę marszałka w swoim tornistrze, jak kiedyś stwierdził Napoleon. Funk-
cja organizowania została połączona z funkcją polityki kadrowej często nazywanej 
gospodarowaniem zasobami ludzkimi.

Przewodzenie jako funkcja zarządzania jest wzbogacana o motywowanie 
z uwzględnieniem motywacyjnych aspektów dotyczących kierownika. Wiele stron 
poświęcono konfl iktom, przyczynom ich powstawania oraz zarządzania konfl ikta-
mi. Konfl ikt może stanowić zarówno siłę napędową jak blokującą funkcjonowanie 
i rozwój organizacji.

Kontrola jako funkcja zawiera zasadnicze metody wskazujące kierownikowi 
wykonywanie swoje roli w zakresie nadzorowania organizacji przez sprawdzanie 
osiągniętych rezultatów. Bez właściwych jasno określonych systemów kontrol-
nych oraz konsekwentnej realizacji kontroli trudno mówić o sprawnym zarządza-
niu.

Część trzecia książki jest poświęcona zmianom w organizacji; najbardziej 
trudnej i niewdzięcznej pracy kierownika, ale najistotniejszej z punktu widzenia 
skuteczności i efektywności funkcjonowania organizacji w turbulentnie zmienia-
jącym się rynku. Prof. Kisielnicki słusznie stwierdza, że zmiana organizacji po-
winna prowadzić do jej doskonałości. Ale w praktyce jest ważne, aby była doko-
nana mądrze, dobrze przemyślana i konsekwentnie wprowadzona. Po omówieniu 
podstaw wprowadzania zmian, z krótką ale treściwą interpretacją modeli zmian, 
Autor przechodzi do metod podkreślając znaczenie informacji oraz sposobów do-
tarcia do źródeł i istoty treści informacyjnej z uwzględnieniem skażeń i zniekształ-
ceń informacyjnych, które powstają zawsze, ale warto i należy minimalizować ich 
szczególnie negatywne skutki. Z istotnych metod zarządzania omawia reengine-
ering, kaizen, zarządzanie projektami, czyli uwzględnienie pracy zespołowej przy 
osiąganiu wyniku. Za Zandem i Sorensonem korzysta z modelu wprowadzania 
zmian, który jest oparty na rozmrażaniu organizacji, wprowadzaniu odpowiednich 
modyfi kacji i zmian, aby następnie zamrozić osiągnięte (wypracowane) wyniki 
organizacyjne, adaptując je do bieżącego funkcjonowania organizacji.

Nie mogę się zgodzić z Autorem odnośnie jego opinii o metodzie reengine-
eringu. Metoda ta powstała z metody analizy wartości wnosząc jedno istotne za-
lecenie: jeśli nie możesz rozwiązać problemu zacznij od początku lub od podstaw, 
czyli po inżyniersku: zacznij projektować porządnie, stąd nazwa reengineering. 
(Wprawdzie w analizie wartości to zalecenie występuje, ale nie w tak ostrej for-
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mie). W praktyce metoda reengineeringu w wersji M. Hammera i J. Chapmpy’ego 
usuwa z analizy wartości dwie istotne, efektywne i skuteczne metody usprawniania 
wyrobów a mianowicie analizę funkcji produktu oraz zespoły interdyscyplinarne, 
jako formy eliminowania kosztów, które powstają na granicy pomiędzy poszcze-
gólnymi wydziałami fi rmy, jako brak istotnej współpracy specjalistów danej fi r-
my lub wręcz wynik walki specjalistów o swoje pozycje bez myślenia globalnego 
o fi rmie. Metoda analizy funkcji jest jedną z najprostszych a zarazem efektywnych 
metod dostosowywania wyrobu do potrzeb rynku, a właściwie potrzeb odbiorcy. 
Metoda reengineeringu jest bardziej fi lozofi ą projektowania niż konsekwentnym 
zapisem metodycznym, który jest potrzebny praktykom dla osiągania wyniku.

Ciekawie jest potraktowany rozdział o sterowaniu jakością oraz zarządzania 
wiedzą. Te nowe ważne dziedziny coraz intensywniej wpływają na skuteczność 
i efektywność funkcjonowania organizacji. Książkę kończą rozdziały o zarządza-
niu organizacjami wirtualnymi oraz rozdział o tworzeniu systemów informatycz-
nych w przedsiębiorstwach. Trzeba wyraźnie rozróżniać systemy informacyjne od 
systemów informatycznych przy projektowaniu systemów wspomagania zarzą-
dzania w fi rmie, co Autor czyni bardzo konsekwentnie. Zmiany jakie zachodzą 
w gospodarkach, a szerzej gospodarce światowej zmierzają coraz bardziej w kie-
runku organizacji wirtualnych, wspomaganych przez przedsiębiorczość i intra-
przedsiębiorczość. Warto w tym miejscu przytoczyć poglądy Derka Abela byłego 
wicedyrektora IMD Lozanna najlepszej szkoły menedżerskiej w Europie. Wbrew 
powszechnemu mniemaniu oraz poglądom prezentowanym w literaturze profesjo-
nalnej Abell stwierdza, iż menedżerowie z wyższych szczebli, których obserwo-
wał, bardzo rzadko martwili się zmianami, które trzeba wprowadzić ze względu na 
przyszłość. Cechowała ich bardziej postawa biurokratyczna niż przedsiębiorcza. 
Nie znając przyszłości nie wiedzieli co się może zdarzyć. Obawiali się przyszło-
ści. Bardziej interesowały ich zmiany, które zaszły, a właściwie zachodziły oraz 
brak dostosowania ich spółek do tych zmian a także konsekwencje i następstwa 
opóźnionego wprowadzania odpowiedzi na te zmiany. Była to pogoń za przeszło-
ścią, a nie wyprzedzanie przyszłości. Z punktu widzenia myślenia menedżerskie-
go można wyróżnić następujące koncepcje wprowadzenia zmian, które są ważne 
w działaniach restrukturyzacyjnych:

Świat zmienił się – my jeszcze nie, ale musimy się zmienić. Powstaje koniecz-
ność nadrabiania błędów przeszłości. Pogoń jest często kosztowna, ale co gorzej 
najczęściej chaotyczna. Ważne, żeby dogonić. Nie myślimy już o wyprzedzaniu.

Świat zmienia się – my także musimy się zmienić. Deklaratywność często gubi 
zdrowy rozsądek. Łatwiej powiedzieć niż realizować, a jeszcze trudniej zrealizo-
wać. Lubimy się okłamywać, wygłaszając z przekonaniem poglądy, że może uda 
się przeczekać, albo zmiany nie będą tak dotkliwe dla nas (tylko dla nas) i tym 
podobne stwierdzenia blokujące inicjatywy.

Jesteśmy nie przystosowani w tej lub innej dziedzinie – musimy się poprawić. 
To stwierdzenie jest bardzo bolesne, ale nie tak często są podejmowane działania 
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dla zmiany tego stanu, chociaż sytuacja jest bardzo groźna. Wolimy występować 
w roli ofi ary i narzekać, przypisując innym rolę kata.

Świat zmieni się – my musimy się zmienić, aby być na to przygotowani. Ten 
przypadek występuje bardzo rzadko. Chyba, że w tej grupie decydentów są praw-
dziwi przedsiębiorczy ludzie.

Książka Jerzego Kisielnickiego Zarządzanie. Jak zrządzać i być zarządzanym 
wnosi trochę inne uporządkowanie pracy zarządczej menedżera, kierując jego wy-
siłek na wprowadzanie zmian. Jego myślenie jest zbliżone do myślenia Abell’a. 
Dobre przewidywanie często jest ważniejsze od poprawności realizacyjnej, ale za-
wsze wymaga efektywnych metod zarządzania. Rozpoznawanie przyszłości wy-
mienia się współcześnie jako jedno z podstawowych źródeł lub czynników wydaj-
ności gospodarczej, jej efektywności, skuteczności i ekonomiczności oraz umie-
jętnego dostosowania do potrzeb w turbulentnie zmieniającym się rynku. Często 
mówi się o menedżerach jako ludziach sukcesu: ten to ma zdolność przewidywa-
nia – dobrze przewidział, trafnie zainwestował. Przedsiębiorstwo bez dobrego za-
rządzania, bez określonego kierunku rozwoju dryfuje, kręci się wokół własnej osi, 
grzęźnie w codziennych kłopotach. Stąd potrzeba dobrego formułowania celów, 
aby właściwie przewidzieć i rozwinąć kierunek rozwoju przedsiębiorstwa. Następ-
nie wesprzeć je paletą dobrych metod zarządczych. To jest baza, na której opiera 
się właściwa zmiana fi rmy. Kierownictwo pragnące, aby fi rma istniała w przyszło-
ści, a nawet tylko wtedy, gdy chce jedynie zachować egzystencję, musi tworzyć 
obrazy, scenariusze przyszłości i do nich dopasowywać właściwe strategie, gdyż 
inaczej zginie. Do tego potrzebna jest wiedza i dobre metody oraz umiejętności 
zastosowania w praktyce. Pomocą może być książka Jerzego Kisielnickiego.

Jan D. Antoszkiewicz



ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NR 5/2008

Tematyczny numer 5/2008 dwumiesięcznika ZZL, pod redakcją naukową prof. 
Bogusławy Urbaniak, poświęcony jest zagadnieniom elastyczności pracy w fi rmie. 
Otwiera go artykuł L. Machol-Zajdy, w którym autorka przedstawia rozwój kon-
cepcji elastycznych form pracy w nawiązaniu do strategii lizbońskiej i wynikają-
cych z niej oczekiwań wobec modelu fl exicurity oraz cenę, jaką płacą pracownicy 
podejmujący pracę w niektórych elastycznych formach pracy i potrzebę objęcia tej 
formy zatrudnienia i organizacji pracy dialogiem społecznym. Z kolei A. Cierniak-
-Emerych i A. Pietroń-Pyszczek podejmują kwestię „okoliczności skłaniających 
pracodawców do wdrażania idei uelastyczniania obszaru zatrudnienia”, zwracają 
uwagę na niezwykle istotny fundament budowania elastyczności w sferze zatrud-
nienia w organizacji, jakim jest zaufanie. 

Rozmaitość niestandardowych form świadczenia pracy powoduje, że niewielu 
pracodawców je zna i potrafi  stosować w praktyce. Do tej kategorii form pracy 
należy job sharing, omówiony szczegółowo w artykule B. Skowron-Melnik. Przy-
toczone przez nią wyniki badań wskazują, że job sharing jest rzadko w Polsce 
spotykaną formą pracy. Pracodawcy i pracownicy zgodnie podawali, że nie mają 
zapotrzebowania na taką formę. Przyczyn tego stanu rzeczy można upatrywać 
zarówno w prawnych aspektach zagadnienia, jak i w tworzeniu negatywnego kli-
matu wokół job sharing zalecanego dla grup defaworyzowanych na rynku pracy 
w ramach projektów wsparcia. 

Bogate doświadczenia w zakresie elastycznych form czasu pracy i zatrudnienia 
mają pracodawcy niemieccy, o czym pisze w swoim artykule U. Feliniak. W arty-
kule można znaleźć opisy dobrych praktyk występujących w niemieckich przed-
siębiorstwach oraz ich analizę krytyczną ze wskazaniem na wady i zalety stoso-
wanych rozwiązań.

Na możliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia rzutuje również 
specyfi ka branżowa. Temu zagadnieniu, w dziale „Komunikaty”, poświęca uwagę 
A. Szymańska omawiając doświadczenia projektu EUROSTER realizowanego 
w przemyśle okrętowym. Okazuje się, że najwięcej zwolenników elastycznych 
form zatrudnienia można znaleźć wśród kadry zarządzającej, nieco mniej wśród 
kierownictwa liniowego, a najmniej wśród szeregowych pracowników i związków 
zawodowych. Badania wykazały, że istotne znaczenie dla skromnej popularności 
elastycznych form zatrudnienia odgrywają bariery mentalnościowe, a dopiero na 
drugim miejscu przeszkody natury administracyjno-prawnej. 

Pomocą w podejmowaniu decyzji o stosowaniu elastycznych form zatrudnienia 
i czasu pracy służą instrumenty IT. Skorzystanie z ich pomocy ułatwiła pracodaw-
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com pokonanie obaw, co do opłacalności zastosowania określonej formy zatrud-
nienia. W dziale „Portfel metod i narzędzi” przedstawiamy dwa artykuły na ten 
temat – P. Antonowicza i M. Drozdowskiego. Pierwszy przedstawia możliwości 
modelowania procesów decyzyjnych przy pomocy Edytora DMML, drugi – opi-
suje metodę pomocną przy ocenie predyspozycji osoby kierowanej do telepracy 
opartą na koncepcji Motywacyjnej Analizy Potencjału Pracowniczego. 

A ponadto jak zwykle – imponujący wybór literatury (tym razem poświęconej 
zagadnieniom elastyczności pracy w fi rmie), recenzje i omówienia godnych uwagi 
pozycji i informacje o przedsięwzięciach związanych z dziedziną zarządzania 
zasobami ludzkimi.
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WARUNKI PRENUMERATY 

 
 

G ównym dystrybutorem jest: 
Warszawska Drukarnia Naukowa Polskiej Akademii Nauk 

Zamówienia krajowe i zagraniczne przyjmujemy drog  e-mail, faxem lub poczt  
na poni szy adres: 

 
00-656 Warszawa, ul. niadeckich 8 

tel./fax (0-22) 628-76-14, (0-22) 628-87-77 
e-mail: wdnpan@home.pl 

 
Do ceny prenumeraty doliczane s  koszty wysy ki. 

 
 

Zamówienia przyjmuj  równie : 
 
„RUCH” SA 

Wp aty na prenumerat , na okresy kwartalne, przyjmuj  jednostki kol-
porta owe „RUCH” SA w a ciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
prenumeratora. 
Przy prenumeracie ze zleceniem wysy ki za granic  do ceny prenumeraty 
doliczane s  rzeczywiste koszty wysy ki. Zlecenia na prenumerat  dewi-
zow , przyjmowane od osób zamieszka ych za granic , realizowane s  
od dowolnego numeru. 
Wp aty przyjmuje Oddzia  Krajowej Dystrybucji Prasy „RUCH” SA na konto:  
Pekao SA IV O/W-wa 68 1240 1053 1111 0000 0443 0494  
lub kasa Oddzia u. 
Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela 
„RUCH” SA OKDP, 00-958 Warszawa, skrytka pocztowa 12, ul. Jana Kazi-
mierza 31/33 lub telefonicznie: (22) 5328-731, 5328-820, fax: 5328-732, 
Internet: www.ruch.pol.pl; e-mail: prenumerata@okdp.ruch.com.pl 
Terminy przyjmowania wp at na prenumerat  krajow  i zagraniczn : do 5.12 
– na I kw. roku nast pnego, do 5.03 – na II kw. roku bie cego, do 5.06 
– na III kw., do 5.09 – na IV kw. 

 
POCZTA POLSKA 

Przedp aty, bez pobierania dodatkowych op at, przyjmowane s  we wszyst-
kich urz dach pocztowych na terenie ca ego kraju oraz przez listonoszy, 
gdy dost p do urz du pocztowego jest utrudniony. 
Prenumerata obejmuje pe ne okresy kalendarzowe bie cego roku: kwarta , 
pó rocze, trzy kwarta y, rok. 
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Terminy przyjmowania przedp at:  
a) urz dy pocztowe w a ciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby pre-

numeratora oraz listonosze przyjmuj  przedp aty w terminach: do 30.11 
– na prenumerat  od I kw. nast pnego roku, do ko ca lutego – od II kw., 
do 31.05 – od III kw., do 31.08 – od IV kw.;  

b) wszystkie urz dy pocztowe bez wzgl du na miejsce zamieszkania 
(siedzib ) prenumeratora przyjmuj  przedp aty do dnia 25 listopada, 
lutego, maja, sierpnia z uwzgl dnieniem okresów przedp at podanych 
wy ej. 

 
„KOLPORTER” S.A.,  
„GARMOND PRESS” S.A.,  
„INMEDIO” Sp. z o.o.  
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Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie
Katedra Zarz¹dzania w Gospodarce 
ul. Madaliñskiego 31/33
02-544 Warszawa
tel. (22) 564 85 00
tel./fax (22) 564 86 10
e-mail: oik@sgh.waw.pl 

Osadzony EPS
Na tej stronie znajduje siê osadzony plik EPS.Program Adobe Acrobat nie obs³uguje wyœwietlania obiektów tego typu, ale obiekt ten pozostanie nienaruszony podczas druku na urz¹dzeniu postscriptowym.
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